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I. BEVEZETŐ
A hallgatóknak a negyedik félévtől egyéni szociálpedagógiai gyakorlato
kon kell részt venniük, amelyek teljesítéséhez a képző intézménytől kapják
meg a felkészítést szemináriumi órák keretében. A gyakorlat során elvég
zendő feladatokat gyakorlati útmutatóban összegezzük, melyeket a gyakor
lat megkezdése előtt átadunk a hallgatónak és megküldjük a tereptanárnak
is. Ez azonban csak egy szűkszavú összefoglaló az elvégzendő feladatok
ról, valamint a gyakorlattal kapcsolatos tudnivalókról. Ez a tankönyv össze
foglalja a terepen végzett gyakorlati munkához szükséges ismereteket, le
hetőséget nyújt a szociálpedagógus hallgatóknak gyakorlati képzésben tör
ténő elmélyülésre.
Sokat gondolkodtam azon, hogyan is kellene megszerkesztenem ezt a
tananyagot, hogy a gyakorlati képzés tengeréből ne sodródjak át nyílt „vi
zekre” és valóban segítség legyen a szociálpedagógus hallgatóknak a terep
munkájukhoz. Nyilván sok minden jár az ember fejében egy ilyen munka
kapcsán és igyekszik megtalálni a lehető legjobb megoldást arra, hogy ne
csak tárgyilagossá tegye írását, hanem olvashatóvá, élményszerűvé és nem
utolsó sorban hasznossá is.
A megbízatás elején kavarogtak fejemben a gondolatok és információk a
témával kapcsolatban, amelyek mind arra vártak, hogy helyükre kerüljenek
e tananyag fejezeteiben.
Ennek függvényében tartalmilag öt nagy gondolati egység köré tagoló
dik a tananyag, amely a szociálpedagógiai terepmunkát hivatott bemutatni
az alábbiak szerint:
•
•
•
•
•
•

A terepgyakorlat szerepe a szociálpedagógus képzésben;
A magyar ellátórendszer – mint lehetséges terephelyek;
Iskolapadból a terepre, avagy a terepmunka rejtelmei;
Szociálpedagógia munka sajátos munkaterületei;
Hasznos tudnivalók a gyakorlati munkához;
Terepkataszter.

Az első gondolati egységben fontosnak tartom bemutatni a gyakorlati kép
zésre vonatkozó jogi hátteret. Azt, hogy milyen helyet foglal el a terepgya
korlatok aránya a szociálpedagógus képzésben, azt nagyban befolyásolja a
6/1996 (I. 18.) Korm. rendelet a szociális felsőoktatás alapképzési szakjai
nak képesítési követelményeiről, valamint az alap- és mesterképzési szakok
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendele
te, így ezek vezérgondolatait ebben a fejezetben ismertetem. Majd a PPKE
Vitéz János Kar szociálpedagógus képzésének terepgyakorlat struktúráját
kívánom bemutatni azért, hogy a hallgató számára egyértelművé és világos
7

sá váljék a különböző szemeszterek terepgyakorlatának felépítése és fel
adatrendszere. Ehhez kapcsolódóan mutatom be a terepgyakorlatok alkal
mával használatos adminisztrációs anyagokat is, hallgatói útmutatókat, me
lyek szintén segítségére lehetnek a hallgatónak és tereptanároknak egyaránt
a különböző szemeszterekben használatos nyomtatványokban való eligazo
dásban.
A második nagy gondolati egységet az ellátórendszer bemutatásának
szentelem. Itt a személyes szolgáltatások és a szakosított ellátási formák
kerülnek ismertetésre, hiszen a terepgyakorlat szemszögéből a potenciális
gyakorlati helyszínek az ellátórendszer ezen területéből kerülnek ki. A
pénzbeli és természetbeli ellátások rendszerét csak felsorolásszerűen emlí
tem, mert a terepgyakorlat szempontjából ez csak annyiban érinti a témát,
hogy az önkormányzatok közjóléti, vagy szociális irodáiban végzik ezen el
látások koordinálását, kiutalását, ezért a terepgyakorlat ezeken a helyeken
inkább adminisztratív teendőkre korlátozódik.
A harmadik részt a terephelyek, a tereptanár, a hallgató és terepkoordiná
tor szerepének bemutatására fordítom. Ezt szükségesnek tartom egyrészt
azért, hogy a hallgató világosabban átláthassa a gyakornoki mivoltát, más
részt pedig azért, hogy a tereptanári elvárások ismeretében azoknak jobban
meg tudjon felelni.
A tananyag következő tartalmi egységét az ellátórendszer alá nem sorolt,
de a szociálpedagógiai munka szempontjából nagyon fontos két terület be
mutatásával folytatom. Így ezekben a fejezetekben az egészségügyben és az
iskolában végzett szociálpedagógiai munkában rejlő feladatokról, lehetősé
gekről tájékozódhat az olvasó. Ezeknek azért is kívánok nagyobb teret adni
a tankönyv részeként, mert létjogosultságuk a szociális, illetve szociálpeda
gógiai munka területén vitathatatlan, azonban célirányos alkalmazás szem
pontjából még várat magára az ellátórendszerbe való beépülésük és csak
részlegesen érintik azt. Az egészségügyben végzett szociálpedagógiai mun
ka fejezetének kidolgozására Lorencsics Krisztinát kértem fel, aki maga is
az egészségügyben dolgozik mint terapeuta, valamint az iskolában végzett
szociálpedagógiai munka témakörének ismertetését a terület elismert szak
emberére, Jankó Juditra bíztam.
Az ötödik gondolati síkon egy „mankót” kínálok az olvasó számára,
hasznos tudnivalókat és segítséget a gyakorlati munka során előforduló
technikák és módszerek elsajátításához. Fontosnak tartom, hogy a gyakor
nok tudja használni a segítő beszélgetés technikáját, ismerje fel a szuperví
zió szerepét, az interjútechnika alkalmazásának főbb támpontjait, valamint
nem utolsó sorban ismerkedjen meg a segítő foglalkozás árnyoldalaival: a
kiégéssel és helfer-szindrómával. Ebben a fejezetben Pápay Nikolett és Ra
timovszky Kornélia írásain keresztül bővíthetjük ismereteinket, valamint 4.
pontjában az interjúzáshoz nyújtok rövid támpontot.
8

A tananyag részét képezi egy úgynevezett terepkataszter is. Ez minden
kor nagy segítségére lehet a terephelyet választó számára, de akár az ön
kéntes munkára jelentkező számára is, hiszen a PPKE Vitéz János Karával
az utóbbi két évben együttműködési megállapodással rendelkező terephe
lyeket és azok adatait tartalmazza.
Bízom benne, hogy sikerül az olvasót ezzel szociálpedagógiai terepmun
ka tankönyvvel olyan hasznos ismeretekhez juttatni, mely az olvasó számá
ra jelenlegi szociálpedagógiai tanulmánya, vagy akár majdan munkája so
rán is – mint tereptanár – hasznos segítségére lehet.
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II. A TEREPGYAKORLAT SZEREPE
A SZOCIÁLPEDAGÓGUS KÉPZÉSBEN
1. Terepgyakorlat szabályozása
A szociális képzési ág szociálpedagógia alapszakjának gyakorlatára számos
jogszabály fogalmaz meg előírásokat, azonban az alábbiak azok a rendelke
zések, amelyek meghatározzák a mai gyakorlati képzés arculatát.
6/1996. (I. 18) Kormányrendelet - A szociális felsőoktatás alapképzési
szakjainak képesítési követelményeiről
Ez a Kormányrendelet meghatározta a szociálpedagógus képzés főbb tanul
mányi területeit az alábbiak szerint:
1. sz. diagram
A szociálpedagógus szak főbb tanulmányi területei

Forrás: saját diagram

A diagramon jól látható két tanulmányi terület kiemelkedő aránya a szoci
álpedagógus képzésben: a szociális munka, valamint a pedagógia területe.
A szociális munka indokoltságát úgy gondolom nem szükséges magyaráz
ni, viszont a pedagógia tanulmányi terület arányainak alakulásához szüksé
gesnek érzek egy kis magyarázatot.
A pedagógiai blokk ilyen magas arányú beágyazását elsőként az indokol
ja, hogy a szociálpedagógus képzésben a szak specifikumát tekintve szük
séges olyan ismeretek átadása, mely szakosodik némelyest a gyermekek és
ifjúság körében végzett szociális munkára. Ennek figyelembevételével
10

épültek be hálótervünkbe a pedagógiai blokk alá a Játék- és szabadidőszer
vezés, Fejlesztőpedagógia, Speciális nevelési szükségletű gyermekek peda
gógiája tárgyak.
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szó
ló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete értelmében
A szociálpedagógia alapképzési szak (bachelor; rövidítve: BA) a társada
lomtudományok képzési terület szociális képzési ágához tartozik.
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek számát:
180 + 30 kreditben határozza meg a rendelet szociálpedagógus szakon. Az
alapképzési szaknál a gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit
érték: 90 kredit. Ebbe beletartoznak a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a
terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldol
gozó szemináriumok is. Ezen kreditértéken belül 30 kreditet tesz ki az öszszefüggő szakmai gyakorlat, amely egy szemeszteren át végzett összefüggő
terepen folyó gyakorlat.
A szociálpedagógia alapképzési szak képzési célja a rendelet szerint „…
olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és
ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rend
szerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, to
vábbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállí
tani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint
azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíti, amelyek
segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szoci
ális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi
integrációjának az elősegítésében. Továbbá kellő mélységű elméleti isme
retekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.”1
Megfogalmazásra kerültek a rendeletben a szociális képzési ág közös
kompetenciái, a szociálpedagógusok készségei, képességei is, amelyekkel
rendelkezniük kell majd a diploma kézhez vételekor. Ennek értelmében:
„A szociális képzési ág közös kompetenciái”
Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
• a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomis
mereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatko
zó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagó
giai ismeretrendszerek alapjait;
• a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és
a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;
1

15/2006. (IV. 3.) OM rendelete
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•

a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen
szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket;

alkalmasak:
• a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcso
portjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok
összegyűjtésére és rendszerezésére;
• az informatikai eszközök használatára;
• a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek,
elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megér
tésére, értelmezésére.
Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek:
• az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási,
egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén;
• a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok
rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket
létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésére;
• a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető
tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére,
• társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következ
mények és összefüggések feltárására és értelmezésére;
• a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajá
tosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére;
• az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvénye
sítő képességének fejlesztésére.
Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak:
• a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szük
ségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fia
talokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálóza
tokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyer
mekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiu
mokban; gyermek és ifjúsági szabadidős és üdülési programokban;
a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési-oktatá
si intézményekben; bűnmegelőzési és végrehajtási intézetekben
szociálpedagógiai szakmai munka végzésére;
• a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai,
valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a
nevelés, oktatás, szabadidő-pedagógia, szociálpedagógia, szociális
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•

munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a
tervezésére, kivitelezésére és elemzésére;
a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és prob
lémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására.

A szakon végzettek rendelkeznek:
• együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs
készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; ér
tékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanács
adói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazko
dó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szak
mabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; ide
gen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel,
szakmai identitással.” 2
Ez az OM rendelet határozza meg továbbá a szakmai gyakorlat kereteit is,
mely szerint „a szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi
gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kis
csoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intézmény felel.
Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos gya
korlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit.”3
2. Terepgyakorlat struktúrája a PPKE VJK szociálpedagógus képzésben
A szociálpedagógus képzés egyik fontos szegmense a terepgyakorlat, mely
nek elsődleges célja a képzési és kimeneti követelmények közé tartozó egyé
ni terepgyakorlatok és intenzív terepgyakorlat teljesítése. Az azonban nem
lenne elegendő, ha a szakmai program csupán ezekre a követelményekre fó
kuszálna, hiszen a követelményrendszer teljesítésén túl a minél magasabb
színvonalú szakemberképzés, a szakmai készségek fejlesztése, a terephelye
ken dolgozó kollégákkal való együttműködés kiépítése is fontos cél.
A szociálpedagógus képzésben a kezdetektől kiemelt szerepet kap a hall
gatók gyakorlati képzése. A gyakorlati képzés során hallgatóinknak szociá
lis intézménylátogatásokon, valamint egyéni szociálpedagógiai gyakorlato
kon kell részt venniük.

2
3

15/2006. (IV. 3.) OM rendelete
15/2006. (IV. 3.) OM rendelete
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1. félév
Intézménylátogatási
gyakorlat

A terepgyakorlatok ütemezése
4. félév
5. félév
6. félév
Szociálpe
Szociálpe
Szociálpe
dagógiai
dagógiai
dagógiai
gyakorlat és gyakorlat és gyakorlat és
gyakorlatgyakorlatgyakorlatelemzés 1.
elemzés 2.
elemzés 3.

7. félév
Intenzív
szociálpeda
gógiai gya
korlat és
esetelemzés

Terephelyek választása:
A hallgatók saját maguk választják ki gyakorlati helyüket a felkínált (már
meglévő, de folyamatosan frissítésre kerülő) terephelyek listája alapján, il
letve az új terephelyek bekapcsolása is folyamatos.
Egy intézménytípusba csak egyszer mehet gyakorlatra a hallgató, ezért
javasoljuk, hogy előre tervezzék meg lehetséges gyakorlati helyeik típusait.
Javasoljuk továbbá, hogy próbáljanak eljutni azokba az intézménytípusok
ba, amelyekkel feltétlenül meg szeretnének ismerkedni tanulmányaik során;
valamint azt, hogy az intenzív szociálpedagógiai gyakorlat helyszínének
hagyják meg azt az intézményfajtát, amely érdeklődésük középpontjában
áll, esetleg el tudnák képzelni esetleges munkavállalásunkat is. Szerencsére
nagyon jó tapasztalataink vannak azzal kapcsolatban, hogy a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó hallgatóink már az összefüggő intenzív terepgyakorlat
alatt megalapozzák jövőjüket az adott intézményben, hiszen sokukat viszszavárják, sőt visszahívják kollégának a tanulmányok végeztével.
Terephelyeink állandóan változnak a hallgatói létszám függvényében.
Nagyon sok állandó (fix) terephelyünk van, de nagy örömünkre mindig
jönnek újabbak is, így folyamatosan bővül terepkataszterünk.
Intézménylátogatási gyakorlat
Karunkon a képzési hálótervnek megfelelően már az első szemeszterben
legalább 6 szociális, gyermekjóléti, vagy gyermekvédelmi intézmény meg
látogatására kerül sor. Célunk a hallgatókat megismertetni a szociális alapés szakellátást, gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
intézményekkel, valamint az, hogy hallgatóink ismerjék meg a szociális el
látás városi szintű rendszerét, szerezzenek tapasztalatot egy-egy intézmény
ben folyó munkáról és képessé váljanak egy tényfeltáró elemzés készítésé
re.
Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek különböző szo
ciális/gyerekjóléti- és gyermekvédelmi intézményekbe, ezért több intéz
ménytípus megismerésére nyílik lehetőség, különös tekintettel az adott
intézmény céljára, szervezeti struktúrájára, működésének alapvető
kérdéseire, ügyfélkörre, a személyzet sajátosságaira, team-munkára. Az
intézménylátogatás alkalmával megismerik az intézmény szervezeti
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struktúráját,
annak
működését,
hatékonyságát,
az
intézmény
mikrokörnyezettel való kapcsolatát.
A gyakorlat fontos célja továbbá rávilágítani azokra a területekre (idős
ellátás, hajléktalan- és fogyatékkal élők ellátása, szenvedélybetegségek,
roma kisebbség, gyermekvédelem, gyerekjólét stb.), amelyek későbbi,
egyéni terepgyakorlatok során a hallgató érdeklődésének középpontjába ke
rülhetnek.
Egyéni terepgyakorlatok
Szociálpedagógiai gyakorlat és gyakorlatelemzés 1.
A szociálpedagógiai gyakorlat és gyakorlatelemzés 1. című tárgyat a tanter
vi háló mintatanterve szerint a 4. félévben teljesítik a hallgatók. Ezen tárgy
során célunk, hogy a hallgató betekintést nyerjen a szociálpedagógiai tevé
kenység egyik lehetséges színterének, az általános iskolának mindennapi
életébe. Fontos, hogy szociálpedagógiai aspektusból ismerje meg az iskola
szervezetbeli és működésbeli sajátosságait. Ennek figyelembe vételével
meg kell ismernie az iskolai gyermekvédelem, illetve iskolai szociális mun
ka legfontosabb gyakorlati aspektusait, a szociálpedagógus helyét és szere
pét az intézményben.
A gyakorlatot végző hallgatónak tényfeltáró, elemző tevékenységet kell
végeznie gyakorlata során előre megadott szempontok alapján, majd ta
pasztalatait dolgozatban kell összefoglalnia.
Gyakorlata során feladatai közé tartozik az iskola működésének megis
merése, a működést meghatározó dokumentumok tanulmányozása, hospitá
lás tanulmányi órákon és napközi otthoni csoportokban, szabadidős progra
mok tervezése és szervezése. Ezen gyakorlat fókuszában az iskola gyer
mekvédelmi helyzetének és a gyermekvédelmi felelős munkájának
megismerése áll, amely nem nélkülözheti a gyermekvédelmi munkával
kapcsolatos adminisztrációba való betekintést sem.
A gyakorlat végén a hallgató tapasztalatait egy minimum 10 oldalas záró
dolgozatban fejti ki, mely tartalmazza az első benyomásokat a terepgyakor
lat színhelyéről, az iskola működését meghatározó dokumentumok elemzé
sét, az általános iskola szervezeti struktúráját, működésbeli jellemzőit. Az
iskola gyermekvédelmi helyzetképe, alkalmazott beavatkozási formák
elemzése, hospitálások, valamint szabadidős programok vezetésének ta
pasztalatai is részét kell, hogy képezzék beszámolójuknak.
Szociálpedagógiai gyakorlat és gyakorlatelemzés 2-3.
A Szociálpedagógiai gyakorlat és gyakorlatelemzés 2-3. tárgy a mintatan
terv 5. és a 6. félévéhez van rendelve. Ezeket a külső terepen végzett gya
korlatokat nevezzük „kis” gyakorlatnak, hiszen tömbösítve (nappali tagoza
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ton 120 óra, levelező tagozaton 40 óra), folyamatosan végzik gyakorlatukat
a választott intézményben.
Ezen gyakorlatok célja egyéni terepgyakorlat keretében, tereptanár veze
tésével a hallgatót fogadó intézmény tényfeltáró megismerése, az erőforrá
sok hasznosításának megismerése, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédel
mi intézmény általános és egyedi jellemzőinek szakszerű bemutatása és
elemzése.
A hallgató feladatai közé tartozik a gyakorlatok során egy adott szociá
lis-, vagy gyermekjóléti alapellátást, illetve szociális, vagy gyermekvédelmi
szakosított ellátást nyújtó intézmény komplex megismerése, strukturális,
dinamikai leírása. Feladat még az intézmény működését meghatározó do
kumentumok elemzése, feltáró, elemző módszerek gyakorlati alkalmazása,
interjútechnika alkalmazása a gyakorlatban. Fel kell ismerniük a szociálpe
dagógus helyét, szerepét az intézményben.
A gyakorlati munka kiindulópontjában megfogalmazódik, hogy:
• milyen szociális problémára, illetve szükséglet kielégítésére jelenik
meg az intézmény;
• mi a szerepe a szociális szakmának, illetve a szociálpedagógusnak
az adott intézményben?
Ezen kérdésekre keresi a választ a hallgató gyakorlata során, melynek feltá
rásban a dokumentumelemzések, a szakmai interjú és a tereptanár által
nyújtott információk adják a fő támpontot.
A dokumentumelemzésnek tartalmaznia kell:
•
•
•
••
•
•
•
••

az adott intézmény szervezeti felépítését;
az adott intézmény szervezeti- és működési szabályzatát (különös
tekintettel arra, hogy ez mennyire szolgálja a problémák és szük
ségletek kielégítését);
az adott intézmény szakmai programját;
az adott intézményben alkalmazott munkaformákat és módszereket;
az adott intézmény módszertani kapcsolatait;
az adott intézmény jogszabályi kereteinek feltárását (különös tekin
tettel a személyiségi, adatvédelmi jogra, valamint az ellátottak jo
gaira és a szociális szakma etikai kódexére);
az adott intézmény gazdálkodási, finanszírozási kérdéseit;
szakmai kompetenciákat (képesítéseket, képesítési követelményeket).

A hallgató terepgyakorlatát folyamatosan naplózza, melyről a gyakorlat
elemző szeminárium keretében naprakészen be tud számolni.
A gyakorlat végén a hallgató tapasztalatait egy minimum 10 oldalas záró
dolgozatban fejti ki, mely tartalmazza az első benyomásokat a terepgyakor
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lat helyszínéről, a gyakorlat helyszínéül választott intézmény szervezeti
struktúráját, működésbeli jellemzőit. Szükséges interjúterv, interjúvázlat
készítése is a szakmai életút interjúhoz, amelyet a gyakorlóhely egyik fel
sőfokú szociális végzettségű szakemberével kell elvégezni. A beszámoló
nak tartalmaznia kell továbbá az interjú, valamint a gyakorlat tapasztalatai
nak összegző értékelését is.
Gyakorlatelemzés
Minden külső terepgyakorlathoz társulnak úgynevezett gyakorlatelemző
órák. Ezek a felsőoktatási intézményben zajlanak, melyeken szemináriumi
órák keretében kísérjük végig a hallgató gyakorlati képzését. Ezeken az
órákon a gyakorlat megkezdése előtt felkészítjük őket a gyakorlatra, illetve
a gyakorlati idő letöltése végeztével tapasztalataiknak feldolgozására ezen
órák keretében kerül sor.
Célunk, hogy a különböző gyakorlóhelyek speciális vonásait be tudják
mutatni a hallgatók, meg tudják ismertetni a hallgatói csoportban.
A gyakorlat sikerességének biztosítását rendszeres információfeldolgo
zással és információcserével igyekszünk elérni.
Intenzív szociálpedagógiai gyakorlat és esetelemzés
Ez az összefüggő ún. „nagy” gyakorlat, melynek során a tanulmányi szer
ződés alapján a tereptanár vezetésével az egyéni esetkezelés gyakorlatban
történő kipróbálása valósul meg a „mester mellett tanulás” lehetőségének
biztosításával. A hálóterv ennek megvalósítására a 7. félévet jelöli meg.
A hallgatónak itt már be kell tudnia illeszkedni egy intézmény minden
napi tevékenységrendszerébe. Ezen gyakorlat során fontos a szociális szak
mai tevékenység végzéséhez szükséges képességek intenzív fejlesztése, va
lamint tudni kell feldolgozni, értelmezni és tudatosítani az intenzív szociál
pedagógiai gyakorlat tapasztalatait, dilemmáit.
A gyakorlat fókuszában az egyéni esetkezelés áll (case work), ezen mun
ka záró fázisaként képessé kell válni az esettanulmány elkészítésére, beépít
ve az elmélet-gyakorlat integrációját.
A gyakorlat során a hallgató feladata röviden:
• Az esetválasztás indítékai, az első interjú tapasztalatai, a felmérés
ben szereplő rendszerek-alrendszerek egymáshoz kapcsolása a
probléma azonosításakor.
• A probléma azonosítása.
• Felmérés, beavatkozási terv készítése.
• A szerződéskötés ideje, tartalma, módja.
• Problémamegoldó folyamat lépéseinek dokumentálása.
• Lezárás, leválás előkészítése, kivitelezése.
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Esetelemzés
Szemináriumi órák keretében kísérjük végig a hallgató gyakorlati képzését.
Az esetelemzés célja: feldolgozni, értelmezni és tudatosítani az intenzív
szociálpedagógia gyakorlat tapasztalatait, dilemmáit, valamint segítséget
nyújtani az esettanulmány elkészítéséhez, elősegítve az elmélet - gyakorlat
integrációját.
Az esetelemzés páros vezetésű, így mindig jelen van egy pszichológiai
és egy szociális ismeretekkel rendelkező szakember.
Ezeken a szemináriumi órákon lehetőségük van a hallgatóknak
megbeszélni minden olyan gyakorlatukat érintő kérdést, amely elősegítheti
munkájukat a terepen.
3. Terepgyakorlat adminisztrációja és dokumentációja a PPKE VJK
szociálpedagógia szakán
Megbízólevél (lásd 1. sz. melléklet)
Minden egyéni terepgyakorlati munkát megelőzően a hallgatónak első lé
pésként terephelyet kell választania. Ezt megteheti egyrészt a terepkoordi
nátornál lévő folyamatosan frissítésre kerülő terepkatalógusból, vagy be
vonhat újabb terephelyeket lakóhelye környezetében működő intézmények
megkeresésével. A megbízólevélnek kettős célja van. A tereptanárok, te
repintézmények többsége örül annak, ha a hallgató személyesen keresi fel a
terepgyakorlat felkérésre, ám a megbízólevél a fogadó részére egyrészt biz
tosíték is az utcáról besétáló személy szándékáról és céljáról, a hallgatónak
pedig biztonságérzetet nyújt a kezében lévő megbízólevéllel bekopogtatni
az intézménybe.
Terephelyválasztó lap (lásd 2. sz. melléklet)
Amikor véglegessé válik a hallgató számára, hogy mely intézményben fog
ja tölteni a gyakorlatát (ezt általában a gyakorlati idő megkezdése előtt min.
3 héttel bekérjük), akkor szükségessé válik az ún. terephelyválasztó lap ki
töltött, aláírt és lepecsételt példányának az előre jelzett határidőre történő
leadása a terepkoordinátornak. A terephelyválasztó lap formanyomtatvá
nyát általában már a megbízólevéllel együtt viszi magával a hallgató az
első intézményi megkereséskor, és ha ott támogató visszajelzést kap, akkor
lehetőség van már akkor kitöltetni és bebiztosítania helyét a gyakorlatra.
Adatlap tereptanár megbízási szerződéséhez (lásd 3. sz. melléklet)
A fogadó intézmény tereptanárt jelöl ki a hallgató mellé gyakorlati idejére.
A gyakorlat vezetéséért minden hallgató után tereptanári tiszteletdíjat fizet
a képző intézmény. Ennek összege függ a gyakorlat óraszámától, a gyakor
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lat típusától és a hallgató jogviszonyától (nappali, vagy levelező tagozat).
Ezt a tiszteletdíjat a képző intézmény a megjelöltek szerint fizetheti konkrét
személynek (tereptanárnak), vagy intézménynek (terepintézmény), vagy
alapítvány, egyesület számlájára is, ha megjelölik a feladatot ellátó sze
mélyt. Az adatlap szolgál arra, hogy a személyes, vagy intézményi adatokat
bekérve elkészíthessük a megbízási szerződést.
Intézmények közötti megállapodás (lásd 4. sz. melléklet)
Amikor létrejön a szóbeli egyezség a hallgató terepintézménybe való foga
dásáról, akkor szükségessé válik ezen konszenzus írásbeli rögzítése is. Eb
ben szerepelnek a képző intézmény vállalásai, valamint a terephely főbb
kötelezettségei is.
Terepgyakorlati útmutató (lásd 5. sz. melléklet)
Minden terepgyakorlat típushoz (szociálpedagógiai gyakorlat 1-2-3. és in
tenzív szociálpedagógiai gyakorlat) a hallgató és a tereptanár rendelkezésé
re bocsátjuk a terepgyakorlati útmutatót. Ebben határozzuk meg a hallgató
gyakorlata során elvégzendő feladatait és azok határidejét, mely egyrészt
segítség a hallgató számára abban is, hogy a gyakorlatelemző szemináriu
mot vezető oktató elvárásai maradéktalanul teljesüljenek, másrészt pedig a
tereptanár számára is ad egy vezérfonalat az éppen aktuális gyakorlat me
netéről és elvégzendő feladatairól.
Értékelő lap (lásd 6. sz. melléklet)
Minden egyéni gyakorlat záró fázisa, lezáró szakasza a terepen a gyakorlat
értékelése. Ez visszacsatolás a hallgató számára az intézményben töltött te
vékenységének minőségéről, hatékonyságáról. A tereptanárnak sok szem
pontot kell figyelembe vennie az értékeléséhez, amely során a szakmai fele
lősségtudattól kezdve a teljesített célok elérésén át a különböző készségek és
képességek megjelenéséig számtalan perspektívát át kell világítani a terep
munka gyakorlatából, míg végül megszületik a terepgyakorlati értékelés.
Az értékelés több szerepet is betölt, hiszen egyrészt hozzásegíthet a reá
lis önértékelés eléréséhez, illetve mintát is ad, másrészt befolyásolhatja a
hallgató viszonyát a terepintézményhez, a tereptanárhoz, de akár a képzés
hez, vagy szakmához is. Az értékelés egyfajta értékközvetítőként is megje
lenhet normák és teljesítmények jelzésével.
Tanulmányi megállapodás (lásd 7. sz. melléklet)
Az intenzív szociálpedagógiai gyakorlat megkezdésétől számított két héten
belül a tereptanár és a hallgató írásbeli megállapodást készít. Ebben a megál
lapodásban kerül rögzítésre a hallgató napi munkaidő beosztása, a tereptanár
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által hallgatónak kiadott tevékenységek és azok leadási határideje, valamint a
konkrét gyakornoki munka ismertetése, amelybe bekapcsolódott a hallgató.
4. Esélyegyenlőség, fenntarthatóság
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvényben az esélyegyenlőség célterülete között szere
pel a szociális biztonság, valamint prioritásai között a társadalmi összetar
tozás erősítése pontjában megfogalmazásra került többek között a hátrá
nyos helyzetűekkel, a roma kisebbséggel, valamint a fogyatékossággal
élőkkel való kiemelt foglalkozás..
A szociálpedagógiai tanulmányok során a hallgatók mind az elméleti,
mind pedig a gyakorlati képzés alkalmával kapcsolatba kerülnek az esély
egyenlőség fókuszában álló fent nevezett célcsoportokkal. A szociálpeda
gógiai képzés hálótervébe a kötelezően választható sávban megjelennek a
differenciált szakmai ismeretek között azon tantárgyi blokkok, amelyek is
meretanyaga ezt a célt szolgálja.
Így a Gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatások című blokk foglalja ma
gába a Szociálpedagógia a gyermekjóléti alap- és szakellátásban, Resztora
tív szociálpedagógia, Devianciák és kezelésük, valamint a Konfliktuskeze
lés című tárgyakat, amelyek érintik a hátrányos helyzet kérdéskörét. Vá
lasztható egységként jelenik meg a Szociálpedagógiai tevékenység
kisebbségek körében című blokk, mely a Szociálpedagógiai tevékenység ki
sebbségekkel-romológia, Resztoratív szociálpedagógia, Hátrányok és keze
lésük, Romológiai terepgyakorlat tantárgyak ismereteiben való elmélyülé
sére ad lehetőséget. Végül a harmadik kötelezően válaszható blokk a Szoci
álpedagógiai tevékenység sérültek körében, melyben a Fogyatékosság
szociológiai kérdései és szociális ellátása, Terápiás gyakorlatok, Rehabilitá
ció és Tanácsadás címet viselő tárgyak alapozzák meg hallgatóink ismere
teit és nyitják meg a kapukat az esélyegyenlőség kérdésköréhez.
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az egyéni terepgyakorlatok helyszí
nei között kínáljunk arra lehetőséget hallgatóink számára, hogy életközel
ben betekinthessenek a hátrányos helyzetűekkel, a roma kisebbséggel, vala
mint a fogyatékossággal élőkkel való segítő tevékenységekbe. Éppen ezért
kiemelt terephelyeink között szerepel többek között az esztergomi roma ki
sebbséggel foglalkozó Határtalan Szív Alapítvány, a fogyatékkal élőkkel
foglalkozó és támogató Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért Mécses Segí
tőház, a KEMÖ ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona valamint az esély
egyenlőség valamennyi célcsoportja számára segítséget nyújtó Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza. Fontosnak tartjuk, hogy ezek
kel a terephelyekkel napi kapcsolatban legyünk és hallgatóink ne csupán
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„kötelességként” látogassák ezeket az intézményeket, hanem önkéntesként
is vegyenek részt azok munkájában, hiszen ezzel tudjuk biztosítani a köve
telményeknek megfelelő, magas színvonalú gyakorlati képzés fenntartható
ságát.

Ellenőrző kérdések, feladatok:
•
•
•
•

Milyen rendelet szabályozza a szociális felsőoktatás alapképzési szakjai
nak képesítési és kimeneteli követelményeit?
A végzett szociálpedagógusnak mely kompetenciákkal kell rendelkeznie?
Hogyan épül fel a terepgyakorlat struktúrája a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Vitéz János Karán?
Készítsen egy tervet érdeklődési körének megfelelően különböző intéz
ménytípusok besorolásával egyéni gyakorlataihoz (szociálpedagógiai gya
korlat 1-2-3. és intenzív szociálpedagógiai gyakorlat)!
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III. ISKOLAPADBÓL TEREPRE
– avagy a terepmunka rejtelmei
A tereptanár és gyakornok találkozása a szociális képzés egyik legfonto
sabb eseménye, hiszen a tereptanár kalauzolja végig az intézményen, mu
tatja be a kollégáknak, követi az első találkozásait a kliensekkel. A terepta
nár lesz az, aki segíti a szakmai kompetenciák megszerzésében, de tanúja
lesz a hallgató kezdeti bizonytalanságainak, esetleges kudarcainak, vagy
akár tévedéseinek is.4
A terepmunkát megelőzően a hallgatót foglalkoztathatja egy sor olyan
gondolat vagy fogalom, amellyel szeretne megismerkedni. Ilyen lehet pél
dául, hogy mi is az a terepmunka, kik a terepmunka szereplői, mi a terepin
tézmény, a tereptanár, terepkoordinátor feladata, kötelezettsége, valamint
nem utolsó sorban melyek azok a jogosultságok, amelyek őt megilletik a
gyakorlat során, illetve milyen kötelezettségeket kell vállalnia.
Terepmunka
A felsőoktatási intézmény falain belül megszerzett elméleti ismeretek a te
repmunka alkalmával integrálhatók a gyakorlatba. Ez a helyzet alkalmas
arra, hogy a hallgató „tét” nélkül kipróbálhassa magát bizonyos helyzetek
ben. Saját élményen keresztül győződhet meg a tanult módszerek alkalmaz
hatóságáról minden előnyével és hátrányával együtt. A terepmunka során
valósul meg a „mester” melletti tanulás.
Terephely/terepintézmény
A terephely/terepintézmény biztosítja a hallgató terepgyakorlata során a
személyi (tereptanár) és tárgyi feltételeket, valamint felelősséget vállal a
hallgató színvonalas terepgyakorlatának megszervezéséért.
Olyan intézmény, amely szociálpedagógia szakos hallgatóink szakirányú
gyakorlatának megfelelő tevékenységet végez. Ilyenek lehetnek a gyermek
jóléti és szociális alapellátást nyújtó intézmények/szervezetek, a gyermekvé
delmi és szociális szakosított ellátási feladatokat végző intézmények/szerve
zetek. Így terephely lehet nemcsak állami és önkormányzati, hanem egyházi,
de akár nonprofit szervezet is, ha tevékenységei között szerepelnek szociál
pedagógiai, vagy szociálpedagógiai munkát érintő feladatok.
Terephely/terepintézmény kötelezettségei:
• Fogadja a képző intézmény által küldött hallgatót.
4

Göncz Kinga: A tereptanár és a gyakornok. Találkozások és játszmák a szociálismunkásképzés terepgyakorlata során. www.szochalo.hu/szochalo/upload/goncz_tereptanar.rtf. Le
töltés: 2011.08.23.
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•
•
•
•
•

A terepgyakorlat irányítására és vezetésére tereptanárt biztosít, il
letve jelöl ki a hallgató(k) számára és gondoskodik intézményi
munkatársa ellenőrzéséről is.
A gyakorlat idején segíti és biztosítja a hallgató számára kitűzött
feladatok elvégzését.
Megteremti a hallgató számára a gyakorlat zökkenőmentes teljesí
téséhez szükséges feltételeket.
A képző intézmény által megjelölt adminisztratív kötelezettségei
nek eleget tesz.
Kapcsolatot tart a képző intézménnyel, a terepkoordinátorral.

Terephely/terepintézmény jogosultságai:
• Szabadon dönthet a hallgató(k) terepintézményben való fogadásá
ról.
• A gyakornok hallgató mellé szabadon jelölhet ki tereptanárt.
• A terepintézmény megjelölheti és maximalizálhatja a félévente fo
gadható hallgatók létszámát.
• Indokolt esetben lehetősége van visszautasítani a hallgató gyakor
lati megbízását.
• Információt kérhet és kaphat a szak képzési programjáról, minta
tantervéről stb.
• Javaslatot tehet a képzés fejlesztésére.
• A terepkoordinátortól segítséget, tanácsot vagy akár információt
kérhet a terepgyakorlattal kapcsolatos kérdésekben.
• Bármilyen felmerülő probléma esetén konzultálhat a képző intéz
mény kompetens személyével (akár szakvezetővel, tanszékvezető
vel, vagy a képző intézmény vezetőjével is).
• Kezdeményezheti az együttműködési megállapodás felbontását.
Tereptanár
Tereptanárunk lehet, akit terephelyünkön főállású munkaviszonyban foglal
koztatnak, felsőfokú szociális területen szerzett diplomával, legalább két
éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A felsőoktatási intézménnyel szerződésben álló, a gyakorlati hely által
megnevezett és megbízott szakirányú végzettségű személy közvetlenül irá
nyítja a hallgató gyakorlatát. A tereptanárnak fontos szerepe van a képzés
ben, hiszen a magas gyakorlati óraszámok világosan tükrözik, hogy sok
időt töltenek a hallgatókkal. Éppen ezért nem mindegy az sem, hogy a tere
pen dolgozó személy milyen kapcsolatot épít ki a hallgatóval, hogyan adja
át azt a tudást, amelyet ő az évek alatt megszerzett, mennyire képes előhoz
ni a gyakornokból a képző intézményben megszerzett ismereteket, valamint
kibontakoztatni a hallgatóban rejlő képességeket, készségeket.
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Göncz Kinga megfogalmazásában a jó tereptanár ismérvei:
• „arról a pontról indul, ahol a gyakornok áll, azaz vele együtt érté
keli a helyzetét, a motivációit, fogalmazza meg elérendő céljait
stb.;
• figyelembe veszi a gyakornok erősségeit és gyengéit ahhoz, hogy
elvárásai ne legyenek sem túl alacsonyak, sem irreálisan magasak,
sem túl megterhelőek;
• a célok kitűzésekor figyelembe veszi az iskola elvárásait, a gyakor
nok egyéni vonásait és célját, felelősséget vállalva a szakma érde
kében kifejtett konstruktív kritikáért és a változtatásokért;
• a gyakornokkal együtt dolgozza ki a célok elérésének stratégiáját;
• ellenőrzi a feladatok végrehajtását és végrehajthatóságát, és a célok
elérésének felelősségét megosztja a gyakornokkal;
• szem előtt tartja az időhatárt és megtanítja a gyakornokot arra,
hogy egy kapcsolatot le kell zárni és értékelni kell az elért ered
ményt. (Ugyanúgy, ahogyan a klienssel is egy-egy körülírt célra
köt az ember megállapodást.)” 5
Ha definiálni szeretnénk a tereptanár fogalmát, akkor „az a szakirányú vég
zettségű szakember, aki a terepgyakorlat helyszínéül választott intézmény
munkatársa. A tereptanár feladata a hallgató ismereteinek, készségeinek és
értékeinek fejlesztése a terepgyakorlat folyamán az adott szakmai területen,
amelyen dolgozik”.6
Ezen fejlesztésekhez elengedhetetlenül szükséges, hogy rendelkezzen
szakmai tapasztalattal, hiszen a hallgatónak abban nyújt segítséget, hogy az
iskolapadban megszerzett elméleti tudást képessé váljék alkalmazni gya
korlati munkája során.
Fontos azonban megjegyezni, hogy egy kölcsönös tanulási folyamatról
van szó, hiszen a hallgató által a tereptanár is új információkhoz, ismere
tekhez juthat, illetve bővítheti meglévő ismereteit a hallgató által. Ennek ér
telmében mondhatjuk, hogy a tereptanár is profitálhat a közös munkából.
„A tereptanár számára is fontos esemény a diák megjelenése az intéz
ményben: felül kell vizsgálnia – egy kicsit a diák szemszögéből – napi ru
tinját. A gyakornok frissen szerzett könyvízű tudásának fényében kell meg
fogalmaznia, hogy miből is áll a tevékenysége (amit addig esetleg intuitív
szinten végzett). El kell viselnie, hogy valaki olyan közelről lát bele a mun
kájába, ahogy senki más azelőtt. Magyarországon ez még azzal is terhelt,
hogy a tereptanár többnyire egy olyan szakmát tanít, amelyet ő maga szer
vezett formában soha nem tanult. Ez a találkozás tehát mindkét szereplő
5

Göncz Kinga: A tereptanár és a gyakornok. Találkozások és játszmák a szociálismunkásképzés terepgyakorlata során www.szochalo.hu/szochalo/upload/goncz_tereptanar.rtf – le
töltés ideje: 2011.08.23.
6
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számára sokféle feszültséget, külső és belső konfliktust rejt. Melyek lehet
nek ezek? A feszültségek, konfliktusok elkövetkezendő felsorolása termé
szetesen nem teljes. (Nem is lehet az, hisz a szerző – nem lévén sem szociá
lismunkás-gyakornok, sem tereptanár – csak gyakori találkozásaiból meríti
ismereteit: találkozásaiból a gyakornokkal és találkozásaiból a tereptaná
rokkal.)
A tereptanárnak a gyakornok terepgyakorlata során egymással konfliktus
ban álló törekvésekkel kell szembenéznie:
• Egyszerre kell megfelelnie az iskola elvárásainak és a gyakornok
érdekeinek. Az iskola követelményei általánosak, kevéssé egyénre
szabottak, miközben a tereptanár közvetlenül látja a gyakornok
egyéni vonásait, tanulási tempóját, módszerét stb.
• Meg kell felelnie mind a saját intézménye, mind az iskola elvárá
sainak. Például az intézmény aktuális helyzetében nem szívesen
veszi, ha a stábmegbeszéléseken idegen is jelen van, miközben a
gyakornok szeretne részt venni, sőt az iskola is ezt várja el. A te
reptanár az ütközőpont.
• Gyakori a gyakornok és a kliens érdekének ütközése. Például a
gyakorlat lezárása idején a gyakornok által vitt kliens krízisbe ke
rül. Melyik fontosabb: a gyakorlat lezárása (és a lezárás fontossá
gának megtanítása), a gyakornok vizsgaidőszaka, vagy a krízis
megoldás a hallgató részvételével?
• A szakma és a gyakornok érdekeinek ütközése: eltanácsolhatja-e a
gyakornokot a szociális munkás a szakmától, ha nem látja alkal
masnak, vállalva, hogy az így esetleg kikerül az egyetemről, főis
koláról? A jövendő kliensek vagy a gyakornok érdeke a fontosabb?
• Mennyire legyen távolságtartó vagy baráti a kapcsolata a gyakor
nokkal? Melyik jobb vajon a tanulás szempontjából?
• Milyen mértékben vonhatja be a gyakornokot a munkába, beledob
hatja-e a mély vízbe, rábízhat-e önálló kliensvezetést, vagy sem?
• Lehet-e egy gyakornokot szembesíteni azonnal az intézményi reali
tással, vagy eleinte inkább kímélnie kell?
• Lehet-e a gyakornokot szembesíteni saját tudásának hiányosságai
val, vagy az csak elbizonytalanítja és jobb, ha a biztos tudás és
kompetencia látszatát nyújtja számára?7
Ezek a gondolatok és kérdések számtalanszor megfogalmazódhatnak a te
reptanárban a gyakorlatvezetés közben és nyilván minden tereptanár más és
7

Göncz Kinga: A tereptanár és a gyakornok. Találkozások és játszmák a szociálismunkásképzés terepgyakorlata során www.szochalo.hu/szochalo/upload/goncz_tereptanar.rtf – le
töltés ideje: 2011. 08. 23.
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más megoldást talál megfelelőnek a kérdések tisztázásra, amely vezérfonal
mentén irányítja és vezeti a gyakorlatot.
Tereptanár kötelezettségei:
• Vezeti és irányítja a hallgató munkáját gyakorlata során.
• A képző intézmény által rögzített feladatok alapján szervezi meg a
gyakorlatot.
• Elősegíti, hogy a hallgató gyakorlati ideje alatt megismerje a terep
hely strukturális felépítését, az intézmény működését szabályozó
dokumentumokat.
• Átfogó képet mutat az intézményben folyó munkáról.
• Kijelöli a hallgató számára elvégzendő feladatokat és ezek elvégzé
séhez személyes segítséget is nyújt.
• A gyakorlat során felmerülő problémákról minden esetben konzultál
a hallgatóval és törekszik annak megoldására is egyben. Amennyiben
a probléma tartósan fennáll, vagy nem sikerül rendezni, akkor értesíti
a terepkoordinátort, akivel megoldási javaslatot dolgoznak ki.
• A hallgató gyakorlati idejének felfüggesztéséről, a hallgató eltaná
csolásáról minden esetben értesíti a terepkoordinátort.
• A tereptanár akadályoztatása esetén ideiglenesen helyettest jelöl ki
az elvégzendő feladatok irányítására.
• A tereptanár hallgatói értékeléssel zárja le a hallgató gyakorlati
munkáját, melyet a hallgatóval juttat el a képző intézménybe.
• A képző intézmény részére annak kérésére információt nyújt a hall
gató gyakorlati munkájával kapcsolatban.
Tereptanár jogosultságai:
• A tereptanárnak lehetősége van az aktuális terepgyakorlatra a hall
gató kiválasztására, de döntéséről minden gyakorlatra jelentkezőt
tájékoztatnia kell.
• A terepgyakorlattal kapcsolatban információt, tanácsot kérhet a te
repkoordinátortól.
• Az intézmény megismerését elősegítő kötelező olvasmányt jelölhet
ki a hallgató számára.
• A terepgyakorlat első negyedében indoklás nélkül felfüggesztheti a
hallgató gyakorlatát, ezután viszont csak írásbeli indoklással lehet
eltanácsolni a hallgatót. Mindkét esetben szükséges a terepkoordi
nátor tájékoztatása.
• A hallgató gyakorlati munkáját kollégái bevonásával is végezheti.
• A tereptanár a gyakornok hallgató után tereptanári tiszteletdíjban ré
szesül, amely függ a gyakorlati óraszámoktól és a gyakorlat típusától.
• Bármikor betekintést kaphat a képzéssel összefüggő programokba.
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•

A képző intézmény kompetens személyével konzultálhat a felme
rülő problémákkal kapcsolatban.

Képző intézmény
Szociálpedagógia képzést folytató intézmény. Jelen esetben a Pázmány Pé
ter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Szociális Képzési és Neveléstudo
mányi Tanszéke.
Képző intézmény kötelezettségei:
• Kidolgozza a szak gyakorlati képzésének programját.
• Terepkoordinátort alkalmaz és bíz meg a szociálpedagógus hallga
tók gyakorlati képzésének megszervezésére, irányítására és ellenőr
zésére.
• Együttműködési megállapodást köt a terephellyel.
• Összekapcsolja az elméleti és gyakorlati tanárok által elvárt köve
telményeket és gondoskodik arról, hogy a hallgató segítséget kap
jon abban, hogy az elméletet és a gyakorlatot összekapcsolhassa.
• Biztosítja a terepintézményt arról, hogy a gyakorlati képzési prog
ramot megismerhesse.
• A hallgató terephely-választását mérlegelve együttműködési meg
állapodást köt a terephellyel, vagy elutasítja azt.
• A gyakorlat során felmerülő problémákat segít feldolgozni, illetve
megoldani a hallgatónak.
• A terepgyakorlatot bármilyen okból veszélyeztető probléma esetén
visszahívhatja a hallgatót gyakorlati helyéről.
Képző intézmény jogosultságai:
• Módszertani és elméleti felkészítést nyújt a hallgatók számára a te
repgyakorlati munka elvégzéséhez.
• Az alkalmazott terepkoordinátor számára biztosítja a szakmai irá
nyítását, a munkavégzéshez szükséges feltételeket, valamint azok
ellenőrzését.
• Amennyiben a terephely nem a megállapodás szerint vezeti a hall
gató gyakorlatát, joga van visszarendelni a gyakornokot.
• A képző intézmény elbírálja a hallgató által benyújtott terephelyválasztást és mérlegelés után vagy megköti, vagy elutasítja azt.
• A képző intézmény vezetője (tanszékvezető) a megoldatlan problé
mák kezelésére az érintett felek számára konzultációs lehetőséget
biztosít.
•• A képző intézmény vezetője (tanszékvezető) minden egyéb nem sza
bályozott kérdésben döntést hozhat, amely a terepgyakorlatot érinti.
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Terepkoordinátor
A képző intézmény által megbízott személy, aki összehangolja az elméleti
és a gyakorlati képzést. Feladatai között szerepel a hallgatók terepgyakorla
tának megszervezése, lebonyolítása és ellenőrzése, valamint az intézmé
nyek közötti kapcsolattartás. Segítséget nyújt mind a terepintézményben
megbízott tereptanárnak, mind pedig a hallgatónak a gyakorlat minél gör
dülékenyebb és színvonalasabb teljesítése érdekében.
Jelen esetben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Szo
ciális Képzési és Neveléstudományi Tanszék által megbízott személy.
A terepkoordinátor feladatai:
• Kapcsolatot kezdeményez, alakít ki a hallgató, vagy a terepintéz
mény kérésére a terephellyel.
• Folyamatosan kapcsolja be a potenciális intézményeket a terepgya
korlati munkába.
• Terepkatalógust vezet és félévente frissíti az aktuális adatokkal, és
a hallgatók rendelkezésére bocsátja.
• Megszervezi, irányítja és vezeti a hallgatók intézménylátogatási
gyakorlatát.
• Az egyéni szociálpedagógiai gyakorlatoknál a félév megkezdése
előtt kiosztja a hallgatók számára a terephelyválasztó lapokat, majd
kitöltés után összegyűjti és rendszerezi, nyilvántartja azokat.
• Az együttműködési megállapodásokat aláírásra előkészíti, valamint
intézkedik a terepintézménybe való eljuttatásáról.
• Regisztrálja az intézmény-váltást, illetve érvényteleníti a felmon
dott terephelyekkel kötött együttműködési megállapodásokat.
• Előkészíti a tiszteletdíjak kifizetéséhez a tereptanár megbízási szer
ződést, majd továbbítja a Gazdasági Hivatal felé.
• Segítséget, információt nyújt a hallgatók, valamint a tereptanárok
számára a gyakorlati munkához, a szükséges adminisztráció elvég
zéséhez.
• A gyakorlat során felmerülő problémák kezelésére megoldási ja
vaslattal él, illetve támogatást nyújt azok kezelésére.
Hallgató
Jelen esetben a PPKE VJK szociálpedagógia szakos képzésben résztvevő
hallgatója.
A hallgató jogosultságai:
• A hallgató szabadon választhatja ki terephelyét a különböző sze
meszterek gyakorlati képzésére.
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•

•
•

Gyakorlati helyét egyrészt a terepkoordinátor által összeállított te
repkatalógusból választja, azonban lehetőség van új terephelyek
bevonására is, ha az megfelel a képző intézmény által támasztott
követelményeknek.
A gyakorlat megkezdését követően maximum a gyakorlati idő első
negyedében lehet indoklás nélkül terephelyet váltani, ezután már
csak indoklással kérhető a terephely-váltás.
A terepgyakorlattal kapcsolatos bármilyen jellegű kérdésével,
problémájával a terepkoordinátorhoz, amennyiben szükséges a tan
székvezetőhöz is fordulhat.

A hallgató kötelezettségei:
• Legjobb tudása szerint hajtja végre a terepgyakorlatot és a rábízott
feladatokat.
• A hálótervben és tantárgyi tematikában meghatározott óraszámokat
maradéktalanul teljesíti.
• Elfogadja és tudomásul veszi a titoktartási kötelezettségét, így a
gyakorlat során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli.
• A terepkoordinátor által rábízott dokumentációkat, adminisztrációs
papírokat eljuttatja a tereptanárnak, majd aláírást/kitöltést követően
visszajuttatja a terepkoordinátornak a megadott határidőig.
• Terephely váltásakor három napon belül tájékoztatnia kell a terep
tanárt és terepkoordinátort is.
• A hallgatónak terephely választásakor kerülnie kell azokat az intéz
ményeket, ahol a tereptanárhoz, vagy annak kollégáihoz érzelmi
szálak fűzik, vagy netán közeli hozzátartozója.
• A gyakornok visszautasíthat olyan terephely-ajánlatot, amelyben
számára lelki megterhelést jelentő problémával találkozik.

Ellenőrző kérdések, feladatok:
•
•
•
•

Sorolja fel a gyakorlati képzésben résztvevőket!
Röviden foglalja össze a gyakorlati képzésben résztvevők jogosultságait
és kötelezettségeit!
Fogalmazza meg a tereptanárral szemben támasztott elvárásait!
Vitassák meg a szemináriumi órán közösen a „jó tereptanár” ismérveit!
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IV. AZ ELLÁTÓRENDSZER ÉS A HOZZÁ KÖTHETŐ
GYAKORLATI HELYSZÍNEK
Ahhoz, hogy a gyakorlatra készülő hallgató céltudatosan és motiváltan tud
jon terephelyet választani egyéni gyakorlataihoz, elsőként betekintést kell
nyernie az ellátórendszer által kínált leendő terephelyek feladataiba, meg
kell ismernie fő célterületeiket. Szükséges és hasznos egy átfogó összefog
laló a magyar szociális és gyermekvédelmi rendszerről ahhoz, hogy a terep
kataszter ne csak egy lista legyen a hallgató számára, hanem információk
kal bíró segítség.
Természetesen ezen tananyagban nem fogok részletes bemutatással élni
az ellátórendszer minden eleméről, hiszen a terepgyakorlat szemszögéből
tekintve kívánom megközelíteni azokat a szolgáltatásokat, ellátási formá
kat, amelyek gyakorlati lehetőséget biztosítanak szociálpedagógia szakos
hallgatóinknak. Ezt figyelembe véve a pénzbeli és természetbeni ellátások,
kedvezmények nem kerülnek jelen tananyagban ismertetésre, hanem a sze
mélyes szolgáltatások rendszerét átfogóan mutatom be.
Az igen szerteágazó és elsőre bonyolultnak tűnő ellátórendszert igyek
szem egyértelművé tenni azzal, hogy a gyermekvédelmi (1997. évi XXXI.
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) és a szociális
törvényre (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátá
sokról) építve ismertetem, hiszen ez a két törvény, amely égisze alatt meg
fogalmazódnak a szociálpedagógus hallgatók gyakorlati terephelyeinek fel
adat- és hatáskörei, valamint működési feltételeik.
Bár a szociálpedagógia szakon végzett hallgatók kompetenciájukat te
kintve elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály számára nyújtanak pro
fesszionális segítséget, azonban tagadhatatlan, hogy a szociális szféra
számtalan területén szívesen foglalkoztatnak szociálpedagógus végzettségű
szakembert, sőt az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet is lehetőséget biztosít a
területen való elhelyezkedésükre. Éppen ezért nemcsak a gyermekvédelmi
rendszert tekintem át, hanem fontosnak tartom a szociális ellátórendszer be
mutatását is.
1. Gyermekjóléti alapellátások /1997. évi XXXI. törvény 38. §/
A törvényi szabályozás szerint a gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hoz
zá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyezte
tettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
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A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások a
következők:
• gyermekjóléti szolgáltatás,
• gyermekek napközbeni ellátása,
• gyermekek átmeneti gondozása.
1.1. Gyermekjóléti szolgáltatás /1997. évi XXXI. törvény 39. §/
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális sze
mélyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségé
nek, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyezte
tettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, il
letve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Ennek érdekében különböző feladatokat lát el, így:
• a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének
elősegítése érdekében:
– a különböző támogatásokról való tájékoztatás és azokhoz való
hozzájutás segítése,
– prevenciót célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése,
– a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, ta
nácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti
otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
– a szabadidős programok szervezése,
– a hivatalos ügyek intézésének segítése.
•

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
– a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,
– a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldá
sára javaslat készítése,
– a gyermeket érintő személyekkel és intézményekkel való
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
– tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubá
torokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzá
járulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

•

a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
– családgondozással elősegíti a gyermek problémáinak rendezé
sét, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
– a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a
válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
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kezdeményezi:
– egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
– szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igény
bevételét,
– egészségügyi ellátások igénybevételét,
– pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
– a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyezte
tettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átme
neti vagy tartós nevelésbe vételét,
feladata továbbá:
– javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék termé
szetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezett
sége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából tör
ténő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak meg
változtatására.
•

a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében feladata
– a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve
a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménynyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményei
nek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti
kapcsolat helyreállításához,
– utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás)
biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyer
mekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttmű
ködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

Gyermekjóléti szolgálat /1997. évi XXXI. törvény 39. §/
A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészség
ügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezé
si, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
Tevékenysége körében a fentieken túl:
• folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szo
ciális helyzetét, veszélyeztetettségét,
• meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében
megteszi a szükséges intézkedést,
• elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illet
ve a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),
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•
•
•
•
•
•
•

szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyet
tes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes
szülőket foglalkoztathat,
segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának
ellátását,
felkérésre környezettanulmányt készít,
kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezeté
sét,
biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges he
lyiségeket,
részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum munkájában,
nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

Szociálpedagógusként betölthető munkakörök – 15/1998. (IV. 30.):
 gyermekjóléti szolgáltatás vezető;
 családgondozó;
 módszertani szaktanácsadó.
1.2. Gyermekek napközbeni ellátása /1997. évi XXXI. törvény 41. §/
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorá
nak megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását
és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei,
nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás ke
retében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarend
jéhez igazodjon.
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára
kell biztosítani:
• akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szük
sége,
• akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a
családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire
nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
• akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról
nem tud gondoskodni.
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni el
látásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően:
a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,
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b)
c)
d)
e)

a családi napközi,
a családi gyermekfelügyelet,
a házi gyermekfelügyelet,
az alternatív napközbeni ellátás.

a)Bölcsőde /1997. évi XXXI. törvény 42. §/
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellá
tását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek
a harmadik évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik évének betöltését követő au
gusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
A bölcsőde fentieken túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai habili
tációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás
keretében a Kt. szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító
korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet
részt.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással,
időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más
gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 15/1998. (IV.30.):
 kisgyermeknevelő;
 módszertani szaktanácsadó.
b) Családi napközi /1997. évi XXXI. törvény 43. §/
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellá
tásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek
az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanu
lószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő,
nem közoktatási célú ellátása.
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt élet
koruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és
foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez
igazodó ellátást kell nyújtani.
A családi napközi – az alapellátáson túli szolgáltatásként – speciális ta
nácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést se
gítő szolgáltatással segítheti a családokat.
A családi napköziben húszhetestől tizennégy éves korig gondozható
gyermek.
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Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 15/1998. (IV.30.):
 családi napközi szolgáltatást nyújtó személy;
 családi napközis koordinátor (családi napközi hálózat esetén).
c) Családi gyermekfelügyelet /1997. évi XXXI. törvény 43/A. §/
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosít
ható az ellátást nyújtó saját otthonában.
A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára
nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és
étkeztetést.
A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gon
dozható gyermek.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök – nem szabályozza külön tv.:
 családi gyermekfelügyeletet nyújtó személy.
d) Házi gyermekfelügyelet /1997. évi XXXI. törvény 44. §/
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a
szülő vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a
gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem bizto
sítható (pl. betegség miatt), és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem,
vagy csak részben tudja megoldani.
A házi gyermekfelügyelet keretében végzett napközbeni ellátás időtarta
ma a szülő munkarendjéhez igazodik.
A házi gyermekfelügyelet során a gyermek életkorához, egészségi álla
potához igazodó gondozást, felügyeletet kell biztosítani.
A házi gyermekfelügyelet keretében segítséget kell nyújtani az iskolai ta
nulmányok folytatásához, amennyiben a gyermek tanulmányait a Kt. ren
delkezései szerint fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt magántanu
lóként folytatja.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 15/1998. (IV.30.):
 nevelő.
e) Alternatív napközbeni ellátás /1997. évi XXXI. törvény 44/A. §/
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalko
zás keretében nyújtott:
• a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializáció
ját támogató, valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás,
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•
•

a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyerme
kek számára biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb fog
lalkozás és étkeztetés,
feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges – külön
jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel.

Szociálpedagógusként betölthető munkakörök – nem szabályozza külön tv.
 szabadidő foglalkoztató.
1.3. Gyermekek átmeneti gondozása /1997. évi XXXI. törvény 45-46., 48. §/
A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átme
neti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, ér
telmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi ál
lapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal
való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról,
neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondos
kodni.
A gyermekek átmeneti gondozása a gondozásba vételt kiváltó fennállá
sáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart.
A gyermek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotá
nak megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást (a továbbiakban: ideiglenes
gondozást) kell biztosítani az olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről ön
kényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt.
Az ideiglenes gondozás során fel kell tárni a gyermek felügyelet nélkül
maradását előidéző okokat, és egyidejűleg haladéktalanul értesíteni kell a
gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, illetve a gyermekjóléti
szolgálatot a további átmeneti gondozás vagy más gyámhatósági intézkedés
megtétele céljából.
A gyermek átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt:
a) helyettes szülőnél,
b) gyermekek átmeneti otthonában vagy
c) családok átmeneti otthonában.
a) Helyettes szülő /1997. évi XXXI. törvény 49. §/
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását – a működ
tető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján – saját háztartásá
ban biztosítja.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 15/1998. (IV.30.):
 helyettes szülői hálózat vezető;
 helyettes szülői tanácsadó.
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b) Gyermekek átmeneti otthona /1997. évi XXXI. törvény 50. §/
A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető
el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt, vagy elhelyezés hiá
nyában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési
nehézségei miatt veszélyeztetett.
A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt – a gyermekjóléti szolgá
lattal együttműködve – a gyermek családjába történő visszatéréséhez.
Az átmeneti lakásotthon olyan otthon, amely legfeljebb tizenkettő gyer
mek átmeneti gondozását biztosítja önálló lakásban, családias körülmények
között.
A gyermekek átmeneti otthona önálló helyettes szülőt vagy helyettes
szülői hálózatot működtethet, és ebben az esetben ellátja az ezzel kapcsola
tos feladatokat. Az átmeneti otthon által foglalkoztatott helyettes szülők az
átmeneti otthoni férőhely felének megfelelő létszámú gyermek teljes körű
ellátását biztosíthatják.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök- 15/1998. (IV.30.):
 gyermekek átmeneti otthona vezető;
 nevelő;
 családgondozó;
 módszertani szaktanácsadó.
c) Családok átmeneti otthona /1997. évi XXXI. törvény 51. §/
Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában
együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. élet
évének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányá
ban lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene vá
lasztani szülőjétől, családjától.
A családok átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven
felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja. A családok átmeneti otthona
működtethető telephelyenként legfeljebb tizenkét férőhelyes lakásban vagy
családi házban. A telephelyek összférőhelyszáma nem haladhatja meg a
székhely szerinti intézmény összes férőhelyeinek kétszeresét.
A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során:
• befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi
krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és
gyermekét,
• befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós
anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a
várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét,
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biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befo
gadja otthontalanná vált szüleit,
segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához,
gondozásához, neveléséhez,
biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és
a szükség szerinti ellátást,
a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés
segítséget nyújt,
közreműködik – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a
család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszünteté
sében.

A családok átmeneti otthona krízisközpontot működtethet.
A krízisközpont befogadja a hozzátartozók közötti erőszak miatt krízis
helyzetbe került, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távol
tartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minősülő személyt és azt a
vele egy háztartásban élő személyt, akinek tartására jogszabály, szerződés
vagy bírósági határozat alapján köteles (a továbbiakban együtt: bántalma
zott család).
A krízisközpont a bántalmazott család számára
• alaptevékenysége keretében legfeljebb nyolc hét időtartamra
– lakhatást biztosít és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ru
házattal való ellátást, a mentálhigiénés és egészségügyi ellátást,
– közreműködik – a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgá
lattal együttműködve – a krízisellátást szükségessé tevő okok
megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésé
ben, otthontalanságának megszüntetésében,
• kiegészítő tevékenysége keretében a bántalmazott társadalmi rein
tegrációja érdekében legfeljebb öt év időtartamra félutasház-szol
gáltatást nyújthat.
A félutasház-szolgáltatás keretében a krízisközpontból, illetve a családok
átmenti otthonából kikerült bántalmazott család számára lakhatást és az
életvezetéshez szükség szerinti segítséget kell biztosítani.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 15/1998. (IV.30.):
 családok átmeneti otthona vezető;
 családgondozó;
 módszertani szaktanácsadó.
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2. Gyermekvédelmi szakellátások /1997. évi XXXI. törvény 52. §/
A szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fi
atal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból
igénylő gyermek teljes körű ellátását.
A személyes szolgáltatások keretébe tartozó szakellátások a következők:
• Otthont nyújtó ellátás
a) nevelőszülő
- hagyományos
- hivatásos
- speciális
b) gyermekotthon:
- különleges gyermekotthon,
- speciális gyermekotthon
• Utógondozói ellátás
• Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
2.1. Otthont nyújtó ellátás /1997. évi XXXI. törvény 53. §/
Otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell az ideiglenes hatállyal elhe
lyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára
• teljes körű ellátást,
• a családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, családi
kapcsolatainak ápolását segítő családgondozást, vagy ha ez nem le
hetséges, az örökbefogadásának elősegítését,
• a családjába történő visszailleszkedéshez, önálló életének megkez
déséhez szükséges utógondozást.
Az otthont nyújtó ellátás keretében:
• különleges ellátást kell biztosítani
– a tartósan beteg, illetve fogyatékos,
– a három év alatti
gyermek számára;
• speciális ellátást kell biztosítani
– a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos
pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató (a továbbiakban
együtt: súlyos pszichés tüneteket mutató) gyermek,
– a súlyos beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális ma
gatartást tanúsító gyermekkorú elkövető (a továbbiakban: sú
lyos disszociális tüneteket mutató) [előzőek együtt: súlyos
pszichés vagy disszociális tüneteket mutató gyermek],
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az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő (a to
vábbiakban: pszichoaktív szerekkel küzdő) gyermek számára.

Az otthont nyújtó ellátás során a gyermekek helyzetét folyamatosan figye
lemmel kell kísérni, illetve az e törvényben meghatározott megyei, fővárosi
gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján évente, a három
éven aluli gyermek esetében félévente felül kell vizsgálni.
A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségle
teihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolásá
ra, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabili
tációs kezelésére is.
a) Nevelőszülő /1997. évi XXXI. törvény 55. §/
A nevelőszülő – a működtető által elkészített egyéni gondozási-nevelési
terv alapján – a saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az ideiglenes
hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek.
Ennek érdekében
• elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését,
személyisége kibontakozását,
• elősegíti - a működtető támogatásával - a gyermek vér szerinti csa
ládjába való visszakerülését és ennek érdekében együttműködik a
családdal, vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez nem áll a gyermek
érdekében, örökbefogadó családnál történő elhelyezését,
• elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének
szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallás
oktatásban való részvételét,
• felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes
ügyeinek intézésére.
A nevelőszülő a gyámhivatal kirendelése alapján ellátja a gyámi feladatokat.
A nevelőszülő a gyámhivatal határozata alapján biztosítja az általa nevelt
gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli
hozzátartozóival.
A nevelőszülő az alapfeladatok ellátásán túl a működtető hozzájárulásával
• elláthatja a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, a három év
alatti gyermekek különleges gondozását, nevelését, illetve a súlyos
pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív
szerekkel küzdő gyermekek speciális gondozását, nevelését,
• részt vállalhat az egyéni elhelyezési tervben foglaltak szerint a vér
szerinti család komplex gondozásában,
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elláthatja a helyettes szülői feladatokat, azzal, hogy a nevelőszülő
nél elhelyezhető gyermekek száma ebben az esetben sem haladhat
ja meg a törvényben meghatározott létszámot, feltéve, hogy szemé
lyében, valamint körülményeiben alkalmas e feladatok végzésére
és a működtető biztosítja számára a speciális szakmai támogatást.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 15/1998. (IV.30.):
nevelőszülői hálózat vezető;
nevelőszülői tanácsadó;
utógondozó, családgondozó;
módszertani szaktanácsadó.

b) Gyermekotthon /1997. évi XXXI. törvény 57. §/
A gyermekotthon:
• otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az
átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára,
• utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtt számára,
• szükség esetén külső férőhelyeket működtet.
• A gyermekotthon befogadja:
• az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét,
• a felügyelet nélkül maradt, vagy lakóhelyéről önkényesen távozó
gyermeket legfeljebb három napra, és a gyermek helyzetének ren
dezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,
• a tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylő,
első életévét be nem töltött gyermeket,
• A gyermekotthon a fentiek érdekében:
• gondoskodik az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tar
tós nevelésbe vett gyermek felvételéről, és erről tájékoztatja a
gyámhivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot és a területi gyermekvé
delmi szakszolgálatot,
• gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, va
lamint az átmeneti gondozásban részesülő gyermekének felvételé
ről, és erről értesíti a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot,
• biztosítja az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott
egyéni elhelyezési terv, valamint az általa elkészített egyéni gondo
zási-nevelési terv szerint,
• biztosítja továbbá a gyámhivatal határozata alapján a gyámi felada
tok ellátását és az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatá
nak előkészítését, és ennek megfelelően
– elősegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek
családjába történő visszatérését, ennek érdekében együttműkö
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dik a családdal, a gyermekjóléti szolgálattal, a területi gyer
mekvédelmi szakszolgálattal, valamint a gyámhivatallal,
rendszeresen tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek és a szülő
kapcsolattartásáról a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása
érdekében,
elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésé
nek szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és
vallásoktatásban való részvételét,
felkészíti a gyermeket a családi életre és az önálló életvezetés
re,
elősegíti, hogy a gyermek iskolai tanulmányai sikeres befejezé
sével, szakképzettség megszerzésével, illetve előtakarékosság
gal készüljön az önálló életre,
utógondozást biztosít a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermekeknek, illetve az utógondozói ellátásban részesült fia
tal felnőttnek.

A gyermekotthon nevelőszülői hálózatot működtethet. Nevelőszülői háló
zat működtetése esetén ellátja a meghatározott feladatokat. A gyermekott
hon által foglalkoztatott nevelőszülők a gyermekotthoni férőhelyszámnak
megfelelő létszámú gyermek teljes körű ellátását, illetve fiatal felnőtt utó
gondozói ellátását biztosíthatják.
A gyermekotthon alaptevékenységével összhangban – a fenntartó egyet
értésével – szolgáltatást végezhet a lakosság számára, így különösen bizto
síthatja a gyermekek vagy várandós anyák átmeneti gondozását, azonban a
gyermekotthon szolgáltatása nem veszélyeztetheti a meghatározott alapfel
adatainak ellátását.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 15/1998. (IV.30.):
 gyermekotthon vezető;
 nevelő;
 utógondozó, családgondozó;
 módszertani szaktanácsadó.
2.2. Utógondozói ellátás /1997. évi XXXI. törvény 53/A. §/
Az utógondozói ellátás keretében kell lakhatást és szükség szerint további
ellátást biztosítani azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal fel
nőttnek, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte.
A gyámhivatal által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt
számára
• szükség esetén teljes körű ellátást, és
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az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanács
adást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében se
gítségnyújtást (a továbbiakban: utógondozás)
kell biztosítani.

Az utógondozói ellátást nevelőszülő, gyermekotthon, utógondozó otthon
vagy az általuk, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által mű
ködtetett, lakhatást nyújtó külső férőhely, különösen albérlet vagy egyéb
hely (a továbbiakban: külső férőhely) biztosítja.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 15/1998. (IV.30.):
 utógondozó otthon vezető;
 nevelő;
 utógondozó, családgondozó;
 módszertani szaktanácsadó.
2.3. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás /1997. évi XXXI. törvény 60-6162-63-64. §/

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (a továbbiakban: gyermekvé
delmi szakszolgáltatás) feladata az átmeneti és tartós nevelésbe vétel iránti
eljárás során, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezést követően a gyer
mek gondozási helyének meghatározása érdekében
•
•
•

a gyermek személyiségvizsgálata, a gyermekre vonatkozó szakvé
lemény és elhelyezési javaslat elkészítése a gyámhivatal megkere
sésére,
a gyermek egyéni elhelyezési tervének elkészítéséről való gondos
kodás a gyámhivatal megkeresésére,
az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket is befogadó önkor
mányzat által működtetett, illetve fenntartott nevelőszülő és gyer
mekotthon kijelölése.

A gyermekvédelmi szakszolgáltatás nevelőszülői hálózatot működtet, és el
látja az ezzel kapcsolatos feladatokat.
A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata – a gyermek külön jogsza
bály szerinti titkos vagy nyílt örökbefogadásának előkészítése.
A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az átmeneti és a tartós nevelésbe
vett gyermek gyámjának (hivatásos gyámjának), gondozójának egyéni
program szerinti gondozási, nevelési tevékenysége segítése és szakmai el
lenőrzése érdekében is végez feladatokat.
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A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a kapcsolattartást szabályozó jog
szabályokban meghatározottak szerint elősegíti a gyermekvédelmi szakellá
tásban lévő gyermek és a kapcsolattartásra jogosult kapcsolattartását.
A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gyámsága érdekében is tevé
kenykedik.
A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a szaktanácsadás keretében
• szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra
irányuló szakfeladatok ellátásához,
• javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és elősegíti a tudomá
nyos kutatómunka gyakorlati alkalmazását.
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatási, szervezési, tanács
adói és gondozási feladatokat végez, valamint működteti a gyermekvédelmi
szakértői bizottságot.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 15/1998. (IV.30.):
 TEGYESZ vezető;
 utógondozó, családgondozó;
 örökbefogadási tanácsadó;
 eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok;
 hivatásos gyám;
 módszertani szaktanácsadó.
3. Szociális alapszolgáltatások /1993. évi III. törvény 59. §/
Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkor
mányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban
és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészsé
gi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémá
ik megoldásában.
Szociális alapszolgáltatások /1993. évi III. törvény 57. § /
•
•
•
•
•
•
•
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a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
az étkeztetés,
a házi segítségnyújtás,
a családsegítés,
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
a közösségi ellátások,
a támogató szolgáltatás,

•
•

az utcai szociális munka,
a nappali ellátás.

3.1. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás /1993. évi III. törv. 60. §/
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a
külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intéz
ményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek ki
elégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, kö
zösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07.):
 Tanyagondnok/falugondnok.
3.2. Étkeztetés /1993. évi III. törvény 62. §/
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illet
ve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek bizto
sítani, különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátri
ai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07.):
 Szociális segítő.
3.3. Házi segítségnyújtás /1993. évi III. törvény 63. §/
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
• az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete hi
giéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok el
hárításában való segítségnyújtást.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása vá
lik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az
otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 vezető gondozó (önálló szolgálat esetén);
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 szociális segítő, szociális gondozó (integrált szolgálat esetén).
3.4. Családsegítés /1993. évi III. törvény 64. §/
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, vala
mint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet
észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi
szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói fel
ügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek,
egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltató
nak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek
tudomást.
A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény fel
térképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal
küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja
őket a családsegítés alábbiakban megjelölt céljáról, tartalmáról.
A családsegítés keretében biztosítani kell
• a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
• az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezését,
• a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok,
illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
• közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás progra
mok szervezését,
• a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságter
hekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők,
a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
• a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, csa
ládterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgálta
tásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szol
gáltatásokat.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 intézményvezető;
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 családgondozó (speciális alkalmazási igény: tereptanári végzettség,
adósságkezelési tanácsadó, családterapeuta, közösségi szociális
munkás, mentálhigiénikus, számítógépes ismeret);
 tanácsadó (speciális alkalmazási igény: munkavállalási tanácsadó).
3.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /1993. évi III. törvény 65. §/
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerü
lő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
• az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a
helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
• a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szük
séges azonnali intézkedések megtételét,
• szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezde
ményezését.
A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jel
zőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szol
gáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó
szolgáltatóval.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 szociális gondozó.
3.6. Közösségi ellátások /1993. évi III. törvény 65/A. §/
Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére
nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyúj
tott alacsonyküszöbű ellátás.
A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás
keretében biztosítani kell
• a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel
fenntartásában,
• a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
• a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a
szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kí
sérését,
• a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
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• az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrő
vizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
• megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek
elérése érdekében.
A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében a
biztosítani kell:
• a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mér
sékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
• a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati
és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek eseté
re,
• az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrő
vizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
• megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek
elérése érdekében.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 intézményvezető;
 közösségi koordinátor;
 közösségi gondozó;
 szociális/mentálhigiénés munkatárs.
3.7. Támogató szolgáltatás /1993. évi III. törvény 65/C. §/
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben
történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének
segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson
belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően
különösen
• az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, köz
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi
szállítás, szállító szolgálat működtetése),
• az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének
megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő
tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek
biztosítása,
• információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően
a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzáju
tás biztosítása,
• a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
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• segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javí
tásához, családi kapcsolatainak erősítéséhez, speciális, önsegítő
csoportokban való részvételükhöz,
• egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogya
tékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
• segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának
megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a
szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szüksé
ges feltételek biztosítása,
• a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szol
gáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 szolgálatvezető;
 személyi segítő.
3.8. Utcai szociális munka /1993. évi III. törvény 65/E. §/
Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó haj
léktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését,
szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításá
hoz kapcsolódó intézkedés megtételét.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 utcai szolgálat koordinátor;
 utcai szociális munkás.
3.9. Nappali ellátás /1993. évi III. törvény 65/F. §/
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban
élő:
• tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk el
látására részben képes személyek,
• a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti ke
zelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
• harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve
autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok
ra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény
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szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket –
napközbeni étkeztetését.
• Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos sze
mélyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzá
tartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támoga
tásban vagy ápolási díjban részesül.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 Intézményvezető;
 szociális/mentálhigiénés munkatárs;
 terápiás munkatárs, terápiás segítő.
4. Szociális szakosított ellátási formák /1993. évi III. törvény 66. §/
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a
rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondos
kodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított
ellátási formában kell gondozni.
A szakosított ellátási formákat igénybe vevő személyek ellátásáról, az ál
lapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, va
lamint ápolási, illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról – a külön jogsza
bályban meghatározott tartalommal – gondozási tervet kell készíteni.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:
• az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
• a rehabilitációs intézmény,
• a lakóotthon,
• az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
• az egyéb speciális szociális intézmény.
4.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények /1993. évi III. törvény 67. §/
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes szemé
lyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, il
letve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabály
ban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továb
biakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell
gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
• az idősek otthona,
• a pszichiátriai betegek otthona,
• a szenvedélybetegek otthona,
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• a fogyatékos személyek otthona, valamint
• a hajléktalanok otthona.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 intézményvezető;
 szociális/mentálhigiénés munkatárs.
4.2. Rehabilitációs intézmények /1993. évi III. törvény 72. §/
A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének
kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja.
Rehabilitációs intézmény
•
a pszichiátriai betegek,
•
a szenvedélybetegek,
•
a fogyatékos személyek,
•
a hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 intézményvezető;
 szociális/mentálhigiénés munkatárs.
4.3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények /1993. évi III. törvény 80. §/
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli mene
dékhelye és átmeneti szállása kivételével – ideiglenes jelleggel legfeljebb
egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intéz
mény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy
évvel meghosszabbítható.
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai:
•
időskorúak gondozóháza;
•
fogyatékos személyek gondozóháza;
•
pszichiátriai betegek átmeneti otthona;
•
szenvedélybetegek átmeneti otthona;
•
éjjeli menedékhely;
•
hajléktalan személyek átmeneti szállása.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 intézményvezető;
 szociális/mentálhigiénés munkatárs.
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4.4. Lakóotthonok /1993. évi III. törvény 85/A. §/
A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott
esetben tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve
az autista személyeket is –, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intéz
mény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapo
tának és az önellátás mértékének megfelelő ellátást biztosít.
A lakóotthonok típusai a következők:
•
fogyatékos személyek lakóotthona;
•
pszichiátriai betegek lakóotthona;
•
szenvedélybetegek lakóotthona.
A lakóotthoni ellátás formái:
•
fogyatékos személyek lakóotthona esetében:
- rehabilitációs célú lakóotthon,
- ápoló-gondozó célú lakóotthon;
• pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében
- rehabilitációs célú lakóotthon.
Szociálpedagógusként betölthető munkakörök - 1/2000. (I.07):
 intézményvezető;
 szociális/mentálhigiénés munkatárs.

Ellenőrző kérdések, feladatok:
•
•
•
•
•
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Sorolja fel a gyermekjóléti alapellátás rendszerét és a hozzá köthető szoci
álpedagógusként betölthető munkaköröket!
Sorolja fel a gyermekvédelmi szakellátás rendszerét és a hozzá köthető
szociálpedagógusként betölthető munkaköröket!
Sorolja fel a szociális alapszolgáltatásokat és a hozzá köthető szociálpeda
gógusként betölthető munkaköröket!
Sorolja fel a szociális szakosított ellátási formákat és a hozzá köthető szo
ciálpedagógusként betölthető munkaköröket!
Írjon önéletrajzot és motivációs levelet egy szabadon választott szociálpe
dagógiai munkakör betöltéséhez!

V. SZOCIÁLPEDAGÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
- mint célirányos tevékenység a segítő szakmában 1.
(írta: Lorencsics Krisztina)
1. Szociálpedagógus az egészségügyben
1.1. Szociális szakember helye és szerepe az egészségügyben
Napjainkban egyre nagyobb szükség van az egészségügyben (itt értendő a
kórházak mellett, a háziorvosi szolgálatok, házi betegápolási szolgálatok,
gondozói hálózat stb.) szociális segítőkre, szociálpedagógusra. Magyaror
szágon a kórházi szociális tevékenységnek még nincs hagyománya. Sok
esetben a kórházi dolgozók sem tudják miben, és mikor kérhetnek segítsé
get a szociálpedagógustól, mi is a szociálpedagógus feladata. Ezért nagy fe
lelősség és sok munka vár a leendő szakemberekre, hogy tevékenységüket
megismertessék, elfogadtassák és beillesszék azt az egészségügy hierarchi
kus rendszerébe.
A hosszabb és vissza-visszatérő kórházi gyógykezelést igénylő krónikus
betegségek mellett munkája kiterjed akut betegségben és ennek megfelelő
en rövidebb ideig tartó (olykor csak 4-5 nap) kórházi kezelésben részesülők
szociális segítésére is, ez viszont azt jelenti, hogy kevés idő áll a szakember
rendelkezésére a probléma megoldására. Hogy munkája ebben az esetben is
sikeres legyen fontos a megfelelő kapcsolatrendszer kialakítása, a későbbi
ekben tárgyalt kompetenciák, ismeretek, technikák elsajátítása mellett.
A kórházi szociális munka szükségességét a következő tényezők váltották ki:
• A betegségek átstrukturálódtak, napjainkban a krónikus betegségek
száma a szignifikáns, mely betegségek jelentős életminőség rom
lást okozhatnak, több évtizedig is eltarthatnak és a beteg, a család
valamint az ellátó rendszer számára egyre növekvő terhet jelente
nek.
• Öregedő társadalomban élünk, ahol egyre nő az életkorukra jellem
zően rosszabb egészségi állapotú betegek száma.
• A gyógyításban egyre nagyobb teret hódít a közösségi módszer,
ahol a szakorvosok és ápolók mellett helye van a pszichológusnak,
a kórházi szociális segítőnek (szociális munkás, szociálpedagógus,
szociálpolitikus), a dietetikusnak, a gyógytornásznak és egyéb tera
peutáknak.
A következő jelek alapján indokolt a szakember értesítése:
• a beteget nem látogatják
• a beteg nem nevez meg hozzátartozót
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•
•
•
•
•

felvételkor elhanyagolt, hiányos ruházat
bántalmazás szemmel látható nyomai
súlyos elhanyagoltság szemmel látható nyomai
zavart mentális állapot
ha a beteg közvetlenül és konkrétan jelzi szükségletét

Példák a szociálpedagógus kórházon belüli munkájára:
• Szülészet-nőgyógyászat: hátrányos helyzetű kismamák és gyerme
kek helyzetének feltérképezése, kiskorú anya válsághelyzetének
megoldása
• Gyermekosztály: gyermekbántalmazás esetén a szükséges intézke
dés megtétele, veszélyeztetettség mértékének meghatározása, jelzés
az illetékes gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat, gyámhivatal
felé,
• Neurológiai osztály: stroke vagy más tartós károsodást okozó be
tegség esetén a megváltozott képességekhez való alkalmazkodás, a
vele való együttélés megkönnyítése, arra való felkészítés, magá
nyosság csökkentése, család felkészítése
• Pszichiátriai osztály: a legtöbb szociálisan akut eset ezen az osztá
lyon fordul elő a betegség specifikumából adódóan (nem gyógyít
ható, csupán tünetileg kezelhető a pszichiátriai betegségek zöme,
ezért állandó a relapszus – visszaesés –, emiatt rendszeresek a kór
házi gyógykezelések, a betegek kiesnek a szociális hálóból vagy a
munkából.
• Idősek esetében: a magányosság illetve életkori sajátosságok okán
fellépő veszélyek kiküszöbölése, a megfelelő jelzőrendszerek, szol
gáltatások rendszerébe való beillesztés, regisztrálás.
A szociálpedagógus feladata krónikus beteg esetén
A szociális szakembernek hazabocsátáskor (emittáláskor) előre fel kell ké
szítenie a pácienst és a családot, ismerni kell a környezetet, ahová érkezik a
páciens, összehangolni a klienst és a családot, kialakítani a család segítő
mechanizmusait. Tartsa a kapcsolatot az önkormányzati, szociálpolitikai
segítő rendszerekkel, jogi, segítő és érdekvédelmi szervezetekkel.
Célja:
• minél szélesebb spektrumú segítség megteremtése egészen addig,
míg a kliens már
• önállóan is képes ellátni a feladatot, önmagát.
• társadalmi integráció, elfogadtatás
• reszocializációs lehetőségek összehangolása a páciens lehetőségei
vel, képességeivel.
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A terepgyakorlat során kívánatos hogy a hallgató egy-egy jellemző eset
nél gyakornokként jelen legyen. A szociális rehabilitációban, beavatkozás
ban, annak minden szintjén és lépcsőjében részt vegyen.
1.2. Elvárások, feladatok a terepgyakorlat során
A terepgyakorlat célja
A képzés gyakorlati részének célja a hallgatók elméleti ismereteire, esetle
ges munkahelyi tapasztalataira alapoz. Feladata azon készségek és képessé
gek kialakítása, fejlesztése, melyek az egészségügy területén képessé teszik
egyének, családok, közösségek szociálpedagógusi feladatainak elvégzésére,
a segítő folyamatban és rehabilitációban való közreműködésre, családi kap
csolatok erősítésére és társadalmi kapcsolatok fejlesztésére.
A szociálpedagógus, szociálpolitikus, illetve szociális munkás hallgatók
nak az egészségügy minden területén megfelelő szakmai tapasztalatot kell
gyűjteniük. Kiemelt szerepe van azonban a pszichiátriai osztályon, gondo
zóban eltöltött gyakorlatnak, tekintettel a tényre, hogy az egészségügy e
szegmensében jelenik meg a legtöbb igény a segítségnyújtásra.
Az osztályos gyakorlat célja a betegbemutatás és megfigyelés, esettanul
mányok készítése, kompetencia határokon belüli segítségnyújtás, tesztek
felvétele, csoportvezetés, az előzőleg elméletben elsajátított feladatok gya
korlatban történő megismerése, saját élmény tapasztalata. Ismeretei terjed
jenek ki a rehabilitációra is.
A terepgyakorlat helyszínei
A hallgató vegyen részt akut és krónikus fekvőbeteg interjúfelvételénél,
esetkezelésében és ellátásában. Ismerje meg az osztályon folyó szocioterá
piás foglalkozásokat, és értse meg annak hatásmechanizmusát. Tanulmá
nyozza a rendelkezésre álló ápolási dokumentációt, legyen képes abból ki
emelni a tevékenységéhez szükséges ismereteket, munkája iránti igényeket.
A szakambulancián eltöltött gyakorlat célja a gondozottak nyomon köve
tése, a gondozási folyamat megismerése, az adekvát intézeti beutalás felis
merésének képessége. E cél elérése érdekében ismerje meg a szakambulan
cia speciális feladatait, a rendelésen megjelentek körét, az ott folyó pszichi
átriai diagnosztikus és terápiás módszereket, azok hatásmechanizmusait.
Indokolt és kívánatos megismernie a háziorvosok tevékenységét, mely
nek célja hogy legyenek megfelelő ismeretei a kliens számára nyújtható há
ziorvosi szolgáltatásokról, azok előfeltételeiről. Legyen képes az orvos szá
mára szükséges szakmai információk megfigyelésére, majd azokat a titok
tartási szabályoknak megfelelően továbbítani. Ismerje fel a lehetséges
állapotromlásokat, melyek okán egészségügyi beavatkozásra lehet szüksége
a gondozottjának. Mindemellett fontos az állandó kapcsolattartás a kliens
háziorvosával is.
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Gondozási központban töltött gyakorlat során lássa át a szociális ellátás
keretében a gondozottja számára nyújtható szolgáltatásokat.
A gyakorlat során két szakaszt különböztetünk meg. Az első szakaszban
a felismerő, a második szakaszban a beavatkozó, elemző képességeket kell
gyakorolni.
Szociálpedagógus hallgatóval szembeni elvárások a terepgyakorlat során:
• ismerkedjen meg az intézmény felépítésével, hierarchiájával, mű
ködési rendszerével, szereplőivel, minőségbiztosításával;
• tekintse át a jogszabályokat, melyek a gyakorlati terepre érvénye
sek;
• ismerje meg az intézmény, és az általa nyújtott szolgáltatások kap
csolatrendszereit más intézményekkel, szolgáltatásokkal;
• ismerje meg a vezetés módszereit;
• vegyen részt szakmai megbeszéléseken, team összejöveteleken;
• ismerje meg a szolgáltatások igénybevételének indikációit, módját;
• tanulmányozza a szociálpedagógusi munka mélységét, az intéz
ményben betöltött szerepét;
• ismerje meg a páciensről/kliensről vezetett adminisztráció formáját,
tartalmát;
• aktívan vegyen részt (gyakornoki minőségben) az intézmény tevé
kenységében, végezzen megfelelő szakmai felügyelet mellett önál
ló munkát (pl. készítsen interjút, majd elemezze azt, készítsen eset
leírást, majd elemezze, készítsen szociális anamnézist, készítsen
szociális rehabilitációs tervet, végezzen egyszerű ügyintézési fel
adatokat, készítsen környezettanulmányt, vegyen részt pályázatok
írásában, azok előkészítői feladataiban, folyjon bele az intézmény
kutatási tevékenységébe stb.)
• elemezze az intézmény által nyújtott szolgáltatások vonzáskörzetét,
kutassa fel annak okait (miért fordulnak az adott intézményhez a
szolgáltatásokat igénybe vevők);
• ismerje meg a szolgáltatást igénybevevők körét, azok jellemzőit
(pl. legyen tisztában egy pszichotikus betegség vonzataival, visel
kedésével, szociális szükségleteivel, általános szociális deficitjei
vel) a népbetegségeknek számító krónikus megbetegedések társa
dalmi okait;
• működjön közre a prevenció és rehabilitáció lehetőségeinek felku
tatásában, illetve végrehajtásában;
• ismerje fel a társadalom (különös tekintettel a közvetlen környezet)
ártó, védő hatásait, a prevenció szükségességét;
• a terepgyakorlat során vezeti a gyakorlati naplót és a jelenléti ívet,
majd a gyakorlat elvégzése után értékeli a tereptanár munkáját.
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Tereptanár kötelességei és feladata a gyakorlat során
A tereptanár szerepe a hallgatók segítése a gyakorlat során, a gyakorlóhe
lyen töltött teljes szakmai gyakorlatot szervezi, irányítja, felügyeli. A gya
korlat megkezdése előtt ismerteti adott gyakorlati terepre vonatkozóan a
hallgatók kompetenciáját az általuk nyújtott segítség lehetséges formáit,
mélységét. A gyakorlat befejezése előtt feldolgozó, összegző megbeszélést
tart a hallgató számára, majd tapasztalatait továbbítja a képzés koordináto
rának.
2. Beavatkozási kompetenciák, feladatok
2.1. Vizsgálatok, kérdőívek, interjúk az egészségügyben végzett munka során
A szociális és a pszichiátriai rehabilitáció fontos szakasza a diagnosztikus,
illetve indikációs szakasz, amikor felmérjük a kliens megmaradt illetve el
vesztett képességeit, a motivációs szintjét, valamint a beteg környezete által
elvárt készségeket is számba vesszük a majdani beilleszkedés feltételeinek
körülírásával. Fontos, hogy a bekerülést követően a lehető legrövidebb időn
belül vegyük fel és értékeljük ki az alábbi kérdőíveket, interjúkat, mert
ezek eredményének ismeretében tudjuk a szocioterápiás team-mel elkészí
teni a rehabilitációs vagy betegvezetési tervet, valamint a páciens által meg
nem fogalmazott, nem tudatosult – esetleg sürgősségi – problémák megol
dásához is ezek birtokában kezdhetünk.
Szociális anamnézis
Anamnézis = kórelőzmény. A szociális anamnézis felvételét megelőzi egy
befogadó interjú. A szociális anamnézis nem kifejezetten a betegség előz
ményeivel, okaival foglalkozik, hanem egyfajta pszichoszociális feltérképe
zés, a beteg kikérdezésének útján. A strukturált mélyinterjúval ellentétben
nem feltétlenül merül el a múltban, hanem a közelmúlt, a jelen eseményei
vel, a jelenlegi élethelyzettel foglalkozik, feltérképezve a szociális rizikóté
nyezőket.
A kérdéscsoportokat három fő területre osztja:
1) Szociális kapcsolatok (magába foglalja az összes társas viszonyt, és
ezek mélységeit, kiterjedtségét).
2) Munka (komplexitása, minősége, nem jár-e együtt diszkomforttal).
3) Szabadidő (pihenés, sport, hobbi, valamint ezek milyen pozitív él
ményeket adnak).
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Fontos kérdéskör a hozzátartozókkal, a környezettel való kapcsolat. A szo
ciális rehabilitációban nagy szerepe van a hozzátartozókkal való viszony
nak.
Ezért fontos kérdések: Kik élnek együtt? Volt-e válás? Mennyi időt töl
tetnek együtt a családtagok? Lakás körülményei, munkakörülményei, jöve
delmi viszonyok, hobbi, baráti kör.
A szociális anamnézis tartalmazza:
• személyes adatok
• család
• jelenlegi életkörülmények
A szociális anamnézis kettős célt szolgál:
1) a személyre koncentrálva a szociális diagnózis kialakítására ad le
hetőséget;
2) a személyről nyert adatok feldolgozásával könnyebben alakítható
ki a szükséges és lehetséges terápia, rehabilitáció.
A beteg rehabilitációja szempontjából lényeges elem, hogy milyen jellegű a
település ahol lakik, milyen a család szociális helyzete, mert a szociális
életkörülmények jelentősen befolyásolják a beteg életlehetőségeit, a rehabi
litáció sikerességét. Hogy milyen eszközrendszerrel rendelkezik a betegség
és annak következményei elviselésében, függ az egyén mentalitásától, szo
ciális helyzetétől, magánéletének körülményeitől, kialakult életmódja és
életformájától, ezért célszerű megismerni azt a mikro- és makroközösséget
és környezetet, amelyben az egyén él.
Camberwell Szükségletfelmérő Interjú
A rehabilitációs terv elkészítéséhez nagy segítségünkre van az ún. Camber
well Szükségletfelmérési Interjú (röviden CAN-R-HU), melyet a szociális
szakember is elkészíthet, majd annak eredménye alapján meghatározhatja a
Rehabilitációs tervet [8. sz. melléklet].
A gyógykezelés, illetve a program végén pedig egy Záróértékelést [9.
sz. melléklet] készít. Mind az első ún. strukturált mélyinterjú, mind a Cam
berwell Szükségetfelmérési Interjú lehetőséget ad a kliens megismerésére,
bizalmas munkakapcsolat kialakítására. Tapasztalatok szerint a kettő interjú
közül bármelyik is készüljön a klienssel, a beteg a beszélgetés után az inter
júkészítő személyét preferálja a későbbi gyógykezelése során felmerülő
kérdései, krízisei esetén. A kérdőív magyar változatának kidolgozói (De
metrovics – Laczkó) szerint a kérdőív 15 perc alatt felvehető, azonban a
gyakorlat azt mutatja a felvételéhez szükséges idő általában 30 percben
prognosztizálható, az olykor nehéz megértés miatt (akár depresszió, akár
mentális deficit okán), olykor pedig a kliens ventilálási igénye folytán.
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A Camberwell Szükségletfelmérési Interjú8 a pszichiátriai ellátásban
résztvevők felmérésére készült.
„A CAN az élet 22 területén vizsgálja a beteg szükségleteit, az ezekre
kapott segítséget, illetve a segítséggel való elégedettség mértékét a kliens, a
személyzet és (lehetőség szerint) a hozzátartozó nézőpontjából egyaránt. A
CAN alapelve, hogy a szükséglet szubjektív koncepció, így egyszerre több
különböző, de egyaránt érvényes percepció létezhet a szükségletek fennál
lásáról vagy hiányáról. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a módszer fontos
szerepet kaphat a kezelés megtervezésében, csakúgy, mint a kliens állapo
tának későbbi nyomon követésében, monitorozásában, s általában az ellá
tás színvonalának javításában.”9
Tapasztalataink alapján a CAN felvételekor ritkán áll rendelkezésünkre
hozzátartozói vélemény, bár a bekerülést és az akut (ebben a stádiumban
olykor még nem releváns, vagy értékelhető válaszokat generáló) stádiumot
követően minél előbb igyekezzünk a felmérést elkészíteni.
A CAN összesítő tábla [10. sz. melléklet] már egy olyan szerkesztett vál
tozatot tartalmaz, ahol a „B” jelzés a pácienst, az „S” pedig a segítőt, a sze
mélyzetet jelenti. Nem szabad szem elől tévesztenünk azt a sajnálatos tényt,
hogy a többszöri és/vagy hosszabb gyógykezelés alatt állók mellett sokszor
nem találunk támogató családi hátteret. (Ezért is rendkívül fontos a szociá
lis rehabilitáció. Úgy a pszichiátriai osztályon, és a vele kapcsolatba hozha
tó intézmények esetében, mint az egészségügy minden területén, főként a
krónikus betegekkel foglalkozó osztályokon.)
A Camberwell Szükségletfelmérési Interjú által mért 22 terület a követke
ző:
1. Lakhatás
2. Élelem
3. Háztartásvezetés
4. Ápoltság
5. Napközbeni tevékenységek
6. Testi egészség
7. Pszichotikus tünetek
8. Tájékoztatás a beteg állapotáról és a kezeléséről
9. Pszichés problémák
10. Önveszélyesség
11. Közveszélyesség
8

CAN-R-HU, Camberwell Assessment of Need, Phelan és mtsai, 1995
A szükséglet-meghatározás nemzetközi és hazai tapasztalatainak, az alkalmazott eszközök
használhatóságának összefoglalása. Módszertani tanulmány. Készítették: Domokos Tamás,
Fábián Róbert, Horváth Gergely Csaba, Márványkövi Ferenc, Mervó Barbara, Rácz József.
79. old.

9

59

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alkoholprobléma
Gyógyszer- és drogprobléma
Társas kapcsolatok
Intim kapcsolatok
Szexualitás
Gyermekgondozás
Alapvető írásbeli, olvasási és számolási készségek
Telefon
Közlekedés
Pénz
Segélyek

A CAN-R-ben minden egyes életterületre hat kérdés vonatkozik. Az első
kérdésnél egyrészt azt kell eldönteni, hogy az adott területen van-e komoly
problémája a kliensnek, másrészt pedig azt, hogy amennyiben fennáll a
probléma, úgy részesül-e hatékony segítségben. Amennyiben a válaszoló
szerint nincs szükséglet, akkor az adott életterületre vonatkozó további há
rom kérdéskörrel nem foglalkozunk, hanem áttérünk a következő területre.
A második kérdés a kapott informális segítség, míg a harmadik kérdés a
formális segítség, intézményes segítség feltárására irányul. A negyedik kér
désnél a formális segítség kérdéskörénél maradva, azt jelöljük, hogy a vála
szoló szerint milyen segítségre van szüksége a kliensnek ahhoz, hogy a te
rületen felmerülő szükséglete kielégített legyen. Az ötödik és hatodik kér
dés célja annak felmérése, hogy az interjúalany mennyire tartja
megfelelőnek és hatékonynak a beavatkozásokat, illetve mennyire elégedett
azokkal.
A szükségletfelmérési interjúból nyert adatok összesítését segítő táblá
zatból könnyen leolvasható, hogy az egyes válaszadók szerint mely élette
rületeken azonosítható szükséglet, az adott szükséglet kielégített vagy ki
elégítetlen-e, illetve mennyire megfelelő az adott szükségletre kapott segít
ség, valamint, hogy a páciens mennyire elégedett a kapott segítéséggel.10
A Camberwell Szükségletfelmérési Interjú előnyei11:
• nemzetközileg elismert, széles körben alkalmazott eszköz,
• magyar változatban is rendelkezésre áll,
• 22 problématerületet képes mérni,
10

Demetrovics Zs., Laczkó Zs. (2008): A Camberwell Szükségletfelmérési Interjú (Camber
well Assessment of Need) magyar változatának (CAN-R-hu) bemutatása Psychiat Hung, 23
(4), 297-303. old.
11
A szükséglet-meghatározás nemzetközi és hazai tapasztalatainak, az alkalmazott eszközök
használhatóságának összefoglalása. Módszertani tanulmány. Készítették: Domokos Tamás,
Fábián Róbert, Horváth Gergely Csaba, Márványkövi Ferenc, Mervó Barbara, Rácz József.
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• használata külön képzés nélkül s könnyen elsajátítható,
• méri a felismert és nem tudatosult szükségleteket,
• megmutatja, méri a problémákra kapott formális és informális
segítség mértékét is (ez akár tanulmányokban, kutatásokban is
megfelelő alap lehet),
• méri a kapott segítséggel való megelégedés mértékét is,
• hatékony segítségnyújtás tervezhető, viszonylag pontos terápiás
terv készíthető,
• a beavatkozások eredményességének mérésére is alkalmas,
• több szemléletű, és szemszögű szükségletfelmérést tesz lehetővé
(kliens, személyzet, hozzátartozó).
A Camberwell Szükségletfelmérési Interjú hátrányai12:
• őszinte válaszokhoz a kliens és a kérdező közötti bizalom
szükséges,
• nem alkalmas diagnosztizálásra,
• nagy teret ad a szubjektumnak,
• csak pszichiátrián alkalmazható, annak mély specifikumai nélkül,
• más kérdőív kitöltése is szükséges (pl. Betegségteher Index,
Alkoholfüggőség Skála stb.).
Betegelégedettségi vizsgálat
A végzett munka fontos visszajelzése és a kórházak minőségbiztosítási
rendszere előírja évenkénti gyakorisággal ún. Betegelégedettségi vizsgála
tok készítését. Ennek a vizsgálatnak az elvégzése a szociális munkás, szoci
álpedagógus és a szociálpolitikus kompetenciájába tartozik.
A vizsgálat szempontjaihoz szükséges kérdőívet az intézmények önállóan
állítják össze, az alábbi kérdések mentén:
• az ellátók magatartása
• információátadás, tájékoztatás
• kapcsolattartás gyakorisága az ellátó és a beteg között
• szolgáltatás minősége
• a rendelés gördülékenysége
• várakozási idő
• az ellátás helyének kulturáltsága, tisztasága
• titoktartás
• hálapénz kérdése
• javaslatok, észrevételek

12

ua.
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Az adatfelvétel anonim, önkitöltéses kérdőívvel történik. A vizsgálatba be
vont személyek fekvő illetve járóbetegek. A jelenleg gyógykezelés alatt
álló mivolt okán a vizsgálat friss élményekre épül, a válaszadást nem befo
lyásolja az emlékezet torzítása, valamint költségkímélőbb is.
Nem szabad megfeledkezni bizonyos osztályok specifikumáról, különös
tekintettel a pszichiátrián kezelt betegségek jellegéről.
Előfordulhat olyan kérdőív, mely értékelhetetlen, a kusza, nem a kérdés
re válaszoló véleménnyel, legfőképp a betegségből adódó doxazmák, oly
kor szósalátaként történő leírásával. Előfordul két azonos kört firtató kér
désre adott ambivalens válasz. Ezeket a szociális szakembernek ki kell
szűrnie, észre kell vennie. Tapasztalatok szerint a zárt kérdéseket részesítik
előnyben a válaszadók. Ezeknek feldolgozása is könnyebb.
Strukturált mélyinterjú, biográfia
A strukturált mélyinterjú és a szociális anamnézis sok kérdésben hasonlít
egymásra. Azonban míg az anamnézis elsősorban a közvetlen kórelőzménye
ket vizsgálja, addig a strukturált mélyinterjú a komplett életutat térképezi fel.
Strukturált mélyinterjú szempontjai:
1. szempont
Beszéljen a gyermekkoráról: Tervezett gyermek volt-e, kik nevelték,
milyen volt a kapcsolata a szüleivel, melyikhez kötődött szorosabban,
hogy érezte, a szülők miképp viszonyulnak hozzá, testvéreihez? Mi
lyennek látta szülei kapcsolatát? Jutalmazták-e, ha igen miért és mi
módon? Voltak-e gyermekkorában olyan események, melyekre nem
szívesen emlékszik vissza? Milyen iskolákba járt, hogy érezte magát
az iskolákban, milyen tanuló volt, voltak-e olyan tanárai, akikre ma is
szívesen gondol vissza, akik támogatták, segítették, ösztönözték? Szü
lei elégedettek voltak-e az iskolai karrierjével? Milyen módon történt
az iskola kiválasztása? Presztízs vagy területi illetékesség? Gyerekkori
barátok, kortárscsoportok? Szülei viszonyulása a barátokhoz? Ked
venc játékok? Társas vagy egyéni játékokat részesített előnyben?
2. szempont
Fiú, vagy lány kapcsolatok voltak a jellemzőek kamaszkorban? Az
első szerelmek emlékei.
Család viszonyulása a kapcsolathoz, a szülők attitűdje támogató vagy
tiltó volt-e?
Párválasztási kísérletek, sikerek, kudarcok.
Milyen módon teremtett kapcsolatokat ellenkező neműekkel? Szóra
kozóhelyen, közvetítők útján stb.?
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Miképp döntötte el a házasságkötést? (életkor, terhesség, szülői akarat,
szükség = külső tényezők, vagy belső tényezők alapján, azaz megtet
szett a partner stb.).
Hogyan sikerült megoldani a családalapítás gondjait (pl. lakásszerzés)?
Gyermekek vannak-e, ha igen, megszületésükben milyen elvek vezet
tek? Tudatos családtervezés, vagy véletlen?
3. szempont
Barátságok jöttek –e létre felnőttkorban? Ha igen, mi alapján? (Mun
kahely, szomszédság, rokonság, megőrzött gyermekkori barátság.)
Barátokkal közösen végzett tevékenységének jellege és gyakorisága.
Esetleges izoláció, magányosság, az ezeket fedő ideológiák, racionali
zációk.
4. szempont
Pályaválasztási mechanizmusok.
Mi befolyásolta szakmaválasztásában, milyen mintát követett, voltak-e
más alternatívák? Csalódások, kudarcok? Inkább máshol dolgozna?
Ha igen, miért? Nem találta meg a számítását?
5. szempont
Munkahelyi beilleszkedés, vezetővel, beosztottakkal való viszony,
esetleges konfliktusok. Munkakörülményekkel, fizetéssel való elége
dettsége. Tervek, elképzelések.
6. szempont
Tervek, vágyak a saját család vonatkozásában. Melyek a legközelebbi
célok? Elérhetőnek látja-e őket, és miért? Elégedett eddigi életével, si
keres embernek érzi-e magát? Ha nem, miért nem, mi akadályozta?
Hol hibázott? Ha újra kezdené, mit csinálna másként?
7. szempont
A munkahely melletti társadalmi funkciók, ezekbe való bekerülés
módja és oka (civil szervezet, párt, polgárőrség stb.).
8. szempont
Betegséggel való találkozás.
A betegség milyen szerepet kapott családja életében? Család reakciói
a megbetegedésre. Betegségével kapcsolatos emlékek, betegségelő
nyök. Ápolási szokások a családban. Jelen betegség kezdete, betegség
történet, attitűdök a gyógykezeléssel kapcsolatban.
9. szempont
Devianciák a családban. Öngyilkosság, alkoholizmus, kriminalitás.
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10. szempont
Szabadidő tevékenység. Egyéni vagy családdal? Miért ezt választotta,
volt-e más lehetőség?
A strukturált mélyinterjú kérdéskörei összefoglalva:
• Születés, gyermekkor, iskola, pályaválasztás, foglalkozás, hivatás,
munkahelyek, házasság, válás, család, hobbi, szociális helyzet,
egyéb.
Mindezeken túl szociális és pszichoszociális aspektusú kutatások eszköze
(illetve akár szakdolgozati téma választása) lehet a szociometria, mely a
társas kapcsolatokat, viszonyokat térképezi fel, különös hangsúllyal a csalá
di és baráti körre, ezek kiterjedtségére és mélységére, a betegtársakkal, kór
házi személyzettel viszonyra, kapcsolati mélységekre, esetleges ellentétek
re, konfliktusokra.
Legjobb módszere a kérdőív. Azokon a kórházi osztályokon van létjogo
sultsága a vizsgálatnak, ahol viszonylag több időt töltenek el a betegek.
Bármelyik vizsgálat elvégzése segítséget nyújt a terápiás terv összeállítá
sában. A terápiás terv csapatmunka.
A 11. sz. melléklet tartalmazza egy nem központi úgynevezett Szociote
rápiás lap kitöltetlen példányát. Ez a Szocioterápiás felvételi lap [11. sz.
melléklet] gyakorlatilag ötvözi a Szociális anamnézis és a Camberwell
Szükségletfelmérő Interjú által vizsgált kérdéseket, ezáltal komplex vizsgá
lati eredményt kapunk, ahol egyértelműen láthatók a deficitek, a szükségle
tek és a fejlesztendő készségek. Hátránya viszonylagos szubjektivitása, mi
vel objektív mérőskálával nem rendelkezik. Későbbiekben részletesebben
foglalkozunk a szocioterápiával.
Terápiás megállapodás
Ez egy egyénre szabott terv, mely személyes célokra alapoz, a kliens alap
vető jogait és felelősségét figyelembe véve. Használja a rendszerszemléle
tet, a célok kitűzésénél szem előtt tartja a kölcsönös előnyöket a családon
belül.
Rögzíti minden résztvevő konkrét feladatait, és a várható eredményeket.
Időben strukturált, tartalmazza az áttekintés időpontját. Minden résztvevő
egyetértésével, írásban rögzítve készül.
2.2. Egyéni betegvezetés az egészségügyben
A szociálpedagógus tevékenységét nagyobb részt egyéni foglalkozások, be
avatkozások alkotják, a csoportos munka kisebb arányban fordul elő, bár a
hangsúly ezek növelésén van, mert ezek segítségével lehet végrehajtani a
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reszocializációt, illetve elkerülni az izolálódást, az önálló életvitel végét jel
ző intézményi elhelyezést.
Minden természetesen nem oldható meg csoportban. Szükséges lehetősé
get adni a betegnek, hogy segítőjével bizalmasan közölhesse problémáit,
kérhessen segítséget.
Esetkezelés, segítő beszélgetés
Az egyéni betegvezetés során fontos a megfelelő kommunikáció, hogy el
nyerjük a kliens bizalmát, hogy a szociálpedagógus valóban segítsen. En
nek alapja a megfelelő közös hang megtalálása. E közös hang megtalálásá
hoz segítséget ad, ha szem előtt tartjuk a következőket:
1. Fontosak a kliens kapcsolatai társadalmi rendszerei és sajátosságai.
Mindig azon a szinten és hangon szóljunk hozzá, amit megért, ami
re szocializálódott. Hiába akarunk választékosan, idegen szavakkal
tűzdelve szólni hozzá, ha a velünk szemben ülő nem ismeri ezeket
a szavakat. Ettől szoronghat, ellenérzéseket kelthet benne, és a
megnyert bizalom helyett egy űrt hozunk létre kettőnk között. De
ugyanúgy tudomásul kell vennünk és alkalmazkodni a kliens szoci
okulturális adottságaihoz, melybe beletartozhat például a korai há
zasságkötés, vagy családi rendszerének jellemzőiként a patriarchá
lis család modell.
2. A siker és a kongruens kapcsolat érdekében:
- tanuljunk meg „csak” hallgatni, szóbeli tanácsadás, vélt vagy va
lós megoldási kulcs megadása nélkül;
- ne ítéljünk;
- nem minden esetben kell tennünk valamit, olykor elég meghall
gatni, beszéltetni;
- ne tegyünk semmit a kliens/beteg helyett, csak támogassuk;
- feltétel nélkül fogadjuk el.
3. Tisztában kell lenni képességeinkkel, készségeinkkel, tudnunk kell,
miképp tudunk a leghatékonyabbak lenni. Meg kell találni a szere
pek és az elvárások között az egyensúlyt.
Ha megnyertük a páciens bizalmát, az esetek többségében ő a gyógykezelés
végéig hozzánk fordul problémáival, ettől lesz egyedi betegvezetés, mert a
bekerüléstől a hazabocsátásáig információnk van a vele történtekről, a vál
tozásokról, a felbukkanó problémákról, konfliktusokról és sikerekről, mind
ezek alakításában aktívan közreműködünk.
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Segítő beszélgetés, konfliktuskezelés az egészségügyben végzett szociálpe
dagógiai munka során
A segítő (szupportív) beszélgetés a szociálpedagógus munkája során hasz
nált technika.
Olykor nem konkrét segítségre van szükség (pl. egy segélykérő lap kitöl
tése), hanem annak lehetőségére, hogy valakivel megoszthassa aktuális
gondolatait, akinek ventilálhasson, hogy valakivel következmények nélkül
egyszerűen beszélgethessen. Ebben az esetben a szociális segítő egy konté
ner, akire rárakódhatnak a kliens rossz gondolatai, kételyei, problémái.
Mindezeken túl katalizátor is, aki segíti ezen gondolatok megfogalmazását,
helyes mederben tartását. Ezzel a tevékenységével megelőzheti a kliens ál
lapotának rosszabbodását, tragédiák, rossz döntések sorozatát.
A segítő beszélgetésről a szociálpedagógus készítsen feljegyzést, mely
tartalmazza a felmerülő, és az ő kompetenciáját meghaladó problémák tájé
koztatását is, azt, hogy kinek továbbította a probléma észlelését, szakmai
beavatkozás kérésével (például ha a páciens a segítő beszélgetés alkalmával
szuicid –öngyilkossági- gondolatokat említ, mindenképpen jelezzük keze
lőorvosa felé, még akkor is, ha úgy látjuk megnyugodva távozott a beszél
getésről. Ezt a szakorvosnak történő jelzést is rögzítsük a feljegyzésben,
vagy a beteg kartonján, ápolási lapján.)
A hatékony segítőnek rendelkeznie kell intellektuális kompetenciával
(elméleti felkészültség), rugalmassággal, empátiával, támogatással, meg
erősítéssel, személyességgel, odaforduló figyelemmel. Tudnia kell megfe
lelő légkört teremteni, együtt gondolkodni. A szociálpedagógus saját sze
mélyiségét eszközként használja. Mindez azonban nem működik önismeret
nélkül!
A klienssel történő kommunikáció, kapcsolatfelvétel és esetmegoldás fo
lyamata:
• találkozás indítása (bevezető, „bemelegítő”, semleges mondatok)
• probléma feltárása, információszerzés
• probléma megbeszélése
• hallgatás művészete (hogyan figyeljünk a betegre)
• megerősítés, ismétlés
• kiemelés, hangsúlyozás
• kontrollálás
• kerülendő: fenyegetés, figyelmeztetés, moralizálás, prédikáció, bí
rálat, gúny, kioktatás, direkt tanácsadás.
A klienshez intézett kérdéseinknél figyelni kell a zárt, és a nyitott kérdések
egyensúlyára. A túl sok nyitott és komplikált kérdés elfáraszthatja és elbi
zonytalaníthatja a beteget, aki emiatt inkább nem válaszol. A nem megfele
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lő arányú zárt kérdések pedig túlságosan hivatalosak, morózusak. Ezért a
legjobb az irányt megadó két-három zárt kérdés után nyitottal folytatni.
(zárt kérdés pl: Szokott munkaidőben is alkoholt fogyasztani? Nyitott kér
dés: Meséljen egy kicsit a munkahelyéről, milyen ott a hangulat?)
Ha a kliens kérdez (pl: Ön mit tenne a helyemben?), kérdéssel válaszol
junk (Ön milyen alternatívákat lát erre a helyzetre?).
Azonban konkrét kérdésre mindig konkrét választ adjunk! Például: Ön
szerint ezekkel a paraméterekkel jogosult vagyok gyermeknevelési támoga
tásra? Ebben az esetben objektív számadatok és idevágó törvények állnak
rendelkezésünkre, melyek alapján konkrét választ kell adnunk.
Ebből a pár példából is látszik, ez a munka igen összetett és nagy a segí
tő felelőssége, ezért mindig körültekintően járjunk el, és ne feledjük a do
kumentációt!
Rövid esetleírás:
Fiatal nőbetegünknél a behaviorista iskola módszerét alkalmaztuk, a resz
pondens (válaszoló) kondicionálást. H. 23 éves szociális fóbiás nőbeteg. Az
átlagosnál némileg magasabb intellektusú fiatal nő testének nagy részét
erős, szemmel jól látható szőr borította. Emiatt a középiskolában társai gú
nyának volt kitéve, amit egyre nagyobb mértékű izoláltsággal igyekezett
orvosolni. Egyre kevesebb időt töltött emberek között, nem mozdult ki ott
honról. Önértékelési zavarából aztán kifejlődött egy olyan súlyos szociális
fóbia, mely meggátolta még a közlekedési eszközök használatában is. Kö
zösségbe nem járt, lassan kommunikációs csatornái is beszűkültek, autiszti
kus jelek kezdtek kialakulni nála.
Hozzátartozói jelezték a problémát és vették fel a kapcsolatot a pszichi
átriai ambulanciával, mely azonnal kórházi kezelés szükségességével be
utalta a pszichiátriai osztályra.
Az akut stádium átvészelése után ún. szisztematikus deszenzitizációt
kezdtünk el. E módszer lényege, hogy a szorongást kiváltó ok, helyzet mel
lé valamilyen kellemes érzést kiváltó okot társítunk, illetve megfelelő biz
tonságot nyújtva a szorongást kiváltó helyzetbe hozzuk a klienst, azaz hely
zetbe hozzuk (in vivo tapasztaltatjuk meg vele a helyzetet). Ebben a hely
zetben a kellemes stimuláns a segítő jelenléte. Minden egyes lépést
kellemes stimulusokkal egészítünk ki és ellensúlyozunk. Csak akkor lépünk
tovább, ha a kliens már nem érez szorongást az aktuális szinten.
H.-nál ez a következőképpen történt:
1) Elsőként meg kellett küzdenie azzal a ténnyel, hogy a kórteremben
öt másik társával kell tartózkodnia, a szociális helyiségeket közö
sen használják. Kezdetben éjszaka járt tusolni és a kötelező prog
ramokon kívül igyekezett egyedül lenni.
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2) Miután megtapasztalta társai és a személyzet elfogadását, kissé nyi
tott, de csak akkor kommunikált, ha megszólították.
3) A szociálpedagógusnak el kellett mennie a gyógyító célú foglalkoz
tatóba, megnézni a műhelyeket, az ott folyó munkát, és kiválaszta
ni egy műhelyt, ahova naponta járni fog (ez a kerámia műhely
lett).
4) Első napokban a segítővel járt a műhelybe, aki végig mellette volt.
5) A következő héten egyedül kellett lemennie és alkotnia, a már is
merős és elfogadó környezetbe.
6) Miután ez már nem okozott gondot (a többi műhelyben tevékeny
kedőktől elzárkózott, a velük való kontaktust kerülte), a tömeg
közlekedési eszközök, konkrétan a helyi járat autóbusz követke
zett. Első alkalommal a kórház területéről elsétált a segítővel a
buszmegállóig.
7) Ezt követően megvárták az autóbuszt. Mind a várakozás közben,
mind a járat megérkezésekor viszonylag nagyszámú közlekedővel
találkoztak.
8) Felszálltak arra a járatra segítőjével, amelyik szinte üresen egy
„szervizkört” ment a településen, majd a kórház előtt leszálltak.
9) Beutaztak a busszal a peremkerületről a belvárosba, majd vissza.
10) A városban leszálltak és sétáltak a forgalmas főutcán, H-nak kel
lett vásárolnia egy fagylaltot.
11) Egyedül kellett hétvégi adaptációs szabadságra hazautaznia.
12) Betegtársaival és a segítővel kiállításra ment.
13) Betegtársaival és segítőivel alkotó táborba ment.
H. közvetlen kórházi gyógykezelése ezzel véget ért. Továbbiakban a közös
ségi pszichiátria elveit követtük, és a kórház falain kívül, a segítségnyújtás
lehetősége és biztosítása mellett önállóan kellett otthonából programokon
részt vennie. Kezdetben „kellett” majd egyre inkább saját indíttatásból és
igényből fakadóan reintegrálódott. Közben sikerült támogatást szerezni
végleges szőrtelenítéshez, így legalább arcáról eltűnt a kiváltó okot jelentő
szőrzet.
Krízisintervenció
A kórházi szociálpedagógiai munka során gyakran lehet találkozni krízis
helyzettel, illetve krízist okozó életvezetési nehézségekkel. Ezekkel a ne
hézségekkel a segítőnek legtöbb esetben önállóan kell szembenéznie, ren
delkeznie a megfelelő módszerekkel, elméleti tudással. A megfelelően elsa
játított elméleti tudást a terepgyakorlaton tudják gyakorlatban hasznosítani,
valódi helyzetben – a tereptanár moderáló és segítő háttérben állásával – ki
próbálni.
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Krízis az, ha az egyén, vagy a család egyensúlyi állapota felbomlik, és az
egyensúly helyreállításában adott helyzetben a szokásos vagy másodlagos
feldolgozási módok hatástalanok.13
A krízishelyzet rövid ideig tart és sikeres közbelépéssel megoldódik. Ezzel
szemben a krízisállapot az az állapot, amikor a feloldásra tett kísérlet sikerte
len, ennél fogva a krízishelyzet hosszabb ideig tart, és feszültséget okoz.
A gyakorlatban fontos megkülönböztetni a krízishelyzetet a sürgősségi
helyzettől. A sürgősségi helyzet életveszélyt vagy tartós károsodás lehető
ségét veti fel, és azonnali beavatkozást igényel.
Ha egészségügyről beszélünk fontos tisztában lennünk azzal a ténnyel,
hogy alapjában véve a betegség is egy krízishelyzet! Hiszen a páciens be
tegsége folytán kórházba kerül, ezáltal kiszakad megszokott környezetéből.
A betegség okán eluralkodhat rajta a félelem, szorongás, fájdalom és rossz
közérzet, a kiszolgáltatottság érzése, hogy csak néhányat említsünk.
Nem magától értetődő, hogy a kórházi szociálpedagógus rutinos betegek
kel fog találkozni. Ezért fontos, hogy megfelelő pszichoszociális támogatást
adjon a kórházi dolgozók, vagy közvetlenül a páciens megkeresésére.
Hogy miképp tegye ezt, ahhoz előbb tisztázzuk a krízisintervenció alapel
veit. Ezek a következők:
• közvetlen beavatkozás elve: első feladat a katasztrófa elhárítás és
feszültség csökkentése;
• akció irányultság elve: a feszültségtől bénult klienst irányzottan ki
mozdítjuk;
• a remény fenntartása: problémamegoldó attitűdöket kell kialakítani,
és adott helyzetben használni;
• az intervenciót a problémára fókuszáltan kell megtervezni;
• feladatokat kell átadni a megoldó munkában a kliensnek, hogy ne
tehetetlen megélője legyen saját problémájában való megoldásban,
hanem aktív résztvevő. Minden más szociális segítségnyújtásban
kívánatos és szem előtt tartani a fenti elvet, miszerint ne tanult ma
gatehetetlenségre kondicionáljuk a klienst, hanem vezessük rá a
megoldásra, hogy a továbbiakban képességeinek megfelelő mérték
ben aktív állampolgár legyen;
• mindig fokozatosan kell ezeket a feladatokat adni, biztosra menni.
Azaz olyan feladattal lássuk el, amit biztos meg tud oldani.
A krízisintervenció lépései:
• feszültségcsökkentés, közvetlen beavatkozás
• akció irányultság
- kapcsolat kialakítás
13

Szabó Lajos: A szociális munka elmélete és gyakorlata. Szerk.: Tánczos Éva NCSSZI
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•
•
•
•

- a probléma, a segítők, és a kliens erejének vizsgálata
- megoldási terv kialakítása, mobilizálás és feladatátadás
- lezárás, monitoring
helyzetfelismerés, felmérés,- elemzés, ténymegállapítás
lehetőségek számbavétele
megoldási alternatívák megfogalmazása
megegyezés, szerződéskötés

A szociális szakember feladatai a krízisintervenció során:
• erősségek és gyengeségek felmérése
• képessé tevés készsége
• erőforrások összpontosítása és hasznosítása
• érintettek bevonása
• kapcsolatok összehangolása
• képviselet
Esetleírás:
Alaphelyzet, amely a problémahelyzet is egyben:
Kamasz férfibeteg első alkalommal kerül a pszichiátriai osztályra detoxiká
lás céljából, egy iskolai rendezvényen a mellékhelyiségben társaival elfo
gyasztott alkohol okozta rosszullét miatt.
Egyensúlyi helyzet:
Szülők együtt élnek, sokat dolgoznak, munkahelyükön megbecsültek, csak
úgy, mint a fiú, aki könnyen barátkozik, nincsenek beilleszkedési illetve
magatartás zavarai, tanulmányi eredménye jó, egyenletes.
Feszültség:
• Inadekvát észlelés:
Szülők megjelennek a kórházban, először tagadják a történteket, hi
tetlenkednek, majd beletörődnek. Ezután a fiú ellen fordulnak, szi
dalmazzák és személyiségének eddig fel nem ismert vonásaként ér
tékelik a történteket, majd előre vetítik az alkoholfüggőséget.
• Inadekvát szociális hálózat:
A fiút másik iskolába szándékoznak beíratni, ahol senkit sem is
mer, és más büntetéseket is kilátásba helyeznek.
• Inadekvát feldolgozási módok:
Mivel korábban a fiúra panasz nem volt, a szülőknek nincsenek
eszközeik a helyzetre, nincsenek megküzdési módszereik. A fiú ed
dig kiegyensúlyozott kapcsolatban élt szüleivel, nagyobb konfliktu
sok nélkül így ő is tehetetlen, nem tudja a helyzetet megoldani,
nem tudja, miként engesztelhetné ki szüleit.
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Így alakul ki a krízishelyzet. Mivel gyors beavatkozásra van szükség
(semmiképpen sem szeretnénk a fiút hosszabb kórházi kezelés alatt tartani,
ami az esetleges stigmatizálást is magával hozná), a szülőkkel és a fiúval
azonnal, lehetőség szerint egy üléssel igyekszünk megoldani a problémát.
Az érintettek zaklatott állapota háttérbe szorítja a szociális megfelelési tö
rekvéseket, így a kérdésekre hamarabb kapunk őszinte válaszokat, nem kell
köröket futni. Minden résztvevőnek megadjuk a ventilálási lehetőséget, ér
zelmeik kifejezésének lehetőségét.
A beszélgetés során kiderül, hogy az apai nagyapa alkoholfüggő volt, a
családot folyamatosan bántalmazta. Az anya nem fordult segítségért, az is
kola sem jelzett, így a probléma megoldása illetve feldolgozása érdekében
nem történt semmi. A beteg apja azóta teljes elutasítással él az alkohollal
kapcsolatban, a családban nem tűrik meg még alkalmakkor sem. A fiú szá
mára ettől vált izgalmassá, érdekessé, a szülővel szembeni lázadás eszközé
vé. Mindezek után mind a fiú, mind az apa megértette a másik törekvéseit,
félelmeit és elindulhatott az egymás felé közelítés, tabuk helyett a megfele
lő családon belüli kommunikáció és a bizalom kialakítása.
Szociális ügyintézés, ügyviteli ügyintézés
A szociálpedagógus a hozzá forduló klienseknek segít a felmerülő problé
mák megoldásában.
Megfelelő ismeretekkel rendelkezik, ismeri a probléma megoldásához
szükséges hivatali utakat, tisztában van a különböző intézmények szolgálta
tásaival, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges kritériumokkal.
A segítséget kérő pácienst elkíséri, érdekeit képviseli és lehetőség szerint
megtanítja a szükséges ismeretekre, készségekre melyek ismeretében a ké
sőbbiekben önállóan is képviselni tudja érdekeit, intézni hivatalos ügyeit.
A gyakorlat alatt a hallgató a tereptanár felügyelete alatt lehetőség sze
rint minél több szociális ügyben tapasztalja meg a segítő ezen feladatait.
Például környezettanulmány kérése [12. sz. melléklet], fogyatékossági tá
mogatás iránti igény benyújtása, szociális segélyek iránti igény benyújtása,
elutasítás esetén fellebbezés benyújtása, rokkantsági járadék iránti igény
benyújtása, stb.
2.3. A szociálpedagógus helye és szerepe a szocioterápiában
Mi a szocioterápia, kik alkotják a terápiás team-et, módszere, célja?
A szocioterápia: módszer a kapcsolatteremtés fejlesztésére, a személyiség
újrastrukturálására, az ép személyiségrészek felszínre hozására.
A szocioterápia feladata a közösségi életet befolyásoló normák kidolgo
zása, a sikerek és kudarcok feldolgozásának, elviselésének megtanítása, a
személyes konfliktus elviselésének megtanítása, az egyénre, csoportra vo
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natkozó előítélet leküzdése. A deficit állapotok és rokkantosítási eljárások
megelőzése, a munkaképesség lehető legnagyobb mértékű helyreállítása.
Mindezek figyelembevételével a szocioterápiák előnyei:14
• túlsegítenek a terápiás elakadásokon;
• pre- és posztverbális kifejezésmódokat bocsátanak rendelkezésünk
re;
• megfoghatóvá tesznek addig meg nem értett kifejezéseket;
• tárgyiasan láthatóvá teszik a terápiás folyamatokat;
• sokféle interpretációs lehetőséget adnak;
• új típusú hidat alkotnak a páciens és a terapeuta között.
A szocioterápiák csoportjai, módszerei:
• munkaterápia;
• foglalkoztatás terápia;
• szociális készségek tréningjei;
• közösségi terápiák.
A szocioterápiás team tagjai:
• pszichiáter szakorvos;
• pszichológus;
• gyógyfoglalkoztató;
• szociális szakember (szociális munkás, szociálpedagógus, szociál
politikus).
Szocioterápiás módszerek melyek a szociálpedagógus munkájához tartoznak:
A szociálpedagógus egy team tagja a terápiás rezsimen belül. Képesítésénél
és ismereteinél fogva a szocioterápiák több formájában is aktívan részt ve
het. Ezek között találunk olyant, amit önállóan jogosult végezni, és olyant
is, melyet koterapeutaként, vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szak
ember felügyelete mellett folytathat.
A következőkben azok a formák következnek, melyeket a szociálpedagó
gus a kompetenciahatárain belül folytathat. Ezek:
• nagycsoport;
• MÉT (mindennapi Élettevékenységek Terápiája);
• miliőterápia.

14

Vázlatok a Pszichiátriai Rehabilitáció gyakorlatából. Szerk.: Dr. Pető Zoltán, Szeged,
2003
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Nagycsoport, mint szocio-, ill. pszichoterápiás forma
A nagycsoport célja közösség létrehozása, szocializálás, információáram
lás, szabályok betartásának megtanítása, realitáskontroll felismerése.
A pszichiátriai osztály közös, nagy fóruma a nagycsoport, ahol minden
dolgozó és az összes személyes interakcióra alkalmas állapotú beteg részt
vesz. Az a hely, ahol a személyzet és a betegek többirányú kommunikáció
ja megvalósulhat, mindkét fél megteheti kritikai észrevételét megtorlás nél
kül. Fontos a rendszeresség, azaz mindig azonos időben és helyszínen fo
lyik. Gyakorisága intézmény és részleg függő. Általában heti egy alkalom
mal zajlik, de akad olyan részleg is (pl. rehabilitációs) ahol napi
rendszerességgel találkozhatunk vele. Időtartama jellemzően 60 perc, de a
napi rendszerességű csoportnál 30 perc az indokolt.
Jellemző folyamata:
Ellenállás, frusztráció  normák, szerepek kialakulása  konfliktusok fel
színre törése  személyes problémák felbukkanása.
Mivel a nagycsoportba való bekerülés lépcsőzetesen történik, ezért ezek
a folyamatok nem egységesen zajlanak le a csoporttagokban, hanem saját
kronológiájuk szerint (azaz míg egyik –korábban kórházba került – cso
porttagnak már a másik csoporttaggal való konfliktusa manifesztálódik, ad
dig a később bekerült csoporttag még az ellenállás periódusában van).
Mindez a csoportvezetést nehéz helyzet elé állíthatja.
Előnye ugyanakkor a csoporttagok „éles” helyzetben való megfigyelése,
mely a további beavatkozások, segítségnyújtások, csoport terápiás indikáci
ók megállapításában segíti a szakembereket.
A csoportvezetés a következő stílust illetve formát követheti:
• Autokrata
Tekintélyelvű: csak az elvárt feladatokat fogalmazza meg, ő hozza
a döntéseket, uralja a csoportot.
• Demokrata
Kompromisszumra kész: partnerként tekint a munkatársaira, klien
seire, így együtt fogalmazzák meg a teendőket. A csoport során
hagyja érvényesülni a különböző nézeteket, véleményeket a közös
döntés előtt.
• Laissez – faire
Teljesen szabadon engedő: az eseményekkel sodródik, hagyja a
dolgokat megoldódni. Óvatosan kell ezt a vezetési stílust alkalmaz
ni, mert káoszhoz vezethet, a vezetés kiesik a csoportvezető kezé
ből.
• Aktív <--> passzív
Direkt --- nondirekt
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• Kettős vezetés (nő és ffi)
Ez a családot szimbolizálja. Tapasztalatok szerint az egyik legjobb
vezetési módszer, ahol a női terapeuta az anya, a férfi pedig az apa
szerepét tölti be.
A nagycsoport vezetésének feladatát elláthatja a szociálpedagógus is, meg
felelő koterapeuta munkatárs jelenlétében.
A nagycsoporton jellemző, általában felmerülő témák a teljesség igénye
nélkül:
• Időjárás, meghibásodott tárgy, használati eszköz (kiégett villany
égő, leeső kilincs), politika, árak, betegséggel kapcsolatos kérdé
sek, stigma, humoros, vagy annak szánt beszólások (clown szerep),
konfliktusok, gyógyszerek (miért, mit, mellékhatás stb.), szabad
idős programok, család.
Felbukkanó viselkedés jellemzők a csoporttagok részéről a konformizmus,
személyzet utánzása, bűnbakkeresés, clown azaz bohóc szerep. A csoport
hozzájárul, hogy mindenki önmaga értékrendjét, életformáját autonóm mó
don képviselje, ugyanakkor mások értékrendjét, életfelfogását tolerálja,
megértse
A terepgyakorlat alatt a hallgató részt vesz az osztályos nagycsoporton,
annak működését, dinamikáját, csoportkohézióját figyelemmel követi, majd
észrevételeit a csoportot követő megbeszélésen megosztja.
Social Skill Training (SST) illetve Mindennapi Élettevékenységek Tréningje
(MÉT)
A SST Team munkában végzett szocioterápiás csoportmunka módszer.
Szerepe az önálló életvitelre való felkészítés, mely magába foglalja a haté
kony önérvényesítés megtanulását, valamint a teljes értékű élethez szüksé
ges készségek és képességek kialakítását, és a megfelelő jártasságot.
A betegség és az azzal járó hosszú kórházi gyógykezelések során a páci
ens elveszíthet korábban már megszerzett képességeket. Ha ez a lépcső ki
marad, a rehabilitáció nem tudja betölteni szerepét, sikertelen lehet. Általá
ban 10-20 foglalkozást ölel magában, alkalmanként 60-90 perces időtar
tammal. Heti 3-4 alkalommal. A tréningben közreműködő szakemberek:
gyógyfoglalkoztató, szociális munkás, pszichológus.
Ezt a szocioterápiás formát alapvetően két részre oszthatjuk.
A SST magába foglal egy assszertív tréninget, mely során a kliens meg
tanulja, vagy újra tanulja, miképp érvényesítse érdekeit – azaz szociálisan
elfogadható módon képviseli jogos érdekeit – valamint milyen adekvát mó
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don fejezze ki érzéseit. Ezeknek a szociális készségeknek az elsajátítása ré
vén önértékelése nő, életminősége javul.
A Social Skill Training másik összetevője a Mindennapi Élettevékenységek
Tréningje, azaz röviden MÉT Csoport
A MÉT program célja megtanítani illetve esetenként újra tanítani a pácien
seket arra, hogyan szervezzék meg és végezzék el napi teendőiket, munká
jukat és szabadidejük helyes kitöltését. A foglalkozások során olyan szá
munkra alapvető teendőket kellett felidézni illetve megtanítani, melyek a
hosszas kórházi kezelés során napi rutinjukból kiestek, vagy eleve nem is
rendelkeztek velük.
A csoportfoglalkozás 10 alkalomból áll. Az elméleti alapokat adó ülések
60 percesek, míg a gyakorlatiak ennél jóval hosszabbak lehetnek. Mint példá
ul az utolsó ülés, mikor a résztvevőknek el kell készíteniük a terápiás kony
hában a maguk által összeállított menüt, valamint a különböző ügyintézési
gyakorlatok, mikor segítővel végigjárják a csoporton résztvevők a különböző
hivatalokat, intézményeket, melyekkel akár naponta kapcsolatba kerülhetnek.
Pl. posta, bank, önkormányzatok népjóléti osztálya stb. A program ezen ré
szének felelőse és legjobban felkészített szakembere a szociálpedagógus, míg
a tréning elő részében zajló személyi és környezeti higiéniai, öltözködési mo
duljában a gyógyfoglalkoztatókra hárul nagyobb teher.
Szabadidős, illetve millőterápiás foglalkozások
A szocioterápiás miliőterápia nem azonos a pszichológiai miliőterápiával.
Elsősorban védett környezetet kínál a klienseknek, és egyfajta betegveze
tést. A rehabilitáció olyan formáját, ami a szabadidő strukturálásában ad se
gítséget.
Igyekezni kell minél szélesebb körű és fajtájú foglalkozást biztosítani
anyagi lehetőségeinkhez mérten.
A szabadidős illetve miliőterápiás foglalkozások célja a szabadidő hasz
nos eltöltése, illetve a reszocializáció elősegítése.
Néhány lehetőség:
• kirándulások (buszos, egész napos városlátogatások, gyalogos ill.
busszal kombinált túrák a környező parkokba, szabadidőközpon
tokba – ezeket általában össze szoktuk kötni szabadtéri sütés-fő
zéssel); zenés délután; kiállítások megtekintése; koncertlátogatá
sok; sportversenyek; teaház; mozi, színház, játékos ügyességi ver
senyek, ünnepekhez kapcsolódó programok.
A gyakorlat során a hallgató gyakornokként vegyen részt legalább egy sza
badidős programban, így megtapasztalva az ezen programok során kialaku
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ló közösségi élményt, a kórház falain kívüli viselkedésváltozást, a közvetle
nebb, bizalmasabb közlési módokat a páciensek részéről.
2.4. Nonprofit szektorral valamint az intézmények, hivatalokkal való
együttműködés
A szociálpedagógus civil szervezetek, önsegítő klubokban betöltött szerepe
A nonprofit szektor, mint szereplő, fontos a szociálpolitikus, szociálpeda
gógus munkája során. Az egészségügyben az alábbi célú és típusú szerve
ződéseket találhatjuk:
• mások segítésére, szolgáltatások nyújtására alapuló szervezetek,
alapítványok;
• szerveződések, melyek önmaguk életét akarják összefogással könynyíteni (pl. szenvedélybetegek, gyermeküket egyedül nevelő szü
lők számára és által létrehozott önsegítő közösségek);
• szerveződések, melyek elsősorban nem szolgáltatnak, segítséget
nyújtanak, hanem valamilyen szociálpolitikai érdek érvényesítése
érdekében nyomást igyekeznek gyakorolni a politikára.
Példánkban szereplő FORRÁS a Pszichés Problémákkal Küzdőket Támo
gató Egyesület (röviden, és a továbbiakban Forrás Egyesület), mindhárom
típust igyekszik egyesíteni, ám a hangsúly az első, azaz a támogatást nyújtó
szerepen van.
De mi is a nonprofit szektor? A nonprofit szektor megkülönböztetés az
állami és a piaci szektortól, mely hangsúlyozza, hogy a nonprofit szerveze
tek egy önálló szektort alkotnak. A nonprofit szektort alapítványok, és tár
sas nonprofit szervezetek alkotják.
Nonprofit szervezet:
Mint nevében is jelzi, nem a profit (pénzbeli nyereség) szerzés a célja, és
nem sorolható sem állami, sem piaci szektorhoz. Jellemzője az önkéntesség
és az öntevékenység. Bár nem állami szerveződés, a megfelelő működéshez
elengedhetetlen bizonyos önigazgatás, intézményesülés.
Főként napjainkban figyelhető meg, hogy az alacsony apparátusú, szer
vezeti hierarchiával és háttérrel nem rendelkező kis civil szervezetek (kis
létszámú, alacsony költségvetésű) sorra kénytelenek működésüket meg
szüntetni, mert nem tudnak megfelelni a megnövekedett előírásoknak, ön
kéntes (legtöbbször szabadidejük terhére végzett) munkájuk már nem elég
az egyre szélesebb körű kötelezettségek teljesítéséhez. Pedig munkájukra
nagy szükség van, mert számtalan előnnyel rendelkeznek az állami intéz
ményekkel szemben.
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Ezek közül néhány:
•
képes olyan rétegeket is megszólítani melyeket nem ér el az ál
lami ellátás;
•
jelentős társadalmi aktivitást fejtenek ki;
•
működését szakmai és szervezeti függetlenség jellemzi;
•
szolgáltatásai iránt magasabb a társadalom bizalma;
•
képes többletforrásokat elérni (pl. 1%, pályázatok, adományok);
•
rugalmas szolgáltatásokat biztosít;
•
ismeri a valódi szükségleteket, így valóban azokat igyekszik
kielégíteni;
•
legtöbb esetben közvetlen kapcsolatban van célcsoportjával;
•
szolidaritást erősít.
Magyarországon a szociális tevékenységet folytató nonprofit szervezetek
száma a rendszerváltást követően meredeken ívelni kezdett, mert a megvál
tozott társadalmi körülmények és az állam bizonyos területekről való rész
leges vagy teljes kivonulása rést hozott létre a társadalom jólétének biztosí
tásában. Mindemellett jelentős szerepe van a közösségek alakításában. A
közösségek pedig nagy szerepet töltenek be a mindennapi élet során, mert
általuk élhet az egyén teljes társadalmi életet, ott vannak és segítenek, mi
kor baj van, de a prevencióban hatékonyak lehetnek. (Akár példánk a For
rás Egyesület, mely szenvedélybetegekkel is foglalkozik, és programjai so
rán a különösen érintett és érzékeny korban lévők – kamaszok, gyermekek
– kötetlen és szórakoztató formában találkoznak kompenzált állapotú ad
dikcióban szenvedőkkel, akik saját élményük okán, hitelesen tudják vázolni
a szerfogyasztás okozta veszélyeket, sérüléseket.)
Miért tölt be fontos szerepet a szociálpedagógus munkájában a nonprofit
szektor, konkrét civil szervezet?
Napjainkban gyakorlatilag minden egészségügyi intézményben működik
legalább egy nonprofit szervezet, éppen a korábbiakban felsorolt okok mi
att. Ezért fontos, hogy a szociálpedagógus hallgató ismerje ezek működé
sét, tisztában legyen tevékenységükkel, céljaikkal és kellő magabiztosság
gal rendelkezzen az ezekhez szükséges ismeretek birtokában, lehetőségek
és megoldások terén.
Az egészségügyben eltöltött gyakorlat és a lehetséges majdani munka so
rán, a szociálpedagógus közvetlenül találkozik a társadalom azon rétegei
vel, akik valamilyen módon kiestek a szociális hálóból, a jóléti társadalom
perifériájára sodródtak, segítségre szorulnak. Köztük és velük dolgozva di
rekt módon találkozik az igényekkel, így kongruensen tudja képviselni ér
dekeiket, miközben rendelkezik is azok megoldásához szükséges eszközök
kel. Ismeri szükségleteiket, ezáltal valódi igények kielégítését teszi látható
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vá, kutatja fel a megoldásokat, forrásokat és lehetőségeket. Más szavakkal,
tudja hova forduljon adott probléma megoldása érdekében, ami ismerettel a
kliens sok esetben nem rendelkezik, és tapasztalhatjuk azt is, hogy az intéz
mények által szerzett indirekt és feltételezett szükséglet, valamint azok ki
elégítéséhez adott mód nem mindig a valós igényeket tükrözi.
Példánkban szereplő Forrás Egyesület 1989-ben alakult szociális illetve
egészségügyi alaptevékenységgel. Azóta végzi pszichés sérültek érdekében
tevékenységét. Teszi mindezt közösségi programokkal, szociális segítség
nyújtással (ügyintézésben való segítség, segélyek, támogatások felkutatása
célcsoportja, tagjai számára), érdekképviselettel. Tagjai között találunk
kompenzált (jelenleg tünetmentes) pszichés betegeket, hozzátartozókat, ön
kéntes segítőket, szakembereket. A szakemberek csoportjához feltétlenül
szükség van szociális szakemberre is. A szervezetnek nincsenek főállású al
kalmazottai, önkéntességi alapon működik. Hogy az általa kínált lehetősé
gek eljussanak a célcsoporthoz, abban fontos szerep hárul a szociálpedagó
gusra, szociális munkásra illetve szociálpolitikusra, azaz a szociális szak
emberekre.
Feladatai közé tartozik:
• az egészségügyi intézménybe bekerülőknél a kórházi gyógykezelés
alatt felméri azokat a szükségleteket, melyek az otthonába bocsátás
után (emittálás) felmerülnek, amelyek megoldásában a szervezet
segítséget tud nyújtani;
• a gyógykezelés alatt elősegíti a szervezet közösségi színterével
való megismerkedését (elkalauzolja a TEAHÁZ-ba, vagy más kö
zösségi program helyszínére, ezáltal biztosítja a zökkenő és szoron
gásmentes kapcsolatkialakítást);
• összekötő kapocs a még kórházi gyógykezelés alatt állók és a már
otthonukba bocsátottak között. Ezzel segíti elő a pozitív minták át
adását.
• A tagok által felvetett igények, szükségletek jelzése érdekében fo
lyamatos kapcsolatot tart fenn az intézményekkel, ha szükséges se
gíti a párbeszéd kialakulását
Szociálpedagógus és az intézmények kapcsolata
A terepgyakorlat során kívánatos, hogy a hallgató megismerjen egy, az
egészségügyi intézménnyel kapcsolatban álló civil szervezetet, annak célja
it, tevékenységét, lehetőség szerint aktívan vegyen részt egy programján il
letve annak előkészületeiben.
Az egészségügy területén dolgozó szociális szakember munkájához
szervesen kapcsolódik az intézményekkel való folyamatos kommunikáció.
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A terepgyakorlat során a hallgató ismerje meg ezeket az intézményeket, hi
vatalokat.
Ezek az intézmények: a személyes alapszolgáltatást nyújtó szociális és
gyermekjóléti intézmények, valamint a szakosított ellátási formában műkö
dő szociális és gyermekvédelmi intézmények.
Egyéb egészségüggyel kapcsolatos intézmények, hivatalok:
• Háziorvosi szolgálatok, háziorvosok
• Egészségbiztosítási Pénztár
• Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
• Otthonápolási szakszolgálatok
Mindezeken túl nem specifikusan egészségügyi alapokon nyugvó intézmé
nyek, illetve az ott tevékenykedő szakemberek, akikkel az egészségügyben
dolgozó szociális szakember kapcsolatot tart:
• Adott megye városainak, településeinek önkormányzatai, jegyzői
illetve szociális ügyekkel foglalkozó szakemberei
• Munkaügyi központok
• Önsegítő csoportok, egyesületek
• Egyházak, karitatív és civil szervezetek
Mint látható a lista hosszú, a munka szerteágazó. Azonban nem található
meg hiánytalanul az egész paletta az egészségügyi intézmények vonzáskör
zetében, valamint a gyógykezelt kliensek problémájának, sérülésének meg
felelő támogatást nyújtó lehetőségekkel és intézményekkel szükséges a
napi kapcsolattartás (azaz, egy szülészet, nőgyógyászat osztályon dolgozó
segítőnek nem feltétlenül kell kapcsolatban lennie a település idősek ottho
nával, ám létezéséről és tevékenységéről legyen tudomása).
3. Adminisztráció, dokumentáció
A szociális szakember tevékenységéről dokumentációt készít. E dokumen
táció nem csak a minőségbiztosításban előírt kötelező mivolta miatt bír fon
tos jelentőséggel, mert bemutatja a kiindulási helyzetet, a szükségleteket,
ezek megoldásához vezető feladatokat és az eredményeket.
Ennek köszönhetően torzítás nélkül archiválható a tevékenység, mely a
későbbiekben esetlegesen előforduló kérdések esetén jól használható. Mun
kahelyváltás esetén nagy segítséget nyújt a klienst átvevő dolgozónak. A
megfelelő dokumentáció megvédi az összes résztvevőt a későbbi kellemet
lenségektől! (Lásd Egyéni betegvezetés – segítő beszélgetés)
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A megfelelő dokumentáció hiteles; meghatározza a hosszú távú és rövid
távú célokat; részletesen leírja a szolgáltatás, beavatkozás tartalmát; meg
határozza a munka minőségét; az adatokat; elemzett tényeket; bemutatja a
lényeges tevékenységeket; konkrét számadatokból álló információkat; jo
gosultságot.
A kórházi szociálpedagógusi munka során felmerülő és megismerendő
adatlapokat a tereptanár biztosítja a hallgatónak. Ezek bemutatása e könyv
lapjain az adatlapok széles spektrumából adódó terjedelme miatt nem lehet
séges.
A gyakorlat során célszerű, és kívánatos naplót vezetni, mely tartalmazza
a helyszínt, a látott tevékenységet, feladatokat és a kliens kört. Szükséges a
hallgatói élmények, tapasztalatok, benyomások, konklúziók és gondolatok
feljegyzése is. Hogy ezek a gyakorlati naplók áttekinthetők legyenek és va
lóban gyakorlati értékeket tartalmazzanak, javasolt hogy formáját a képző
hely és a hallgatók együtt alakítsák ki.
Ellenőrző kérdések, feladatok:
•
•
•
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Soroljon fel példákat a szociálpedagógus kórházon belüli munkájára!
Milyen vizsgálatok, kérdőívek, interjúk használatosak az egészségügyben
végzett szociálpedagógiai munka során?
Alkossanak párokat! Szókártyák segítségével mindenki húzzon egy „meg
oldandó problémát”, majd a párok készítsenek rehabilitációs tervet a tár
suk problémájára a Camberwell Szükségletfelmérő Interjú elkészítése
után!

VI. SZOCIÁLPEDAGÓGUS AZ ISKOLÁBAN
– mint célirányos tevékenység a segítő szakmában 2.
(írta: Jankó Judit)
1. Bevezető
A modern szociálpedagógia kibontakozása a reformpedagógiai mozgalmak
hatására jött létre, mintegy társadalmi szükségletként, amelynek fő terepe
az iskolán kívül volt, de mindig a pedagógiához közeli áramlatként műkö
dött. Ennek lényege, hogy a szociálpedagógia megnyitotta azt a társadalmi
teret, amely a családot és az iskolát vette körül. A kezdeti szociális jellegű
pedagógiai folyamatként meghatározható szociálpedagógia intenzív tömeg
jelenséggé (gyakorlattá) válásához a XX. század eleji tömeges elszegénye
dés, a gyermekellátás alacsony szintje nagymértékben járult hozzá. Ebben
különösen jelentősnek bizonyult Európában a kereszténység belső misszió
jának, a karitásznak a tevékenysége. A funkcionális differenciálást a világi
közreműködők megjelenése jelentősen megnövelte: számos egyesület, tár
sulat, intézmény és magánszemély vállaltak fel olyan szociális munkát,
amely pedagógia közeli célja, tartalma és eszközapparátusa kijelölték a ké
sőbbi évtizedek gyakorlatának alapját.
A hazai közelmúltbeli, a tanulókhoz kötődő szociálpedagógiai gyakorlathoz
az elvi álláspontot 1995-ben, az e területen tevékenykedő szakemberek és
az állami oktatásügy-irányítás konszenzusaként elfogadott definíció adta:
„A szociálpedagógiai munka olyan szakmai tevékenység, amely a
gyermek és az ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális stb. problémáit
egységben, komplex rendszerben kezelve, elsősorban az érintett személyek
kel, csoportjaival, valamint családjaikkal együttműködve, másrészt a kör
nyezet erőforrásait mozgósítva segít a gyerek, fiatal és környezete egyensú
lyát megtartani, illetve megbomlott egyensúlyát helyreállítani.
Mindezzel hozzájárul a felnövekvő gyermek és fiatal optimális életve
zetéséhez.”15
Kardinális kérdés, hogy mi a különbség a szociálpedagógia és a szociális
munka között. Az angolszász és a skandináv országokban ez a különbség
nem létezik. Ezekben az országokban szociális munkás végzi azt a munkát,
amit a szociálpedagógusok. Németországban tradíció e két szakma külön
választása.
15

MKM Felsőoktatási Főosztály (1995): A szociális felsőoktatás képesítési követelményei
az alapképzésben. 17. old.
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Ezen írás az iskolai szociális munka kérdéseit célozza meg, mely a
szerző nézetei szerint, mind szociálpedagógus, mind szociális munkás
által betölthető munkakör.
A mai magyar gyakorlat szerint még nincs körülhatárolt jogszabályi
kerete az iskolai szociális munkának, így az azt végző szakemberek ké
pesítési feltételeinek meghatározása is hiányzik.
Az iskolai szociális munka közel két évtizedes múltra tekint vissza Ma
gyarországon. Jellemzően civil szervezetek, gyermekjóléti szolgálatok,
közoktatási intézmények kezdték el működtetni a szolgáltatást, felismerve
azt a szükségletet, hogy a közoktatás rendszerében működő gyermek- és if
júságvédelmi felelős rendszer nem képes elégséges választ adni a felmerülő
problémákra.
Az 1997. évben hatályba lépett Gyermekvédelmi törvény, a gyermekjó
léti szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó gyermekvédelmi jelzőrendszer ki
építésével jelentős segítséget nyújtott az iskolákban jelentkező gyermekvé
delmi problémák ellátása szempontjából, de teljes körű megoldást nem ho
zott. Ezen megoldatlan problémák mentén, a helyi szükségletekre válaszul
jöttek létre azok a szolgáltatások, amelyek célzottan az iskolákban jelentke
ző, a szociális munka módszereivel kezelhető problémákra kerestek választ.
A szakma számos esetben jelezte, hogy szükséges lenne ezeknek a szol
gáltatásoknak a rendszerszintű szabályozása, az iskolai szociális munka
módszertanának, képzésének egységes keretbe foglalása. Ma Magyarorszá
gon a különböző modellek esetlegesen, egymástól sokszor elszigetelten
működnek, minőségbiztosításuk, szakmai támogatásuk, egységes finanszí
rozásuk megoldatlan. 2011-ben előre lépés történt a kérdésben, a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról szóló kormányhatározat – 1430/2011.
(XII. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiá
ról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati in
tézkedési tervéről (MK 2011./149.) – tartalmazza, hogy 2012 év végéig ki
kell dolgozni az iskolai szociális munka rendszerét, 2013-ba pedig be kell
vezetni az alapszolgáltatások rendszerébe.
Abban, hogy előrelépést tapasztalhatunk az iskolai szociális munka szol
gáltatás hazai bevezetésében jelentős szerepe van a Magyarországi Iskolai
Szociális Munkások Egyesületének (www.miszme.hu).
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2. Az iskolai szociális munka
2.1. Iskolai szociális munka rövid története, különös tekintettel a magyaror
szági helyzetre
USA
1906-ban – az USA három városában, Bostonban, Hartfordban és New
Yorkban - a nehezedő szociális körülmények ellensúlyozására alakult ki az
iskolai szociális munka. A bevándorlás, a gyermekmunka ellenes törvény,
az egyéni körülmények okozta esélyegyenlőtlenségek felismerése hívta
életre a munkakört, feladatuk az iskola, a család és a közösség közötti kap
csolattartás volt. 1916-ra már egyesületet hoztak létre.
Az 1920-as években, a mentálhigiénés mozgalom volt a jellemző, az
idegrendszeri betegségekben érintett gyermekek és a viselkedésbeli problé
mák kezelésén volt a hangsúly.
Az 1940-1960-as években, mint speciális szakmát kezdték hangsúlyozni,
melynek lényege az együttműködés és a kommunikáció a tanárokkal és
egyéb iskolai személyzettel a pszicho-szociális kérdések kezelése érdeké
ben. Az 1960-as években az iskolai szociális munkások szerepet játszottak
a kutatásokban és az oktatási reformokban.
Az 1970-es években az infláció és a költségvetési problémák fenyegetik
a szakmát. A National Association of Social Work (NASW) kutatást vég
zett és az eredmények alátámasztották az iskolai szociális munkások szük
ségességét.
Az 1980-as években egyre nagyobb figyelmet kap a szakma és az igé
nyek kielégítése érdekében integrált együttműködési szolgáltatásokat hoz
nak létre. Ekkor már több modell ismert: a hagyományos klinikai modell, a
közösségi iskola modell, iskola-változtató modell, társadalmi interakció
modell stb.
Magyarország
Magyarországon a két világháború között létezett hasonló munkakör, a
zöldkeresztes nővérek végeztek olyan tevékenységet, amit fejlett országok
ban szociális munkának tituláltak. Hazánkban 1989-ben elsőként Szekszár
don kezdődött meg a szociális munkások főiskolai szintű képzése az Illyés
Gyula Pedagógiai Főiskola Szociálpolitikai Tanszékén.
1993-ban Szekszárdon bevezetésre került az „Oktatási-nevelési intéz
ményben végzett szociális munka” hallgatói gyakorlat, mint speciális szak
irány – Több hallgató a gyakorlatot követően állásajánlatot kapott, pl.: Bau
mann Ágnes – Pécs Gandhi Gimnázium, Nickl Gabriella – Szekszárd Spe
ciális Általános Iskola.
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1994-től a szekszárdi képzésben kötelező tárgy az Iskolai szociális mun
ka elmélete, majd 1997-től a Pécsi Egyetem szociálpolitikus, szociális mun
kás képzésén is meghirdetésre kerül a kurzus, valamint a Győri Apáczai
Csere János Főiskola szociálpedagógia szakán.
1995-ben Szekszárdon készült egy kutatás a pedagógusok körében az is
kolai szociális munka szükségességéről.
1996 – Konferencia keretében a kutatás eredményeinek bemutatása isko
laigazgatóknak, gyermekvédelmi felelősöknek. 1996-ban elkészül egy szö
veggyűjtemény az iskolai szociális munkáról.(Jankó Judit: Iskolai szociális
ismeretek, Comenius BT. Pécs – ISBN: 963968709)
1997-ben pedig cikk jelent meg, a Szekszárdon akkor már több iskolában
működő iskolai szociális munkáról (Jankó Judit (1997): Az iskolai szociális
munka története Szekszárdon Család, gyermek, ifjúság 6.)
1998. november 24-én Szekszárdon az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola
Szociálpolitikai Tanszékén került megrendezésre az ISKOLAI SZOCIÁLIS
MUNKÁSOK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA. Közel 30 iskolai szoci
ális munkát végző résztvevője volt a konferenciának. Köztük Vidó Ildikó
(Burattino Csepel), Kertész Vanda (Gandhi Gimnázium), Nickl Gabriella
(Szekszárd) Szilágyi Bea, Kende Judit (Szeged), Hegyes Zsuzsa (Kapos
vár), Bodnárné Garamvölgyi Aranka (Kecskemét), Rigó Erika (Szolnok),
valamint Debrecen, Ajka, Tatabánya és egyéb városokból jelentek meg a
konferencián iskolai szociális munkások.
1999. március 22-23-án Szekszárdon újabb Fórumon gyűltek össze az
akkori iskolai szociális munkásokkal, azzal a célzattal, hogy egy szerveze
tet alakítanak és összefogva tevékenykednek az iskolai szociális munka,
mint speciális terület alkalmazásáért.
Mindkét eseményen részt vettek szociális munkás képzés oktatói is. Fel
tételezhetően ezen kezdeményezések meghaladták korukat, hiszen sem a
szociális szakma ismertsége, sem a szociális munkások száma nem tette
volna lehetővé a széleskörű elterjedését. A továbbiakban a szociális munká
sok pusztán a saját lobbyk eredményeképpen kerültek be az iskolákba,
vagy egyéb más célokkal kiírt pályázatok útján "csempészték" be a szolgál
tatást az iskola világába.
Az ezredfordulót követően egyre több dokumentum rögzítette a gyere
kek körében terjedő problémák során észlelt inkompetenciákat.
2000-ben az Esély konferencián a pedagógusok is szembesültek a társa
dalmi egyenlőtlenségek okozta nehézségekkel.
2003-ban az Országjelentés felhívta a figyelmet, hogy az iskolai szociá
lis munka hiányzik, ám ekkor még a kifejezés sem volt egyértelmű minden
ki számára.
2005-től több Gyermekjóléti Szolgálat is próbálkozik az iskolai szociális
munkával.
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2007-ben az Országgyűlés elfogadta a „Legyen jobb a gyerekeknek!”
Nemzeti Stratégiáról szóló OGY határozatot, mely az iskolai szociális mun
ka szükségességét egyértelműen hangsúlyozza, bár intézkedés nem követte.
2007. november 30-án Székesfehérváron 22 alapító taggal létrejött a Ma
gyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete (MISZME). Az ala
pító tagok szociális munkások, szociálpedagógusok, a szociális képzés ok
tatói és hallgatói. A bírósági bejegyzésre 2008-ban került sor.
[Az alapítók: Árvai Ibolya (Pécs), Balatoni Anita (Magyarmecske), Bajai Anikó (Pázmánd),
Balázs Rozália (Szekszárd), Bánhidi Márton (Budapest), Dávid Renáta (Bodajk), Gergál Tímea
(Pécs), Györgyiné Dr. Koncz Judit (Kecskemét KGRE), Jankó Judit (Székesfehérvár KJF),
Marczaliné Németh Erika (Siófok), Máté Zsolt (Pécs), Orsós Mónika (Pécs), Rózsenberszki Is
vánné (Székesfehérvár), Scheich Eszter (Pécs), Stroh Nikoletta (Pátka), Szabó Attila (Pécs),
Szász Mária (Pécs), Tajti Tamásné (Hatvan), Temesi Boglárka (Kolping Szekszárd), Tersánsz
ky Beáta (Siófok), Vadonné Gál Etelka (Székesfehérvár), Verbai Csaba (Pécs)]

Az egyesületnek megalakulása óta (2007) célja:
• az egész ország területén élő gyerekek, fiatalok helyzetének javítá
sa az iskolai szociális munka elterjedése által;
• tudományos, szakmai és érdek-képviseleti bázist biztosítani az is
kolai szociális munkások számára, akik közoktatási intézmények
ben tevékenykednek;
• megteremteni az iskolai szociális munka jogszabályi hátterét;
• tevékenykedni a jó gyakorlatok kialakításában;
• módszertani kiadványok, konferenciák szervezése;
• képzések, továbbképzések biztosítása.
2.2. MISZME konkrét tevékenységei az iskolai szociális munka magyaror
szági bevezetésének érdekében
2008 – Gyermekvédelem és iskolai szociális munka c. átfogó kutatás
http://miszme.hu/index.php?oldal=letoltheto-anyagok

Országos címlista készült az iskolákban dolgozó szociális munkásokról,
illetve a felsőoktatásban iskolai szociális munka tantárgyat tanító oktatók
ról. A lista honlapunkról is letölthető.
2009 – Iskolai Szociális Munkás Hálózat – Modellkísérlet Székesfehér
váron
A kezdeményezés egyedülálló, Magyarországon általános iskolákban
szervezetten, hálózatban, szakmailag irányítva nem volt rá még precedens
http://miszme.hu/index.php?oldal=modellprogramok
http://miszme.hu/index.php?oldal=letoltheto-anyagok.
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• Kapcsolatfelvétel az Iskolai Szociális Munkások Nemzetközi Szer
•

vezetével (International Federation of Social Workers) – http://miszme.hu/in
dex.php?oldal=nemzetkozi-kapcsolatok
Lobbi az ágazati irányítás felé - http://miszme.hu/index.php?oldal=lobby

2010 – NEFMI – munkacsoport alakul az iskolai szociális munka kon
cepciójának kialakítására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szervezésé
ben 2010. október 14-én megalakult egy munkacsoport, mely az az iskolai
szociális munka széleskörű bevezetésén dolgozott. Az elkészült koncepció
letölthető honlapunkról: http://miszme.hu/index.php?oldal=hirek&hir=000002
2011 – Hálózatépítés
Iskolai Szociális Munkás Hálózat országos szintű kiépítése. Székesfehér
vár mellett tagszervezetek alakultak Kiskunhalason, Szegeden, Debrecen
ben, Hatvanban és Veszprémben.
2.3. Az iskolai szociális munka konceptuális keretei
Az iskolai szociális munka az angolszász szociális modellben jelenik meg,
a 20. század elején az Egyesült Államokban. A korai szolgáltatásokat nem
iskolai szervezetek, hanem magáncégek, helyi egyesületek végezték, és az
első iskolában szervezett szolgáltatások a tízes évek elején alakultak ki. A
korai célok között a gyermekmunka kizsákmányolása, a gyermekek iskolai
tanulmányait befolyásoló szociális háttér megértetése volt. A húszas évek
től a fiatalkorúak bűnözése, a mentálhigiénés mozgalom, majd a tanulók
emocionális reakcióinak kutatása jelent meg, míg a harmincas években a
diákok fizikai szükségletei kerültek előtérbe a nagy gazdasági világválság
hatására. A hatvanas években a családok szükségleteit támogató progra
mok, a klinikai orientáció kapott hangsúlyt. A hatvanas években az iskola,
mint társadalmi rendszer megváltoztatása, majd az ökológiai szemlélet je
lent meg, az esetmunka további hangsúlyos szerepével. A nyolcvanas évek
től a gyermeki jogok és a kulturális diverzitás, a szülők bevonása és a kö
zösségek átalakítása váltak központi értékké.16
A szakirodalom alapján a klinikai, az iskolai változás modellje és a rend
szerközpontú megközelítés voltak a legkorábbi perspektívák az iskolai szo
ciális munka elméleteiben.
A klinikai modell a pszichoterápiás kezelést, a gyermek-szülő konflik
tust, a devianciát, a tanácsadást hangsúlyozta.
Az iskolai változás modellje az iskolán belüli diszfunkcionális normák és
feltételek megváltoztatását, az iskolarendszert, a kerületi beosztást, az isko
la- tanuló, a tanárok és a tanügyi adminisztráció megváltoztatását tűzte ki
16

Frieman, E.: School social work overview. Encyclopedia of school social work. 19th. Ed.
2006. 2087-2109.
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célul. A cél az iskola jobb funkcionális működésének megteremtése volt, a
szociális munkás pedig a változások ügynökeként szerepelt.
A rendszermodellben a hangsúlyos a környezet, a tanuló egyéni szükség
leteinek feltárása, egy meghatározott tanulói célcsoporton belül: az iskola, a
család, a közösség azon érintkezési pontjainak feltárása, amelyek stresszhatást okoznak. E modellben a veszélyeztetett gyermekek, az esetmunka, a
családok képzése, az óvodai közösségi munka és az óvodáskorú gyermek
szüleinek bevonása jellemzőek. A cél a prevenció, a bántalmazás, a szexuá
lis zaklatás és erőszak, a tinédzser terhességek, az iskolai kimaradás, a
drogfogyasztás megakadályozása. Hangsúlyos a rendszer, a kommunikáció,
a társadalmi tanulás, a szerepelmélet, a mediáció, konzultáció, az interdisz
ciplináris teamek működtetése. Az iskolai szociális munka ökológiai mo
dellje az iskola tágabb politikai környezete feltárására, a környezet családra
hatásainak kérdéseivel foglalkozik. E nézőpont legfontosabb elemei a kö
zösségi fejlesztés, a közösségi szociális munka, a társadalmi hálózatok épí
tése, a mikro- és mezoszint megváltoztatása. A tevékenységek között ki
emelt a gyermekbántalmazás visszaszorítása.
Napjainkban az ökológiai nézőpont és a tanuló forrásainak mobilizálása
a támogató tanulási környezetének megteremtése a leginkább elfogadott né
zőpont. Freeman és Pennekamp szerint az iskolai szociális munka feladata
a gyermekek, fiatalok és családjaik szükségleteinek és forrásainak össze
kapcsolása a legkevésbé hátráltató környezetben: a gyermek leginkább fon
tos életkörülményeinek színterein, a résztvevők kreatív partnersége megte
remtésével. Mindez azt jelenti, hogy az iskolai szociális munka kapcsolatot
épít a szülő, az iskola és a lokális közösség között, az iskolába belépéstől a
munka világáig. Feladata a tanulók szükségleteinek beazonosítása veszé
lyes helyzetekben, a tanulói teljesítmény kiegyenlítése.17
Az iskolai szociális munka konstruktivista nézőpontja az érzelmek fon
tosságát emeli ki a tanuló önszerveződésében, a figyelem irányításában, a
memóriában, a tanulási szokások alakításában. Emellett ugyanilyen erősen
hat viszonyunk félelmeinkhez. A tanuláselméletek (Piaget) közül azokra
helyezi a hangsúlyt, amelyekben a tanulás folyamatai fontosabbak annál,
amit tanulni kell. A tanulás, belső interpretálási folyamat, a tanulók belső
tapasztalataikra és interakcióikra építve interpretálják a külvilágot. A sze
mélyes tanulásban használt metaforák legalább annyira fontos eszközök,
mint a külső valóság tényei. A kapcsolódó viselkedés több empátiát igé
nyel, elfogadja a szubjektivitást, megpróbálja a másikat meghallgatni, kér
déseket tesz fel, hogy annak nézőpontját megértse. A konstruktív viselke
dés során a személy megérti mindkét nézőpontot, és képes választani, el
dönteni, hogy mi a legmegfelelőbb egy konkrét szituációban. A megfelelő
17

Germain, Carel B.: Ökológiai szemlélet az iskolai szociális munkában, in: Budai István
(ed): Szociális munka az iskolában. Tankönyvkiadó, Bp., 1996.
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számú viselkedés olyan tanulói közösséget képes teremteni, amely a tanulá
si folyamatokat szimulálja, nem csupán összehozza a tanulókat, hanem mé
lyebb reflexiót, a meglévő hiedelemrendszert is képes átalakítani. E mo
dellben a tanári és tanulói szerepek változhatnak, a tanár nem a tudás forrá
sa, hanem befolyásoló és szerepmodell, egy kultúra közvetítője, aki a
diákhoz személyes módon, egyfajta kultúra révén kapcsolódik, oly módon
tevékenykedik, ami a hallgatót a csoport kulturális céljai felé orientálja.18
A szimbolikus interakcionista nézőpont az iskolai szociális munkában a
másság kérdéseit elemzi. A másság alatt érthetjük a speciális osztályok ki
alakítását, a tanulói közösségeken belüli etnikai-kisebbségi, viselkedési,
rokkantsággal élők, stb. csoportjait. A modell nézőpontja szerint az egyéni
ség belső tulajdonságok, stabil válaszok, viselkedések, személyes történe
tek, és objektív valóság konstrukciója. Az iskolában a tanuló szerepeket tölt
be: jó tanuló, rossz tanuló, csendes, állandóan az órát zavaró, hiperaktív,
bohóc, stb. és szerepeket játszik, a szerepjátszásban empátiát tanul, vála
szokat ad a tanár és a többi diák értékelésére, és ez az értékelés, visszacsa
tolás önkiteljesítő próféciaként szolgálhat. A jó tanuló jó tanulóként visel
kedik, a betegeskedő halványan teljesít, a hiperaktív tevékenysége kiszá
míthatatlan. Az önbizalom meghatározott szituációkban kiváló
teljesítményt eredményez, míg a stigmatizált személytől keveset várnak. A
társadalmi összevetés elmélete Festinger szerint alkalmas arra, hogy a tanu
lók a hozzájuk hasonlókkal való összevetésben ösztönzést kaphassanak. A
szimbolikus interakcionista nézőpont szerint több énünk van, énjeink és
identitásaink hierarchiát képeznek. A szituált identitások az aktuális, az ide
ális és az elvárt között mozognak. Más a tanuló személyisége az iskolában,
otthon, barátai között, szakkörökben, és az én-szerepek sokasága mentáli
san megviseli az egyént. Azért célszerű az iskolai szociális munkában a
szimbólumokra való fókuszálás, mivel ez kevésbé megterhelő a hallgató
számára, mint a hagyományos esetmunka alapú kezelés, mert az is stigma
tizáló szerepet tölt be.
A szimbolikus interakcionizmus a normalitás alapvető kérdéseit vizsgál
ja az iskolában, a viselkedés alapvető kompetenciáit, a szerepek elfogadá
sának és interpretálásának kérdéseit. A tanulói szerepkör dramaturgiai me
tafora, amelyben a tanuló társadalmi aktorként vesz részt az iskolai intéz
ményi interakciókban. A többi tanulónak elvárásai vannak viselkedésével,
ami írott vagy íratlan módon rögzített, ezt a tanuló elvárások alapján cse
lekvésével teljesíti be. A tanulói szerep tehát egy adott személyes identitás
interakciója az elvárások és az aktuális cselekvés mentén. A tanuló, társa
dalmi hálózatok részeként meghatározott kommunikatív interakciós hálóza
tok része. Az intézményi integráció koncepciója szorosan kapcsolódik a
18

Danforth, Scot & Smith, Terry Jo Engaging Troubling Students: A Constructivist Appro
ach. Thousand Oaks, California: Corwin Press. (2005).
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diskurzus elméletekhez. Az integráció többnyire asszimilációs szocializáci
óban értelmezett, azonban alapvető jellemzője a bináris ellentétek képzése
és a hegemónián alapuló szemlélet. A diskurzív másik (a rossz tanuló, a be
vándorolt, menekült, kisebbségi csoporthoz tartozó) konstrukciója az isko
lában, a tanórán képződik, és egyben a hatalom szerepköréből fakadó in
terpretáció. A pedagógus és a szociális munkás kettős hatalmi szerepet tölt
be: egyrészt szakember, hatalmát az értékeléssel, a problémás tanulók to
vábbi szerepe kijelölésével gyakorolja, másrészt egy kulturális hatalom
képviselője: a kulturális hatalom megjelenik a városi-falusi, az állami-ma
gán, a többségi-nemzeti és kisebbségi etnikai kettősségében, a másságok
interpretációjában. A szimbolikus interakcionizmus nézőpontja gyakorta al
kalmazott az ún. posztkoloniális másság, a nyugat-európai országokban ki
alakult modernista lakótelepek iskoláinak diszfunkcionális értelmezésére,
egy új nézőpont kialakítása szükségessége hangsúlyozására.19
Az iskolai szociális munka radikális nézőpontjai gyakran alkalmazzák
Paulo Freire Elnyomottak pedagógiája c. tanulmányát, ami a pedagógia el
méletébe számos innovációt hozott, amelyek között a populáris és informá
lis oktatás állt az első helyen. Az informális oktatás dialógikus, ami megbe
csülést ad, és mindkét felet cselekvésre, együtt-cselekvésre készteti. Az ok
tatás akcióhoz kötött, információkhoz, meghatározott értékekhez, a
megértés elmélyítését célozza és alkalmas arra, hogy a világban a különbö
zőséget tolerálja. Freire elmélete az elnyomottak, a remény filozófiája,
amelyben a fejlődő tudat kiemelt, annak megértése, hogy a valóságot képe
sek átalakítani. Freire az oktatási tevékenységet a résztvevők életvilágába
helyezte, amelynek folyamatában a fogalmak alakítása és a cselekvés közös
folyamat volt. Addig, amíg a formális oktatás metafórái a keresztény forrá
sokból származtak, Freiere a helyi metaforákra támaszkodott.20
Az iskolai szociális munka kognitív nézőpontjaiban hangsúlyosak az is
kolai kommunikáció kérdései, a kommunikáció az iskolai szociális munka
klienseit illetően, a tanulási és oktatási folyamatok, a viselkedési folyama
tok az iskolában.21
Az iskolai szociális munka funkcionális megközelítése tipikus igazgatási
nézőpontot és tevékenységet képvisel: a célja a jobb tanulmányi eredmé
nyek elérése. A funkcionalista nézőpont az iskolai szociális munka területe
it a gyermekvédelmi szolgáltatásokban, a viselkedési problémák kezelésé
ben, a tanulási problémákkal küzdők megerősítésében, a fizikai, mentális és
szociális fejlettségi problémákkal küzdők esélyegyenlősége megteremtés
ben, a speciális, veszélyeztetett csoportok kezelésében (etnikai kisebbségi,
meleg, javító intézetből kikerült, stb.) látja. Az iskolai szociális munka
19

Anderson,M.: The situated politics of recognition, ethnic minority, youth and identity
work. Goldsmith College.2000.
20
http://www.paulofreireinstitute.org/PF-Freirean_Pedagogy.html
21
Dupper,D.: School Social Work: Skills and Interventions for Effective Practice . (2002)
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eredményei így az iskolai sikerek a fenti csoportok esetében, az iskolai ver
senyképesség növelése hátrányos közösségek esetében.22
Az iskolai szociális munka menedzserialista, szolgáltatástudományi
megközelítése kibontakozóban van. Az iskolai szociális munka e nézőpont
alapján a következő elemekből áll: egyrészt a közszolgáltatás iránti igény
feltárása, másrészt az iskolai szociális munka társadalomtudományi elméle
ti és módszertani kereteinek értelmezése, harmadrészt a szervezeti-intézmé
nyi háttér fejlesztése, beleértve a foglalkoztatás kérdéseit és az iskolai szo
ciális munkás illeszkedését az iskola intézményi világába, a tágabb ökoló
giai környezetbe, és végül az iskolai szociális munka, mint szolgáltatási
folyamat feltárása.23
Végül az iskolai szociális munka értelmezése kapcsolódhat az európai
közösségi politikák, programok, az európai társadalmi minőség kérdése ér
telmezésébe. Az európai dokumentumok alapján, az iskola társadalmi mi
nősége, az iskolai szereplők társadalmi kapcsolatrendszere, az egyének ön
realizációja, a kollektív identitásokban való részvétel képességeivel mérhe
tő: ide tartoznak az intézményi, a tanári, a tanulói társadalmi elismertség és
tisztelet megszerzése, a jogrend és az emberi jogok realizálása, a társadalmi
igazságosság, a társadalmi felelősség és nyitottság, az egyének bekapcsoló
dási képességeinek kialakítása. Ennek alapján az iskolai szociális munka
fontos missziója a társadalmi megerősítés, a környezeti, az anyagi és kultu
rális forrásokhoz való hozzáférés megteremtése, a társadalmi kohézió meg
teremtése támogatása, a társadalmi inklúzió rendszereinek kialakítása az is
kolában és ökológiai környezetében.
A magyar társadalom és a magyar iskolarendszer 21. századi problémái
nak megoldásait keresve úgy tűnik, mindegyik nézőpont tartalmaz haszno
sítható megoldásokat, módszereket.24 A funkcionalista nézőpont rámutat a
jogi szabályozás és politika elemeinek kialakítása fontosságára; a mene
dzserializmus az iskolai szociális munka specializált ismeretköreinek ki
munkálása fontosságára, a konstruktivista nézőpont az iskola, mint intéz
mény új modellje felfogása elterjesztésére, az ökológiai modell a városi-fa
lusi, a fejlett és fejletlen térségbeli eltérések kezelésére, a tanuló családi
környezete beemelésére. A rendszermodell a tanulói problémák kezelésé
ben, az iskolai humán fejlesztés programjainak alakításában, a klinikai mo
dell az egyéni esetkezelésben, míg a változás modellek az oktatási szolgál
tatási rendszer területi elosztásában, a fragmentáltság kérdéseiben adhatnak
útmutatást.
22
Kearney,C.A.: School Refusal Behavior in Youth: A Functional Approach to Assessment
and Treatment .2001.
23
Allen-Meares,P.: Social Work Services in Schools (5th Edition) (2006)
24
Budai István: Szociális munka az iskolában. Válogatás iskolai szociális munkások, gyer
mekjóléti szakemberek, szociális és pedagógusképzésben részt vevők számára. Főiskolai
tankönyv Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996. 196. old.
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A szimbolikus interakcionizmus nézőpontja alapján az iskolai szociális
munka feladata az iskoláról szóló narratívák megváltoztatása: az oktatás
ügy, mint a társadalom beteg eleme helyett a versenyképesség megteremtő
je, a pedagógus, mint a rendszerváltás vesztese, merev, életidegen, mód
szertanilag igénytelen, szereplő helyett a tanulási folyamatok eredményes
megszervezésére, partnerség és inkluzivitás megteremtésére képes szerep
lőként élhesse meg szakmai identitását. Az iskolák megosztottsága (a hatal
mi szerepkört beteljesítő versenyistállók, és lemaradottság és vesztesség ér
zését sugalló falusi, városkörnyéki, külvárosi iskolák), társadalmi szerepkö
re is változtatást igényel. Bizonyos halmozottan hátrányos térségekben az
iskola szerepköre a remény és a társadalmi környezet átalakítását is magá
val kell, hogy hozza, különösen az etnikailag szegregált iskolák esetében.
Összességében az iskolai szociális munkának, a szociális munka gyakor
latából és nézőpontjaiból gazdag elméleti és tapasztalati anyag révén jelen
tős forrásai vannak. E források összefogása, és az európai társadalmi minő
ség célkitűzéseinek iskolai szociálpolitikai programmá transzformálása, az
iskolai szociális munkások felkészítése, a pedagógus képzés új kompeten
cia modellje mellett, a hazai iskolarendszert új pályára állíthatja.
2.4. Az iskolai szociális munka gyakorlati modelljei
Az iskola célja az, hogy olyan ismereteket biztosítson, amelyek lehetővé
teszik, hogy a gyerekek felkészüljenek annak a világnak a megismerésére,
amelyben élnek, és annak a világnak a megismerésére, amely felnőttkoruk
ban vár majd rájuk. Ez felveti azt a kérdését, hogy mik azok az ismere
tek, amelyeket tanítani, illetve tanulni kell az iskolában? Antropológiai
szempontból a válasz az, hogy a kultúra, az emberek életmódja, az a tár
sadalmi legitimitás, amit az emberek a vonatkoztatási csoportjuktól el
várnak, a környezet ismerete, a legtágabban értelmezve.
Az iskola ennek a feladatának nagyon ellentmondásos módon tud és
akar megfelelni. Egyrészt az iskola kiegészíti a családi szocializációt, érté
keket és normákat közvetít. Azonban a családokban bekövetkezett változá
sok, valamint a média, és a kortárscsoportok szerepének felértékelődése a
szocializáció folyamatában, az iskolát is megváltoztatták. Produktív embe
rek nevelése, a gazdaság igényeihez való igazodás kényszerűség, és sok
szor nem is tudatos tevékenység, miközben a finanszírozás a helyi és ál
lami adókból történik, és ez a tény egyértelművé teheti az összefüggést.
Az iskola fontos funkciója, hogy felelős állampolgárokat neveljen,
akik ismerik és használják a demokratikus intézményrendszert. Eközben az
iskolákban olyan választott társadalmi ellenőrző szervezet működik, amely az
esetek többségében az éppen hatalmon levő helyi, állami politikai irányzatot
képviseli, és hatással van az iskola valamennyi tevékenységére.
Röviden összefoglalva: az iskolák leképezik a társadalmi viszo
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nyokat. Mivel az iskola a társadalomhoz hasonlóan többféle érdek
csoportból, széles társadalmi reprezentációból áll össze, nem minden ér
dek artikulálódhat, és nem lehetünk biztosak abban, hogy a legjobb, leg
tisztességesebb, leghasznosabb szempontok érvényesülnek, hasonlóan a kin
ti világhoz.
Cinikusan persze elmondható, hogy ezzel készítjük fel legadekvátabban a
gyerekeket az életre, azonban ez a megközelítés mégsem szolgálja a közösség
érdekeit.
Az iskola a legfontosabb társadalmi intézmény ahol a gyerek elérhető,
befolyásolható, segíthető.
A tankötelezettség miatt a gyerekek egy bizonyos életkorban – Magyar
országon 6-7 éves koruktól 16-18 éves korukig – a nap egy jelentős részét
az iskolában töltik, nem kell őket külön „felderíteni”. Ha elég érzékeny az
iskola személyzete, akkor a gyerekek fejlődése és szükséglete szerinti
szolgáltatásokban az iskola felbecsülhetetlen segítséget nyújthat. A nehezí
tett élethelyzetű, bajba jutott gyerek számára pedig az iskolában dolgozó
szakemberek – iskolai szociális munkások – olyan közvetlen kapcsolatot,
„hozzáférhetőséget” jelentenek, ami érdemi támaszt nyújthat és a gyerek
jólléte külön erőfeszítés nélkül nyomon követhető. További könnyebbség,
hogy a családok számára az iskola elfogadható, természetes közeg,
amely szemben a segítő intézményekkel – egészségügyi intézmények,
családsegítők, önkormányzati hivatalok, rendőrség stb. – nem csak krízis
esetén vehető igénybe, hanem a normális élet része, így a kapcsolattartás ter
mészetes lehet.
A szülők számára általában könnyebb az iskolai szakemberekhez for
dulni problémáikkal, mint a más intézményben dolgozókhoz. Ezért az is
kolának a gyerekek érdekvédelmi központjává kell válnia. Az iskola ter
mészetes hely a szociális munka szolgáltatások számára. Az esetben nem
kell speciális tér a szociális munkának, és még az sem kell, hogy a klien
sek kinyilvánítsák, hogy problémájuk van, e nélkül is a szociális munka ha
tókörébe kerülhetnek. A legtöbb szociális munka szolgáltatás esetén a kli
ensnek tudatosítania kell, hogy problémája van, majd el kell mennie egy spe
ciális helyre, hogy a szolgáltatást megkapja. Sok ember számára nagyon
nehéz elismerni, hogy az életében olyan probléma van, amelynek megol
dásában segítségre van szüksége. Erre az iskolai szociális munka esetében
nincs szükség. A probléma létét mutatja az iskolai gond a gyerekekkel:
nem tanul, nem tud kijönni másokkal, rendetlenkedik az órán vagy a szü
netben, magányos vagy állandóan verekszik. Szóval általában valamilyen
viselkedés jelzi a problémát, és azt korai szakaszban fel lehet fedezni.
Nem várjuk meg a beavatkozással, amíg a gyerek például összeütközésbe
kerül a törvénnyel, vagy súlyos visszaélés áldozatává válik. Egészen korán,
a probléma következményeinek visszafordíthatatlanná válása előtt lehet be
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avatkozni. Emiatt fontosak az iskolában nyújtható szociális munka szol
gáltatások. A másik ok az, hogy a tanárok nehéz munkát végeznek. Jelen
leg a pedagógustól várják el, hogy minden, az osztályban felmerülő problé
mát egyedül oldjon meg. És nemcsak az elvárások igen nagyok és bonyo
lultak, de a körülmények is nehezek. A tanár egész nap az
osztályteremben van és nincs arra módja, hogy a gondjait vagy tanítványai
problémáit valakivel megossza.
Ez nem azt jelenti, hogy az iskola felvállalja valamennyi probléma
megoldását, sokkal inkább, hogy katalizálja azokat, szakemberei segítsé
gével. Az iskolai szociális munkás szerepe ebben a vonatkozásban alapve
tő és nélkülözhetetlen. A másik fontos szerepe a prevencióban van, mellyel
a gyerekek szocializációs és tanulási sikerességét segítheti.
A mai magyar iskolai szociális munka szempontjából két tényezőt kell
figyelembe venni, különösen a jövő tervezésekor. Az egyik az oktatási re
form, a másik: azok a riasztó tények, amelyek a gyerekek és ifjúság élet
körülményeit meghatározzák.
Az iskolai reformok elsősorban az oktatás színvonalával, a tanítási
nap, illetve az iskolaév hosszával, a kevés házi feladattal, az osztályozás
kérdésével és a pedagógusok alacsony bérével foglalkoznak. Sokszor kerül
elő az iskolai hiányzások és a viselkedés kérdése, valamint a mozgáskor
látozottak és fogyatékkal élők iskoláztatása, a kisebbségek kérdése. Ha
tekintetbe vesszük az "eredményeket", akkor ijesztő adatokat kapunk a si
kertelen gyerekekről, akikből sikertelen felnőttek lesznek. Az állami szoci
álpolitika, a gyerekekre fordított pénz jóval alatta marad a fejlett országok
ban ismert arányoknak. A már viszonylagosan jó gyermekvédelmi intéz
ményhálózat, éppen a kooperáció hiánya miatt kevésbé eredményes. Ebből
a szempontból tekintve az iskolai szociális munka jelentősége egyértel
mű, és az is, hogy miért tekintik a szakemberek annyira fontosnak a jól
képzett, érzékeny és a környezettel, közösséggel kapcsolatra kész iskolai
szociális munkát alapvető fontosságúnak. Nem kétséges azonban, hogy ha
az iskolai szociális munka szolgáltatás elterjed a közoktatás intézményei
ben, és sikeres lesz, az 10-15 év alatt jelentős életminőség – és ezáltal
életszínvonal – emelkedést is jelenthet az egész magyar társadalom szá
mára.
Az iskolai szociális munka szolgáltatás ideája, azért látszik célszerűnek,
mert az amúgy is marginalizálódó társadalmi csoportok, a leginkább depri
vált helyzetűek számára nagyon kevés orientációs pont kínálkozik, és
nehezen szánják el magukat különféle intézmények felkeresésére. A gyere
kek között sok a rosszul táplált, alulgondozott, az iskolában ugyan jelen
vannak, de keveset vagy semmit sem tanulnak. A korai szex, alkohol,
drog kalandok, az erőszak, a stressz és a sokszor alábecsült vagy fel sem
ismert depresszió gyerekek tömegeit állítja zsákutcás pályára.
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Az iskolai szociális munka szolgáltatást befogadó iskolákban optimális
esetben jelen vannak a segítő szakma képviselői a védőnőtől a drog-szak
emberen, az önkéntes munkát végző nyugdíjason, kismamákon keresz
tül, a rendőrségi szakemberen át az egyházak képviselőiig. Ezeket az
embereket rendszerint nem az iskola fizeti, hanem az a szervezet, ahová
egyébként tartoznak, az önkormányzat, az egészségügyi ellátók, a rendőr
ség, különböző alapítványok, egyesületek. Az iskolai szociális munkásnak
komoly szerepe lehet abban, hogy koordinálja ezen szakemberek iskolán
belül kifejtett tevékenységét a felmerülő szükségletek alapján.
A családokkal foglalkozók, így megismerik egymást, közösen dolgoz
nak eseteken, és a továbbképzések is egymás tanításával, csoportokban tör
ténhetnek. A tanárok sokkal inkább felismerik és megértik az egyéni élet
helyzetbeli különbségeket, érdemi segítséget tudnak nyújtani és kérni a
maguk és a gyerekek számára, ugyanakkor nem kell azokkal a speciális
kérdésekkel foglalkozniuk, amelyek hagyományosan terhelték őket és sok
kudarc forrásai is voltak. Ez az "ingergazdagabb" környezet szakmai sti
mulációt is jelent, ugyanakkor lehetővé teszi a gyerek és családja számá
ra, hogy e rendkívül sokszínű kínálatból ne esetlegesen, hanem adekvát
módon válasszon, problémájának megfelelően.
Feltételezhető, hogy ezekben az iskolákban az iskolalátogatás emelke
dik, a tanulók egészségi állapota jelentékenyen javult. A szülők nagyra ér
tékelik ezt a fajta törődést, és lényegesen aktívabbá válnak, többet mennek
be az iskolába, hiszen nem csak a panaszt hallják, vagy ők maguk kérnek
segítséget, hanem azt helyben meg is kapják. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a mentálhigiénés problémák a legsúlyosabbak és a leginkább elhanya
goltak.
Másfelől igazolódik, hogy kis pénzből, komoly támogatás nélkül, mert
nem kell különálló szervezeteket, irodákat bérelni, kialakítani, hanem jó
szervezéssel, sokféle szakemberrel és segítővel elláthatók az adott isko
lába járók. Ehhez azonban az kell, hogy az iskola kész legyen kinyitni
kapuit a gyerekek és a szülők előtt akár iskolaidőn túl is, szükség van az
iskolai szociális munkásra, mint koordinátorra, aki összehangolja az iskola
igényeivel és életével az új területeket, és folyamatosan felméri a tanulók, a
szülők, a lakóhelyi közösség szükségleteit, elvárásait és erőforrásait.
Az iskolai szociális munka program tartalmazhat játszóházi, iskola elő
készítő, délutáni kreatív foglalkozásokat, szülők iskoláját többek között,
ezek jelentősége abban rejlik, hogy a szülők és a gyerekek nem csak a
tanításhoz közvetlenül kapcsolódva kerülnek az iskolába, sokkal szoro
sabb és informálisabb kötődések alakulhatnak ki, ami a tanárok munkáját
is jelentősen megkönnyíti.
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A tapasztalatok szerint ez nem megy könnyen, és a működő iskolai szo
ciális munkások is inkább partneri kapcsolatot képesek kialakítani, mint
valódi együttműködést. Ez abból adódik, hogy a befogadó intézmény van
hatalmi pozícióban, és a hagyományos kompetencia-problémák is fellép
nek. Ilyenformán az iskola dominálja és alárendeli a szolgálatokat, saját pri
mátusát hangsúlyozva.
Mindez kezelhető amennyiben a szolgáltatást egy független szervezet
működteti. Mindkét esetben fontos az a hatás, amit a másfajta szemlélet, a
többféle szakma és nem utolsó sorban a közösségi jelenlét, kontroll jelent.
Feltételezhetően ez csak rövid távon okoz ellenállást, hiszen végső soron a
pedagógus számára is az a jó, ha a gyerekek jól érzik magukat az iskolában,
jól teljesítenek, ők pedig felszabadulnak egy sor olyan feladat alól, amit
sohasem éreztek igazán magukénak, és nem is készítette fel elvégzésükre
őket senki.
Az iskolai szociális munka gyakorlatának alapja, hogy mint a tanulói
szolgáltató team tagja az iskolai szociális munkás kapocs legyen az otthon,
az iskola és a közösség között. Multikulturális kontextuson belül dolgoz
zon, a szociális funkciókkal és a diákok szociális diszpozícióival, valamint
környezetével, így segítve és támogatva a diákok tanulmányi és szocializá
ciós sikerességét. Az iskolai szociális munkás képes beavatkozni és kezelni
a szereplők (gyerek, család, iskola, helyi közösség) közötti interakciók so
rán keletkező konfliktusokat.
Ezen tankönyv online verziója tartalmazza a MISZME Székesfehérvári
Team által készített ajánlott tematikákat, amely iskolai szociális munkások
számára készült. (http://www.vjk.ppke.hu/tamop/tamop01.html)
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1. sz. ábra
A MISZME által elfogadott nézőpont az iskolai szociális munkát illetően

Az iskolai szociális munkás összekötő az OTTHON az ISKOLA és a KÖ
ZÖSSÉG között, és mint az iskola tagja speciális szolgáltatásokkal tudja
segíteni és támogatni a diákokat a tanulás és a szocializáció folyamatában.
Egy-egy rendszeren belüli konfliktus minden esetben kihat a másik két
rendszerre, illetve a gyerek rendszeren belüli funkcionálása (diszfunkcioná
lása), mint egy tünethordozó jelzi a problémát. Az iskolában a teljesítmény
romlása, a viselkedés megváltozása teszi egyértelművé a problémát. Ennek
hátterében állhatnak családi, iskolai, vagy helyi közösségben rejlő gondok,
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mint amilyenek a válás, az elhanyagolás, a bántalmazás, a szülők alkoholiz
musa, vagy a pedagógusok bizonytalanságai saját létük tekintetében, az is
kola működési nehézségei, szervezeti problémái, vagy a helyi közösségben
jelen levő devianciák, munkanélküliség, kisebbségi konfliktusok és még
hosszan lehetne sorolni a kockázati tényezőket. Szinte végtelen a háttérben
rejlő okok listája és azok megjelenési formáinak számtalan variációja, kom
binációja létezik. Ebből következően a beavatkozás módjai is nagyon sok
félék. A pedagógusokra is nagy szerep hárul, hiszen ők azok, akik elsősor
ban észlelik az osztályteremben ülő tanulókkal nap, mint nap találkozva, ha
valami nincs rendjén egy gyereknél. Kapcsolatban állnak a szülőkkel is.
Nagyon fontos, hogy a pedagógusok képesek legyenek diagnosztizálni - ez
az alapja az együttműködésnek a szociális munkással – és készek legyenek
kooperálni.
Iskolai szociális munka 4 alapvető modellje

2. sz. ábra
Alderson-féle modellek

A gyakorlati modell lényegi tények, központi ideák és koncepciók képvise
lete, illetve megnyilvánulása, valamint kölcsönhatása. Leegyszerűsíti az
adott jelenséget, és meghatározza a cselekvés irányát és módját. Az iskolai
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szociális munka modelljei ezzel összhangban elvárásokat szabnak meg a
szociális munkás felé.
Az USA-ban az iskolai szociális munkának már nagy hagyománya van.
Alderson a '60-as évek végétől kialakult rendszerben 4 típust különböztet
meg:
1. Hagyományos klinikai modell: A legismertebb és legszélesebb kör
ben használt modell. A figyelem fókuszában a gyerek van, akit érzelmi,
szociális vagy családi problémái akadályoznak a megfelelő iskolai teljesít
ményben. Egyéni esetkezelésben részesítik a gyereket és/vagy családját
pszichoanalízis és individuál-pszichológia módszerével. A szociális mun
kás figyelmének középpontjában nem maga az iskolarendszer áll. Az iskola
társadalma csak részt vesz a gyerek haladását segítő folyamatban. A segítő
szakember szerepe a tanuló és közvetlen környezetének ösztönzése, támo
gatása.
2. Iskolaváltoztató modell: A középpontjában az iskola miliője, az isko
la intézményes politikája és gyakorlata, az iskolai normák és körülmények
állnak. Az iskola személyzetét és a gyermekeket egyaránt kliensnek tekinti.
A tevékenység célja a diszfunkcionális iskolai körülmények és normák
megváltoztatása, mivel ezeket tekinti a problémák forrásainak. Módszere a
csoportmunka a tanulókkal, konzultáció a tanárokkal és az intézmény többi
dolgozójával.
3. Közösségi iskolai modell: A beavatkozás célpontja a hátrányos hely
zetű iskolás gyerekek csoportja. Célja, hogy az iskolában kifejlődjön a kö
zösségi megértés és támogatás. Jöjjenek létre és működjenek a szegénység
áldozatául esett tanulók segítésére programok. A hangsúlyt a közösségre
helyezi. A szociális munkás szerepe a közbenjárás, a támogatás, a közvetí
tés és az érdekképviselet. Feladatai közé tartozik a közösségi tevékenysé
gekben való részvétel. A módszere a közösségfejlesztés.
4. Társadalmi kölcsönhatás modell: Elsősorban az egyének és a cso
portok tetteinek kölcsönhatására helyezi a hangsúlyt. A beavatkozás cél
pontja a tanulók, a tanuló csoportok, a családok, a tanárok és az iskolai kö
zösségek közötti kölcsönhatások vizsgálata, befolyásolása. A szociális
munkás közvetítő szerepet tölt be, a kialakult konfliktusok feltárását, tisztá
zását segíti elő, és a problémamegoldások folyamatát koordinálja. Ezen kí
vül a feladatai közé tartozik még a közbenjárás, a konzultáció és az ösztön
zés. Elméleti alapja a rendszerszemlélet.
Valamennyi modell nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeken kívül
a család, az iskola, a közösség és az iskolai kapcsolatokat kiépítsék, hasz
nálják. Az iskolai szociális munkás nemcsak segít a gyerekeknek, hanem a
család és a közösség bevonásával az iskola helyét, valamint szerepét is
megerősíti, növeli társadalmi kompetenciáját.
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2.5. Kompetenciák, etika, értékek, standardok az iskolai szociális szolgálta
tásban
Kompetencia
Olyan szakmai viselkedések, amik tudást, készségeket és tevékenységeket
integrálnak az iskolai szociális munka feladatainak hatékony ellátásához. A
kompetencia az iskolai szociális munkában magába foglalja az összes rele
váns oktatási és tapasztalati követelményt. A munka végzése, feladatok és
célok elérése közben ragaszkodnak a szakma értékeihez és az etikai kódex
hez.
Etikai alapelvek
A fejezet a kompetenciák alapján a tudásalap fejlesztésének lényegét mu
tatja be.
A következő általános etikai elvek különböző értékrendszeren alapsza
nak. Ezek azok az elvek, eszmék, amikre a szociális munkásoknak töreked
niük kell.
Érték: Szolgáltatások
Etikai alapelv: A szociális munkások elsődleges céljuknak tekintik segíteni
az embereknek szükségleteik és társadalmi problémáik megoldásában.
A szociális munkások a szolgáltatások révén segítik a saját érdekek védel
mét. A szociális munkások saját tudásuk, értékeik és készségeik alapján
dolgoznak, hogy segítsék az embereket szükségleteik kielégítésében és tár
sadalmi problémáik megoldásában. A szociális munkásokat a feltétel és je
lentős anyagi haszon nélküli önkéntes munkára ösztönzik.
Érték: Társadalmi igazságosság
Etikai alapelv: A szociális munkások küzdenek a társadalmi igazságtalan
ság ellen. A szociális munkások főleg az egyének és a csoportok kiszolgál
tatottsága és elnyomottsága miatt vezetnek be szociális változtatásokat. A
szociális munkások társadalmi erőfeszítéseik középpontjában elsősorban a
szegénység, a munkanélküliség, a hátrányos megkülönböztetés és az egyéb
társadalmi igazságtalanságok kérdésköre áll. Ezek a tevékenységek az el
nyomás megismerésére, a kulturális és etnikai sokszínűségre való érzé
kenység előmozdítását szolgálják. A szociális munkások arra törekszenek,
hogy biztosítsák a szükséges információkat, szolgáltatásokat, forrásokat,
egyenlő esélyeket, és a döntéshozatalban való érdemi részvételt minden
ember számára.
Érték: Az egyén méltósága és értékessége
Etikai alapelv: A szociális munkásoknak tiszteletben kell tartaniuk minden
ember veleszületett méltóságát és értékességét.
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A szociális munkásoknak minden egyes emberrel gondoskodó és tiszte
letteljes módon kell viselkedni, figyelembe véve az egyéni különbségeket,
valamint a kulturális és etikai sokszínűséget. A szociális munkások elősegí
tik a kliensek önrendelkezését. A szociális munkások törekszenek, hogy ki
tágítsák a kliensek képességeinek és lehetőségeinek körét a változtatásra, és
hogy foglalkozzanak saját szükségleteikkel. A szociális munkások jól tud
ják, hogy kettős felelősségük van a kliensek és a szélesebb társadalom szá
mára. Céljuk a konfliktusok megoldása a kliensek és a szélesebb társada
lom érdekében, hogy a szociális felelősség alapján a szakma értékeit, etikai
elveit és normáit összhangba hozzák.
Érték: Az emberi kapcsolatok fontossága
Etikai alapelv: A szociális munkások felismerik az emberi kapcsolatok fon
tosságát.
A szociális munkások megértik, hogy mi a kapcsolatok és az emberek
között a leggyorsabb út a változtatásra. A szociális munkások az embereket
partnerként bevonják a segítő folyamatba. A szociális munkások arra törek
szenek, hogy erősítsék az emberek közötti kapcsolatokat, az erőfeszítés,
helyreállítás, fenntartás céltudatos előmozdításával, és hogy fokozzák az
egyének, családok, társadalmi csoportok, szervezetek és közösségek jóllé
tét.
Érték: Egészség
Etikai alapelv: A szociális munkások megbízható módon viselkednek.
A szociális munkások mindig tisztában vannak, hogy a szakma küldetését,
értékeit, etikai alapelveit és normáit, valamint a gyakorlatot milyen módon
kell összhangba hozni. A szociális munkások felelősségteljesen, becsülete
sen járnak el, és előnyben részesítik az etikai gyakorlatot a szervezetek
azon részével, amelyikkel kapcsolatban állnak.
Érték: Kompetencia
Etikai alapelv: A szociális munkások gyakorlata magába foglalja a szakér
telem kompetencia határait, valamint fejlesztését és fokozását.
A szociális munkások folyamatosan arra törekednek, hogy növeljék
szakmai ismereteiket, készségeket szerezzenek, és hogy azokat alkalmazni
tudják a gyakorlatban. A szociális munkásoknak törekedniük kell arra,
hogy hozzájáruljanak a szakma ismeretanyagához.
(A Kódex teljes szövege elérhető az NASW-n keresztül vagy a www.socialworkers.org honlapon)

Az iskolai szociális munka nemzetközi standardjai
„1943-ban a Tanárok Nemzeti Látogatói Szövetsége (NAVT) Amerikai Is
kolai Szociális Munkások Szövetségévé (AASSW) vált, és 1955-ben össze
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olvadt hat másik szociális munkás egyesülettel, ez alkotja ma a Szociális
Munkások Nemzeti Szövetségét (NASW). Így az iskolai szociális munka
hosszú ideje fontos részét képezi a szociális munka szakmának.
A fogyatékkal élők jogainak elismerése, a család egységében történő vál
tozások, és a gyermekek ellen elkövetett erőszak egyre növekvő társadalmi,
gazdasági és elméleti nyomást gyakorolnak, amelyek már erősen körvona
lazzák az iskolai szociális munka szolgáltatásait. Az iskolai szociális mun
ka tevékenységének értékét egyre inkább elismerik a szövetségi és állami
jogalkotási kezdeményezések.
1978-ban a NASW kidolgozta az Iskolai Szociális Szolgáltatások Alap
elveit, amelyek iránymutatásul szolgáltak az iskolai szociális munka fej
lesztéséhez. Mert fontos, hogy ezek az alapelvek tükrözzék és előmozdítsák
a szakmailag eredményes gyakorlatot, így át is dolgozták, először 1992ben, majd 2002-ben, hogy megfeleljen a gyakorlati és a politikai változá
soknak.
Ezek az alapelvek csak az érintett oktatók, iskolai szociális munkások,
szakmai vezetők együttes erőfeszítéseinek hatására fognak érvényesülni,
akik készek biztosítani a vezetéshez és a csapamunkához szükséges magas
színvonalú szakmai szolgáltatásokat az iskolának, diákoknak és családok
nak.
A jelenlegi feladat sok iskolai rendszerben ezen normák megerősítése.
Másoknál ez kihívást jelent, annak érdekében, hogy elérjék céljukat. Az is
kolai szociális munkások érvényesítik az egyediséget és sokféleséget az is
kolai szociális munka speciális területén. Az iskolai szociális munka meg
erősíti az értékeket, lehetővé téve, hogy a diákok a maximális hasznát él
vezhessék ki az oktatásnak.”
http://www.socialworkers.org/practice/standards/nasw_ssws.pdf

Alapfogalmak - fogalmak a nemzetközi standardok szerint
Esetkezelés: Tevékenységek és szolgáltatások szervezése, koordinálása és
fenntartása. Célja, hogy optimalizálja a diákok és/vagy családok működé
sét.
Kompetencia: Olyan szakmai viselkedések, amik tudást, készségeket és te
vékenységeket integrálnak az iskolai szociális munka feladatainak haté
kony ellátásához. A kompetencia az iskolai szociális munkában magába
foglalja az összes releváns oktatási és tapasztalati követelményt. A munka
végzése, feladatok és célok elérése közben ragaszkodnak a szakma értékei
hez és az etikai kódexhez.
Hiteles iskolai szociális munkás szakember: A szociális munkát vállaló
teljesíti azokat a követelményeket, amelyeket a Szociális Munkások Orszá
gos Szövetsége határoz meg.
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Bizonyítvánnyal vagy engedéllyel rendelkező iskolai szociális munkás:
Olyan szociális munkás, aki megfelel az állam által megállapított követel
ményeknek, professzionális iskolai szociális munkát végez, melyet az okta
tás, vagy más állami szerv engedélyez.
Kulturális kompetencia: Kongruens viselkedés, attitűdök és képességek,
amelyek lehetővé teszik az egyén számára a működést különböző kultúrák
közötti helyzetekben.
Környezeti perspektíva: Az interakció perspektívája a gyermek, a család
és a környezet között. Fontosabb fogalmai közé tartozik az alkalmazkodás,
a tranzakciók illeszkedése a diákok és az oktatási környezet közötti kölcsö
nösségen alapszik (és viszont).
Család: Szülő(k), gyám, gondviselő vagy más megbízott személy, a neve
lőszülő és a gyermek.
Funkcionális viselkedési vizsgálat: Olyan megközelítés, mely értékelésé
nek célja és hatása, hogy javítja az aggodalomra okot adó viselkedés(ek)
megértését és tájékoztatást nyújt, ami szükséges a hatékony bavatkozáshoz.
Humán szolgáltatások: Programok és tevékenységek. Célja, hogy javítsa
az emberek fejlődését és jólétét. Az alapvető humán szolgáltatások maguk
ba foglalják a személyi szociális ellátást, egészségügyet, oktatást, lakhatást,
jövedelmet, és a jog-és közbiztonságot.
Helyi oktatási intézmény: A helyi intézmény fenntartásáért az oktatási
program a felelős.
Mediáció: Egy együttműködő problémamegoldó folyamat, amelyben egy
semleges harmadik személy útmutatást nyújt egy beszélgetésen keresztül,
amely célja, hogy segítse a feleket a beszélgetésben kérdéseket feltenni,
megszerezni a kellő információt és ésszerű megoldási lehetőségeket találni.
Gyakorlati módszerek: Az iskolai szociális munkás intervenciói, vagy
más segítő által alkalmazott szakellátás célja, hogy segítse a diák, család
vagy más kliens által elérni kívánt célt vagy eredményt. A beavatkozási
stratégiák esettanulmányt tartalmazhatnak. Csoportmunka, egyéni, csopor
tos vagy családi tanácsadás vagy terápia közhasznú szervezet, krízisinter
venció, pártfogás, személyzeti tréning, politikafejlesztés és program-koor
dinálás.
Megelőzés: Erőfeszítések, amiket az iskolai szociális munkások és mások
vállalnak, hogy minimalizálják vagy kiküszöböljék a társadalmi, pszicholó
giai, vagy a fizikai és érzelmi betegségeket, és körülményeket, amik hozzá
járulnak a problémához. A megelőzésre irányuló erőfeszítések magukban
foglalhatják az iskolai szociális munkások és mások intézkedéseit, hogy el
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kerüljék a problémák bekövetkezését (primer prevenció), korlátozzák a
probléma mértékét vagy súlyosságát (szekunder prevenció), illetve tájékoz
tatást nyújt a probléma hatásairól, valamint a készségek fejlesztése megfe
lelően erőssé, hogy megakadályozza a visszaesést (tercier prevenció).
Szakmai gyakorlat: Az iskolai szociális munkásoktól a szolgáltatások
nyújtása során elvárt az etikai elvek felelősségteljes betartása.
Iskolai szociális munka: A szociális munkás szolgáltatások lehetőséget
biztosítanak a felsőoktatási intézményekben az iskolai szociális munkások
szakosítására. Ez a szakirány a szociális munka, szociálpedagógia felé ori
entálva segíti a diákokat, hogy megfelelő eligazításokat és koordinációs, il
letve befolyásoló intézkedéseket kapjanak az iskola, a család és a közösség
interakciói során.
Tanuló: Minden személy állam által előírt kötelessége, hogy beiratkozzon
egy oktatási programba.
Az iskolai szociális munka standardjai-nek teljes magyar nyelvű verziója
megtalálható a MISZME honlapján: http://miszme.hu/index.php?oldal=nemzetkozistandardok

Szupervízió: A szupervízió szabályozott tanulási folyamat, melynek célja,
hogy a szupervizált szakmai tudását és személyes tudatosságát gyarapítsa.
A szupervízió tárgya: a személyes körök és a szakmai körök átfedése.
Funkciói:
1. ellenőrző, vagy adminisztratív kontroll funkció
2. oktatási, képzési funkció
3. személyiséget fejlesztő és támogató funkció
3. sz. ábra
A szupervízió lényege

Szupervíziós koncepció
A szupervízor ellenőrzi a szupervizáltat az intéz
mény érdekeinek megfelelően
Gyakran az intézmény tagja a szupervízor, a hie
rarchiában magasabban álló, tapasztalt szakember
A szupervízor a szolgáltatás minőségéért felel, a
szupervizált munkájáért felelősséggel tartozik
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Az amerikai modellben elfogadható, hogy tapasztaltabb kolléga megol
dásokat javasol, tanácsokat ad tapasztalatai alapján.
2.6. Pedagógus – szociális munkás/szociálpedagógus – együttműködés
Az együttműködés lehetőségeinek feltárása előtt, fontos a két szakma közti
kardinális különbségeket meghatározni (a teljesség igénye nélkül), melyek
a kompetenciákban nyilvánulnak meg.

Kompetenciák

Pedagógus

Iskolai szociális munkás

Milyen végzettséggel Pedagógus
tölti be a státuszt?

Szociális munkás, szociál
pedagógus

Kik a kliensei?

Tanulók (elsősorban és köz
vetve a szülők)

Tanulók, szülők, pedagó
gusok, és az iskolát körül
vevő környezet

Hol nyújtja a szol
gáltatásait?

Iskolában

Iskolában, családban, he
lyi közösségben

Mi a tevékenységé
nek célja, feladata?

Társadalmi pozíciókra, szere
pekre készít fel, tudást közve
tít, kompetenciák (szakmai,
személyes) kialakítása célja

Segíti a diákokat tanul
mányi és szocializációs
sikerek elérésében.

Melyek a fő tevé
kenységi formái?

Tudást, ismereteket, értékeket Prevenció
közvetít, képességeket fejleszt, Reszocializáció, rehabili
teljesítményt értékel, minősít
táció
Speciális szolgáltatások

Milyen elvek, mód
szerek alapján dol
gozik?

Meghatározott tantervek sze
rint pedagógiai módszerekkel
dolgozik, etikai kódex (aján
lott)

Ki alkalmazza?

Iskola igazgatója a munkáltató Független szervezet
(optimális esetben)

Szociális munka elmélete,
modellek és standardok,
etikai kódex (kötelező)

4. sz. ábra
Kompetenciahatárok összehasonlító táblázat
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Vannak közös pontok, közös érdekeltségek melyek mentén lehetőség
van az együttműködés kidolgozására, legfőképpen a cél és feladat azonos
ságából lehet kiindulni és ugyanakkor a táblázat arra is rávilágít, hogy a
kompetenciák a szakemberek mozgásterét meghatározzák, egymás szakte
rületét nem fedhetik le.
A fenti elméletekből következően az iskolai szociális munkás funkciója
tulajdonképpen az iskolára gyakorolt, szakmai felelősséggel bíró hatás,
melynek célja az iskolát arra késztetni, hogy a gyerekek, a család és a
közösség szükségleteire odafigyeljen. Hogy megváltoztassa azokat a nem
kívánatos tényezőket, melyek aláássák az önbizalmat, az autonómiát és a
kompetenciát, és növelik a már meglévő depressziót, passzivitást, ideges
séget és az elidegenedést, mely gátolja a tanulók iskolai és általában szo
cializációs sikereit.
Az iskolai szociális munkás önmagában is képes arra, hogy időben fi
gyelmeztesse az iskolát működésének várhatóan kellemetlen és nemkívá
natos következményeire. Ez az együttműködő szerep azonban feltételezi;
hogy konszenzus van a szociális munkás és az iskola között a tekintet
ben, hogy mi jó és mi rossz a gyermekeknek, a családnak és a közösség
nek. Ahol ez a konszenzus létrejön, ott a szociális munkás törekvései,
hogy alapvető változtatásokat eszközölhessen, viszonylag könnyűnek és si
keresnek tűnnek.
Ez a konszenzus azonban nem mindig születik meg a hatalmi-, tekintélyi
és presztízs érdekeltségek, a személyes versengések és törekvések, jogi és
politikai nyomások következtében. Egyfajta speciális tudás szükséges ah
hoz, hogy átlássa és hasznosítsa az iskola működésének hivatalos és nem
hivatalos mechanizmusát, a döntéshozatalok helyét és módját, a hatal
mi mechanizmust, a kommunikáció csatornáit, az iskola normarendszerét,
szokásait, szabályzatát és irányelveit.
Optimális esetben az iskolában mindenkit egy cél vezérel: olyan felté
telek megteremtése, melyben a tanulók növekedése és tanulása végbeme
het, ahol mindenki, hozzájárul e cél teljesítéséhez, ahol minden résztvevő
értékes és fontos és felelősséggel tartozik másokért, a tanárok a tanulók
kal együttműködve dolgoznak, igazgató tiszteli a tantestületet, elvárja tőlük,
hogy részt vegyenek a döntéshozatal folyamatában. Amennyiben probléma lép
fel, megbeszélik, hogy hol a hiba, és hogyan korrigálható. Ebbe a szakmai
teambe illeszkedhet a szociális munkás, aki szolgáltatásaival segít megha
tározni a problémákat és jelentős szerepet vállal a beavatkozás folyamatá
ba. Az iskola egy adaptációs működésre épülő struktúra, mely alátámaszt
ja a szociális munka elméletének alapját, amely kiemeli a kapcsolatokat, a
környezeti hatásokat és az individuum fejlődőképességét.
A rendszer-definíció hangsúlyozza azoknak a kölcsönviszonyoknak a
létezését, melyek hol gátolják, hol segítik a célkitűzések végrehajtását. A
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szociális munkásnak/szociálpedagógusnak azoknak a kölcsön-viszonyok
nak a találkozási pontjait kell megtalálnia, amelyek a rendszeren belül az
egyes elemeket összekötik, vagy szétválasztják. Az iskola számos inter
akció terepe, de ezek nem mindig működnek problémamentesen, azon
ban meg kell teremteni a lehetőséget az iskolának, a vezetésnek, az adminiszt
rátoroknak, a tanároknak, az iskola többi dolgozójának, a diákoknak, a szü
lőknek és a körzet lakosságának, hogy ez a kommunikációs rendszer
konstruktív változás alapját képezze és az információkra adott válaszként,
különböző akciókat indukáljon.
Nagyon fontos a szociális munkás/szociálpedagógus számára, hogy
meghatározza helyét az iskola rendszerén belül. Hatékony tevékenysége
attól függ, hogy mennyire képes a rendszerrel bármilyen kapcsolatba ke
rülő többi embert informálni a szociális munka feladatáról, szerepéről,
hogy mennyire képes az iskolán belül és az iskolán kívül emberekkel
kommunikálni és eleget tenni, az adott elvárásoknak és szükségleteknek.
A szociális munkásnak észre kell vétetnie magát, valamint életképesnek és ér
tékesnek kell lennie.
„A hatékony iskolai szociális munkás az alábbi feladatokat látja el:
•
Közvetlen tanácsadás biztosítása a tanulók számára.
•
A rászorult diákok vagy diákcsoportok védelmének ellátása.
•
Az iskolavezetés konzulenseként segítségnyújtás programok
kifejlesztésében.
•
A tanárok konzulenseként segítségnyújtás a tanulási lehető
ségek maximális kiaknázását szolgáló produktív légkör ki
alakításában.
•
Az összekötő szerep ellátása a közösségi szolgáltatások, vala
mint az iskola és a közösség között, a diákok és családjaik számára
szükséges szolgáltatások biztosításának érdekében.
•
A diákok számára szerveződött, segítséget nyújtó csoportok
koordinátori teendőinek ellátása.
•
Az egyes tanulók és az iskolarendszer szükségleteinek szakér
tőjeként az egyes programok kifejlesztésében való részvétel.
•
Nem hivatalos beszélgetések a tanárokkal és a többi iskolai
dolgozóval ebéd, vagy kávézás stb. közben, mielőtt még a tanulók
az iskolába érkeznének, vagy a tanítás után.
•
Rendszeres időközönként, előre megtervezett értekezletek az
iskolavezetéssel.
•
és a tanárokkal, akik hozzá hasonlóan felelősek a gyermekek
jólétéért.
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•

Azokkal a közösségi szolgáltató intézményekkel való kap
csolat kialakítása, ahová a gyerekeket vagy szüleiket a szociális
munkás beutalhatja.
•
A szülői közösségek és csoportosulások felvilágosítása a szü
lőknek kijáró szolgáltatásokról, az értekezleteken és a megbeszélé
seken való részvételek keretében.
•
Megjelenési kötelezettség a tanárok, az iskolavezetés és az ad
minisztrációs dolgozók értekezletén.
•
Közreműködés a diáktanácsok megbeszélésein. Részvétel az
iskolai tanács-vezetőség ülésein.”25
Összességében az iskolai szociális munkások, attól tekinthetők specialisták
nak, hogy ismerik és megértik az otthon, az iskola és a közösség jellemzőit,
melyek hatással vannak a diákok tanulási folyamatára. Ismerik az emberi
fejlődéselméletet, a tanulási elméleteket, a rendszerszemléletet, a kommu
nikáció elméletét valamint a viselkedéselméleteket. Tisztában vannak az et
nikai különbségekkel, ismerik a hátterét annak, hogy milyen formái vannak
a diákok tanuláshoz való viszonyának. Ismerik a veszélyeztetett és fogya
tékkal élő gyerekek szükségleteit és az iskolai közösség válaszát a jelenlegi
állami törvényekre és szabályozásokra. Az iskolai szociális munkások ren
delkeznek azokkal a képességekkel, hogy az elméletet gyakorlatra fordít
ják. Figyelembe veszik az Etikai Kódexet a munkájuk során. Képesek el
dönteni az iskolai szociális munka során előforduló dilemmákat. Azon dol
goznak, hogy képessé tegyék a diákokat és családjaikat, oktatóikat és
másokat, hogy elérjék és hatékonyan használják az iskola és a közösség
erőforrásait.
Elkötelezettek a diákok tanulási eredményeinek javításában. Képesek
együttműködni a multidiszciplináris teamben. Felméréseket készítenek, ob
jektíven képesek értékelni azokat.
Intervenciókat fejlesztenek ki és hajtanak végre egyénekkel, csoportok
kal, családokkal, iskolarendszerrel, és közösséggel. Prevenciós munkát vé
geznek, a speciális szükségleteket felismerve szolgáltatásokat hoznak létre.
Elkötelezettek a folyamatos iskolafejlesztésért. Az iskolai szociális munká
sok értékelik a gyakorlat hatékonyságát és felelősek az új lehetőségek fel
kutatásában, hogy szakmailag fejlődjenek, és közreműködjenek mások
szakmai fejlődésében. Önértékelést és teljesítményértékelést végeznek. Az
iskolának – a vezetésnek, a pedagógusoknak - szükséges felismernie, hogy
tanulóinak problémás élethelyzetei, valamint az iskola, mint szociális rend
szer összetettebb annál, semmint, hogy egy szakma kompetenciája, a peda
25

Goren G. S. (1996): Az iskolai szociális munka csodaországa, avagy hogyan tanult meg Alice
küzdeni. In: Jankó Judit (szerk.) (1996): Iskolai szociális ismertek. Comenius Bt. Pécs, 184193.
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gógia lefedné a beavatkozási lehetőségeket. A szociális szakma nem elven
ni akar az iskolától, hanem hozzáadni az ott folyó munkához a szaktudását,
módszereit, értékeit.
Az eredményes együttműködés feltételei:
• a két szakma kompetenciájának megfelelő ismerete és elfogadása;
• a munkatársi kör szociális érzékenysége, probléma belátása;
• az intézmény változási és tanulási igénye;
• szervezeti döntés arról, hogy igényli a szociális szakértelmet.
Magyarországon ma még a témának szinte alig van irodalma, nincs mód
szertana, nincs jogilag szabályozva, és a munkáltató sem ismeri az iskolai
szociális munkás munkakör szerepét és nem is tudja felfogni súlyát és
szükségét. Jelenleg az iskolai szociális munkás motivációja, elhivatottsága
szab csak határokat annak, hogy mit tesz kliensei érdekében, ha egy iskola
egyáltalán „befogadta”.
3. Az iskolai szociális szolgáltatás megtervezésének ajánlott lépései
A) Bevezető feladatok
1. Bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása az iskolai személyzettel.
2. A formális és informális beleegyezés/egyetértés elnyerése a szociális
szolgáltatásokhoz.
Konkrét feladatok:
• Az iskola vezetésével megállapodás, szerződéskötés.
• Bemutatkozás a tantestületi értekezleten – az iskolai szociális munka
lényegének bemutatása, a jelenlét céljának és a tervezett tevékenység
nek az ismertetése.
B) Adatgyűjtés
1. Annak az oktatásfilozófiának működőképes tudásként való elsajátítá
sa, amelynek alapján az iskola dolgozik.
2. Az érvényben lévő, oktatásra és gyerekekre vonatkozó törvények tu
dásának megszervezése.
3. A helyi közösség szükségleteinek és erőforrásainak felmérése.
4. Az adott iskola szükségleteinek és erőforrásainak felmérése.
5. Az iskola és a közösség kapcsolatának elemzése.
6. Képességeink és szakmai ismereteink számbavétele.
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Konkrét feladatok:
• A vonatkozó jogszabályok megismerése.
• Az iskola dokumentumainak áttekintése.
• Szükségletfelmérés készítése a tanulók – szülők – pedagógusok és a
helyi közösség körében. (Módszer: kérdőív, interjú, fókusz csoportos
beszélgetések).
C) A munkaterv megtárgyalása
1. Az iskolavezetéssel együttműködve a szociális szolgáltatás prioritásai
nak meghatározása.
2. A szociális szolgáltatás prioritásának áttétele egy olyan tervbe, amely
ben a szükségletek és erőforrások egyeztetése is megtörténik; a
célterületek és a beavatkozási terv összeegyeztetése az iskola egye
di szükségleteinek figyelembevételével
3. Az éves munkaterv áttekintése a felelősökkel és egy kölcsönös elfo
gadható verzió kialakítása tárgyalások útján.
Konkrét feladatok:
• Eredmények bemutatása az érintettek számára (tanulók – szülők – pe
dagógusok).
• Beavatkozási stratégia kidolgozása.
• A szolgáltatási terv – éves munkaterv - egyeztetése az iskola vezetésé
vel.
D) Értékelés és visszacsatolás
1. Minden egyes programpont megvalósításának jelentése a vezetés felé.
2. Év végén a terv értékelése; és a teljesítmény feljegyzése; jelentéstétel a
vezetés számára.
3. Évenként új terv készítése.
Konkrét feladatok:
• EQUASS Minőségirányítási Modell alkalmazása, mely 38 kritériumon
alapul, amelyek a szociális szektor fő legfőbb értékeit jelentik. A krité
riumok lefedik a minőségmenedzsment rendszerek szociális szolgálta
tásokban alkalmazható elemeit. Fontos eleme a belső audit, amely
kérdőíves felméréseken alapul mind a tanulók, mind a szülők, mind a
pedagógusok és az iskola belső és külső szakmai team-jére kiterjedő
en. Az eredmények feldolgozása lehetővé teszi a szolgáltatást haszná
lók és a kockázatviselők igényeihez való alkalmazkodást.
(Az EUQASS tanúsítási modell 9 alapelvre épül, amelyek az európai
minőség kategóriába tartoznak, és kitérnek a legfontosabb kockázatvi
109

selők kérdéseire a szociális szolgáltatásokban. A szektor specifikus
minőségi keretek az általános értékekből kiindulva fogalmazzák meg a
kritériumokat, amelyeket a szervezetek bármilyen módszerrel elérhet
nek. Ezen felül tiszteletben tartják azt, hogy a szociális szolgáltatások
nyújtása során a kulturális sokszínűséget tiszteletben kell tartani, vala
mint azt, hogy a modell rugalmasan alkalmazható az eltérő nemzetközi
sajátosságok, kontextusok és szabályozások alapján. Az EQUASS díj
rendszer alkalmazott a transznacionális benchmarking szolgáltatások
ban, hogy a kiváló szolgáltatásokat a szociális szolgáltatásokban elis
mertessék.)
4. Adminisztráció az iskolai szociális munka során
4.1. A helyi közösség dinamikájának elemzése
A) Csoportosulások vagy társadalmi kategóriák milyen jellemző típusait
találhatjuk meg a helyi közösségben (vallási, politikai, nemzetiségi, et
nikai, gazdasági, társadalmi osztálybeli)? Milyen sajátos problémái
vagy a helyi közösségen belüli orientációi vannak ezeknek a csoport
bontásoknak?
B) Melyek a helyi közösségen belüli kulcsintézmények; a leginkább ha
talmi befolyással bírók vagy szociálisan hasznosak (iskolák, egyhá
zak, kórházak, bankok, könyvtárak, jóléti irodák, egyéni kezdeményezé
sek, alapítványok)?
C) Milyen a státusza a helyi közösségben azoknak az embereknek és
ügynökségeknek, akik humán szolgáltatásokkal foglalkoznak? Mik a
szolgáltatások hiányosságai és mennyire hatékonyak ezek az ügynök
ségek?
D) Milyennek tűnik a polgárok részvétele a helyi közösségi életben; rela
tíve magasnak vagy passzívnak vagy apatikusnak?
E) Van-e a helyi közösségben működő hatalmi struktúra? Milyen cso
portokból és egyénékből áll? Milyen jellemző jegyei vannak?
F)
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Az irányítás milyen fajtája működik a" helyi közösségben? Kik az
irányítás kulcsfigurái? Kik a nem hivatalos vezetők? Mennyire elis
mert és elfogadott a vezetés? Hogyan történik a döntéshozatal a helyi
közösségben?
A kommunikáció milyen eszközei léteznek a helyi közösségben?

(Formális és ad-hoc?) Milyen erők alkalmasak a helyi közösségen
belül együttműködésre, konfliktusok kialakítására vagy elszigetelődésre?
Milyen értékek jellemzik a helyi közösséget? Melyek a jelentősebb
szociális problémák vagy témák a helyi közösségen belül? Hogyan
vélekednek ezekről a különböző csoportok és egyének? Erősek, vagy le
tompítottak a város ezekkel kapcsolatos érzései? Mely csoportok
tűnnek központi jelentőségűnek a különböző problémák megoldásá
ban/feloldásában? Van-e a konfliktusoknak különleges funkciója a
helyi közösségben?
G) Melyek azok a külső vagy környezetbeli erők, amelyek hatással van
nak a helyi közösségre, befolyásolják az egymás közötti kapcsolatokat
és az általános közösség-fejlődést?
A helyi közösség jóléti szempontjait tekintve, melyek azok az erők,
amelyek hajtóerőként működhetnek, ha változtatni akarunk, melyek
amelyek ellenállnak, és melyek amelyek interferálhatnak?
4.2. Az iskolán belüli esettanulmány szempontjai
Az iskola neve:
Az iskola története:
I. Az iskola alapítása
• Megfelelőség (méretbeli a beiratkozottak arányához képest)
• Általános fenntartás, tisztaság, megjelenés/kinézet
• Felszereltség és lehetőségek (zárható szekrények, könyvtár,
ebédlő, játszótér, parkolóhely, sportpálya)
II. Szervezeti struktúra
III. Személyzet (tanító és nem tanító)
• Besorolás a végzett munka és az etnikum alapján
• Iskolai végzettség - Megszerzett fokozatok, és mind
egyik szám szerint
• A személyzet fluktuációja, megjelenése
IV. A diák populáció
• Beiratkozottak: évfolyam, etnikum, nem és életkor szerint
• Jelenlét
• Vendéghallgatók, kimaradók, halasztók, bukások
• Egészség (fizikai, mentális)
• Eredmények, tesztek, pontértékek
V. Program
• A tanterv/curriculum elemzése (hiányok, variációk, kreativitás,
sztereotípiák)
• Speciális oktatási osztályok
• Egyéb "speciális" programok, például tehetségeseknek
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•
•
•

Curriculumon felüli programok
Osztálynagyság, tanár-gyerek arányszám
Osztályösszetétel (képesség szerinti csoportok, osztott szekci
ók, team tanítás)

4.3. Az iskola dinamika analízise

• Melyek azok a jellegzetes csoportosulások vagy társadalmi kategó

•

•

•
•

•
•

•
•
•
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riák, amelyek az iskolai személyzetet jellemzik (vallási, politi
kai, nemzeti, etnikai, gazdasági, társadalmi osztály)? Mik a kü
lönleges problémái vagy orientációi ezeknek a csoportosulások
nak?
Milyen értékek jellemzik az iskolai személyzetet?
Milyen formális és informális fajtája létezik a vezetésnek az isko
lában?
Kik a kulcsfontosságú vezetők? Szélesen elismert és elfogadott-e a ve
zetés?
Hogyan történik az iskolai döntéshozatal?
Milyen alkalmai vannak a vezetés fejlesztésének?
Melyek azok az iskolán belüli erők, amelyek alkalmasak az
együttműködésre, konfliktusok kialakítására vagy elszigetelődésre?
Melyek a kulcsfontosságú hatalmi hatások az iskolában?
A kommunikáció milyen eszközei léteznek az iskolában? (for
mális és informális, írott és szóbeli, folyamatos és ad hoc)
Mik a jelentősebb iskolai problémák vagy témák az iskolában,
ahogy azt a tanárok, a diákok, a vezetés és a helyi közösség érzé
keli? Mi a különböző csoportok és egyének álláspontja? Az
ezekkel kapcsolatos érzések erősek, vagy letompítottak? Milyen
csoportok vélhetők központi helyzetűnek ezen problémák megol
dása szempontjából? Van-e valamilyen sajátos funkciója az is
kolában a konfliktusoknak (változtatás, ellenállás és
interferálás)?
Mi a pozitív vonatkozása az iskolában a speciális iskolai szol
gáltatásoknak és személyzetnek? Mennyire hatékonyak? Melyek a
szolgáltatás hiányosságai?
Milyennek tűnik a tantestület részvétele az iskolai életben, relatí
ve magasnak, passzívnak vagy apatikusnak?
Melyek azok a helyi vagy rendszerméretű erők, amelyek befolyá
solják az iskolán belüli kapcsolatokat és az iskola általános fejlő
dését?

4.4. Az iskola és a helyi közösség kapcsolatának elemzése
Az iskolai szociális munkás munkája szempontjából igen lényeges,
hogy ismerje az iskola és a helyi közösség között fennálló kapcsolatot. Az
iskola és a helyi közösség dinamikájának értékelése lehetővé teszi, hogy
meghatározzuk az iskola és a helyi közösség interakciójának szintjét. Egy
ilyen értékelésnek az alábbi kérdéseket lehet tartalmaznia:

• A rendszer politikája zárt, nyitott vagy valami a kettő között?
• A kapcsolódási mechanizmusok melyikét és milyen kombi

•

•

•
•

nációját alkalmazza az iskola a helyi közösséggel való kom
munikációban, és ezek mennyire megfelelőek és hatékonyak
(tömegtájékoztatási eszközök, újságlevelek, városi küldönc,
formális vagy delegált képviselő)?
Melyek a családi vagy helyi közösségi értékek az oktatás és/vagy
az iskola vonatkozásában?
Milyen az iskola és a helyi közösség közötti kommunikáció? Mi
lyen módon használják az iskola épületét a városi csoportok, a
belátogató szülők és a tanácsadó csoportok? Milyen gyakran
hívják meg a helyi közösségi csoportokat az iskolai programok
ra, vagy az iskolai gyűléseken való képviseletre?
Mennyire szoros az iskola - helyi közösség kommunikáció?
Melyek azok az erők, amelyek alkalmasak lennének, hogy vál
tozásokat váltsanak ki, melyek azok az erők, amelyek el
lenállnak és melyek azok az erők, amelyek interferálnak
(hatnak egymásra) és hozzá fognak járulni az iskola-helyi közös
ség kapcsolat optimalizálásához?

5. Felkészülés a szociális szerepekre: az iskolai szociális munka végzé
sének képesség alapjai
A gondolkodási képességek kialakítása
A szociális munka jellemzői, definíciói, értelmezése mindig vitatott, a sze
replők maguk is állandó vitában állnak. A tudásalap rendszeresen változik,
a tudásalap hátterét adó ismeretanyag változásai egymás területeire hatással
vannak: pszichológia, szociológia, jog, stb.) ezért azokat mindig egymásra
hatásaikban kell tanulmányozni.
Szervezetben dolgozás képessége
• A munkaszerződés
• A munkaidő, munkarend, ügyrendek, szabályzatok
• A feladatkör, a szolgáltatási standardok, a munkavégzés forrásai
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• Az adminisztratív feladatok
• Csoportmunka, team munka
• A felelősség és minőség, elvárások: nyugodtság, érzékenység, jól
szervezettség, önbizalom
• A szervezeti kommunikáció
• A munkaegészségügy és munkabiztonság
• Képzés, továbbképzés
Alapvető kommunikációs készségek
• Verbális képességek
• Telefonkezelés
• Nem-verbális képességek
• Alapvető íráskészségek
• Alapvető IT készségek
A szakmai önértékelés kialakítása
A szociális munkás személyiségében az önkontroll kereteinek kialakításá
ban a meghatározó annak megértése, hogy a külső tényezők miként hatnak
rá, miként viselkedik a munkatársakkal, a kliensekkel, a vezetőkkel.
(Mennyire nyugodt és barátságos vagy túlságosan személyeskedő, erős, ha
tározott vagy tolakodó és főnökösködő, visszahúzódó vagy hanyag, csön
des, de önbizalommal teli vagy aggódó és szégyenlős, aggódó vagy túlzot
tan öntudatos, vidám vagy depressziós, jó hallgató vagy másokra nem fi
gyelő, segítőkész vagy csak a hivatali előírás szerint dolgozó).
Az érzelmek menedzselése képessége: annak felismerése, érzelmeink
miképp befolyásolják cselekvéseinket, az érzelmek konstruktív használata.
A szociális munkás interperszonális képességeinek kialakítása
• A kliensre hangolódás képessége
• Más rendszerekbe való bekapcsolódás képessége
• A kliens bevonása képessége
• Meghallgatás, megfigyelés
• Feltáró kérdezési képességek
• Megfelelő reflektálási képességek
• Kapcsolat és megértés elmélyítése
Elemzőképesség kialakítása
• Tervezési képesség: a múlt történéseinek, a jelenlegi helyzetnek és
a várható trendeknek alakítása képessége
• Értékelő elemzési képesség
• Áttekintő képesség
• Értékelés
• Problémamegoldás, a prioritások felállítása
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Önmenedzsment képesség
• A személyes hatékonyság maximalizálása
• Időmenedzsment
• Energiatakarékosság
• Hatékony együttdolgozás a kliensekkel és a munkatársakkal
• A jó szerepbetöltési képességek kialakítása
Kiegyensúlyozottság
• Egyensúly az agresszív viselkedés a másoknak való behódolás kö
zött
• Konstruktív együttműködés
• Hatékony és eredményes kommunikáció és tárgyalási képesség
Stressz menedzsment
Annak megértése, hogy a szociális munka nyomások alatt végzett te
vékenység. A nyomások nem mehetnek át káros, az egészségre kiható
stresszhelyzetbe:
• A nyomások szintje ellenőrzése;
• A megbirkózási képességek kialakítása;
• Támogatás, megerősítés keresése;
• Szupervízió kérése.
Időmenedzsment
• A kliensekkel kapcsolatos idő hatékony megtervezése;
• Az adminisztrációs idő hatékonnyá tétele;
• A kooperációs idő hatékonnyá tétele.
Prezentációs képesség
• A prezentáció: csoport számára készített hatékony információ –
szóbeli, szóbeli vetítéssel, papír alapú.
• Felkészültség az adott témában: mit, milyen mélységben, hogyan?
- szóbeli: téma felvezetés, 3-4 pont, összegzés;
- vetítéses: a hangsúly az üzeneteken, nem szabad felolvasni,
magyarázó, értelmező kiegészítés;
- papír alapú: ha bővebb a mondandó, ha a precíz szöveges
megfogalmazás lényeges, szabályzatokat érintő, intézményi
állásfoglalást előkészítő.
• A prezentáció célja: információnyújtás, ismertetés, meggyőzés.
• Kiegyensúlyozottság: rövid bevezetés, áttekinthető tartalom, rövid
zárás.
• Megfelelő hangnem.
• Nyugodtság.
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Koordinációs képesség
• Esetmenedzsment: szolgáltatási csomag kialakítás, hatékony bevo
nás más szervezetek képviselőit illetően;
• Multidiszciplináris munkavégzés;
• Hatékony munkamegosztás, feladatelosztás;
• Stresszkezelés, a túlmunka csökkentése.
Reflektálás
• Rendszeresen áttekinti az eredeti célokat, terveket;
• Csoportvezető, szupervizor bevonása az értékelésbe;
• Informális szupervízió és támogatás kérése;
• Belső továbbképzés;
• A gyakornok napi tevékenysége értékelése.
Kreativitás
• Nem megszokott megoldások keresése;
• Önbizalom;
• Egymás segítése ötletekkel.
Saját lábon állás
• A pánik elkerülése;
• Nehéz helyzetek előjelzése;
• Nyitott kommunikációs csatornák kialakítása;
• Érzelmek felismerése;
• Megfelelő helyzetértékelés;
• Nyugodtság;
• Megfelelő fókuszálás.
Helyes önértékelés
• Az irreális elvárások kerülése;
• A korlátaink felismerése;
• A feladatok pontos meghatározása;
• Az új kihívások felismerése;
• A hibalehetőségek elkerülése.
Ellentmondások kezelése képesség
• Nemet mondani a kliensnek;
• Annak felismerése, ha nincs megoldás, vagy ha a megoldás fájdal
mat okoz;
• A kérelmek visszautasítása kezelése;
• A jó kezdet utáni elakadás okozta csalódás kezelése;
• A team tagok blokkoló szerepe kezelése;
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• Rossz nyomások kezelése;
• Szervezeti nyomások kezelése (főnöki utasítás pénzhiány);
• Politikai nyomások: szűkülő lehetőségek.
Konfliktus menedzsment
A konfliktusok mindenütt jelen vannak.
• Hatékony személyközi kapcsolatok és kommunikáció;
• Annak felismerése, mikor veszélyes a szituáció;
• A klienssel kapcsolatos konfliktusok kezelése;
• A kliens családján belüli konfliktus kezelése;
• A szociális munkás és vezető közötti konfliktus kezelése;
• A munkacsoportok közötti konfliktusok kezelése;
• A munkacsoporton belüli konfliktusok kezelése;
6. A gyakorlati tevékenység folyamata, önálló szociális projekt me
nedzsment, munkakör-szerepkör betöltés
A gyakorlat távlati célja, hogy a szociálpedagógus és /vagy szociális mun
kás diplomát szerzettek kompetens és etikus szakmai tevékenységre legye
nek alkalmasak. Képesek legyenek a szakma alapvető ismereteinek gyakor
latban való alkalmazására, elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás követel
ményeit, el tudják dönteni, milyen specializáció érdekli őket, ehhez milyen
szakirányú továbbképzésre van szükség, mely területen kívánják mélyíteni
ismereteiket, ehhez milyen mester szakot tudnak választani. Mindezeken
túl képesnek kell lenniük arra is, hogy a szociális munka értékeinek, saját
képességeiknek és szakmai ismereteiknek is megfelelő munkát végezzenek
a gyakorlóhelyeiken, valamint a helyi szakmai közösségekben.
A gyakorlat kezdeti fázisa
A kezdeti fázis a kapcsolatépítés, értékelés és tervezés fázisa. A hallgató a
gyakorlati elhelyezéssel kapcsolatos interjún vesz részt, amelynek során
meg kell tudnia, alkalmas-e a gyakorlóhely az ő szükségleteinek megfelelő
tanulásra, és a gyakorlatvezető értékeli a hallgatót, mennyire képes megfe
lelni a gyakorlóhely elvárásainak. Amennyiben a gyakorlóhelyet véglegesí
tették, a hallgató megkezdheti a gyakorlóhely környezeti felmérését. Az
orientációba beletartozik az ismerkedés a személyzettel, a szervezet mun
kájával, a dokumentációk olvasása, a munkatársak kísérése, a szolgáltatást
érintő szakirodalom olvasása, a telefon kezelése. Az orientáció nem tarthat
tovább 2 hétnél. E két hét alatt a tereptanár értékeli a hallgató kompetenciá
it, tapasztalatait, képességeit, erősségeit, tanulási céljait, megvitatja a tanu
lási szokásait. Ezt követően a hallgató és a tereptanár megfogalmazzák az
ún. tanulási szerződés tartalmát, amelyben a hallgató készségeinek megfe
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lelő célokat kell meghatározniuk, amelyek illeszkednek a fejlesztendő kom
petenciákhoz is. A hallgatónak ismernie kell, hogy a szakmai standardok
alapján mikor tekinthető tevékenysége minimálisan elfogadhatónak vagy
éppen kiválónak.
A gyakorlat középső szakasza
A hallgató a tereptanár mellett vagy felügyelet alatt végzi tevékenységét. A
tereptanár a gyakorlat ideje alatt biztosítja a folyamatos négyszemközti
konzultáció lehetőségét, amelyen megbeszélik a tapasztalatokat, a hallgató
visszajelzéseket kap munkájáról, a tereptanár rámutat a hallgató fejleszten
dő készségeire, valamint rövid távú célokat jelölnek meg. A megbeszélése
ken a tereptanárnak fel kell hívnia a hallgató figyelmét arra, hogy tanulás
nélkül nem lehet elsajátítani a gyakorlati ismereteket. A feladatok az egy
szerűbbtől a bonyolultabb, a komplexebb felé kell, hogy haladjanak. Kerül
ni kell azt, hogy a hallgató a napi munka ritmusának alávetett legyen, meg
kell adni az időt számára, hogy szakmailag megfelelően cselekedhessen.
Kerülni kell, hogy a tereptanár túlságosan pozitívan ítélje meg a hallgató
kezdeti tevékenységét és lépéseit. Különösen fontos, hogy a hallgatók kellő
elméleti ismereteket is vigyenek a szakmai tevékenységbe.
A gyakorlat záró szakasza
A hallgató a zárás közeledtekor le kell, hogy zárjon minden, a konkrét kli
ensekkel kapcsolatos tevékenységet. Hasonló módon köszönjön el a szerve
zet munkatársaitól, a munkahelyi barátoktól. Térjen ki a zárás a hallgató
eredményeire is, miért volt fontos a hallgató jelenléte a szervezetben. A te
reptanár a gyakorlatot záró instrukciós értekezleten zárja le, ahol megtörté
nik a hallgató értékelése a hallgató önértékelésében, az instruktor megfi
gyelései, a kollégák visszajelzései alapján, tekintsék át az írásos dokumen
tumokat, a kliensekkel elért eredményeket, a gyakorlat folyamatában
használt módszereket. A záró szakaszban fogalmazódjanak meg a fejlesz
tendő területek, amelyeket a hallgató további felkészítésében még megte
het. A záráskor a hallgató is elmondja értékelését a gyakorlóhelyről.
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Ellenőrző kérdések, feladatok:
•
•
•
•
•

Sorolja fel az iskolai szociális munka történetének főbb magyarországi vo
natkozásait!
Ismertesse az iskolai szociális munka négy alapvető modelljét!
Vitassák meg a hatékony iskolai szociális munkás feladatait!
Milyen képességek szükségesek az iskolai szociális munkához?
Készítsen egy tervezetet iskolai szociális szolgáltatásra!
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VII. HASZNOS TUDNIVALÓK
1. Az első találkozás jelentősége a segítő kapcsolatban
(írta: Ratimovszky Kornélia)
A segítő kapcsolat első lépése a kliens megismerése és problémájának a
feltárása. Ennek az eszköze az első interjú, melynek felvétele felkészültsé
get igényel.
Az első találkozás alapvető a klienssel folytatott sikeres munka szem
pontjából. Jelentősége abban van, hogy az összegyűjtött információk, a ki
alakuló benyomások meghatározzák majd a kialakítandó tervet, terveket
valamint a kliens részvételét a további munkában. Az első találkozás alkal
mával több cél is megvalósul a klienssel való kapcsolat megteremtése, az
információgyűjtés, a probléma megismerése és a támogató légkör kialakítá
sa.
Az első találkozás során folytatott beszélgetés általában több időt vesz
igénybe, és gyakran előfordul az is, hogy nem kerül sor minden lényeges
esemény részletezésére. Az első találkozás alkalmával mérlegelnünk kell
azt is, hogy sürgősségi helyzettel állunk-e szemben.
A célok megvalósításában jelentős szerepe van a szociálpedagógus em
pátiájának, hatékony, kongruens kommunikációjának, szakmai tudásának.
A kliens által elmondottakat strukturálja, az információkat rendszerezi,
újabb kérdéseket tesz fel a homályosabb területek tisztázására, pontosításá
ra. Az első interjúban egymástól jól elkülöníthető szakaszok követik egy
mást. (Kóczán, 1999)
1. Az interjú kezdete.
2. Az interjú menete.
3. Az interjú zárása.
Minden szakasz további alszakaszokra osztható.
1. Az interjú kezdete:
1.1. Az egymásra hangolódás kialakítása. Kölcsönös bemutatkozás, az in
terjúhelyzet elrendezése, a kliens magatartásának megfigyelése (öltöz
ködése, testtartása, gesztusai ). A kliens iránti tisztelet kifejezése, mely
a beszélgetés alatti nyugodt, bizalomra épülő légkörben nyilvánul meg
(telefon kikapcsolása, zavaró események kizárása, stb.).
1.2. A kliens magatartásának megfigyelése: öltözködése, testtartása, gesz
tusai, az érzelmek kifejezésmódja.
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2. Az interjú menete:
2.1. A facilitáló kommunikáció segíti a kliens, hogy el tudja mondani a
problémáját. A kliens-segítő kapcsolat nem akkor kezdődik, amikor
először találkoznak. A segítségkérés folyamata már korábban elindul,
amikor a kliens elhatározza, hogy szakemberhez fordul segítségért. A
segítő teremti meg kommunikációjával azt a légkört, melyben a kliens
elmondhatja történetét, problémáját, és megélheti a meghallgatottság
élményét. Ennek érdekében fontos az empatikus, megértő légkör fo
lyamatos fenntartása. (A kliens korának és iskolázottságának megfele
lő kifejezések használata, aktív hallgatás, visszajelzés a probléma
megértéséről, bíztatás, támogatás, az összefüggések felismerésének se
gítése.)
2.2. A kliens énvédő mechanizmusait a segítőnek tiszteletben kell tartani.
Az első találkozás alkalmával nem mindenki tudja részletesen, az öszszefüggéseket és a problémákat felismerve elmondani a történetét. Gá
tolhatják ebben azok a mechanizmusok, melyek az én-t védik. Az opti
mális ellenállás, jól funkcionáló énvédő mechanizmusok a személyi
ség érettségének jelei.
3. Az interjú zárása:
3.1. A kliens számára a további együttműködés hatékonysága érdekében
elengedhetetlen annak az érzése, hogy el tudta mondani, amit akart, el
fogadták és megértették őt.
3.2. A segítő a záró szakaszban összefoglalja és rangsorolja a problémákat.
Tisztázza a további teendőket és lehetőséget ad a kliensnek, hogy meg
kérdezze a számára még bizonytalan dolgokat.
Az első interjú a kliens problémáinak megismerésére törekszik és annak
feltárására, hogy személyiségében milyen működési mechanizmusokra, il
letve deficitekre számíthatunk, amelyek egyrészről a probléma kialakulásá
hoz vezettek, másrészről milyen mechanizmusokra számíthatunk a problé
mával való megküzdés során. A kliens saját és a környezetében lévő erőfor
rásainak feltárása, mobilizálása segíti majd a problémával való
megküzdésben. Befolyásolja még az első interjú tartalmát, hogy a segítő
milyen pszichológiai, pszichoterápiás irányzatot követ. A különböző pszi
chológiai-pszichoterápiás elméletek a pszichológiai problémák kialakulásá
nak más és más mechanizmusait feltételezik.
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Végezetül bemutatunk párat, azoknak a kérdéseknek a köréből, melyek el
engedhetetlenül szükségesek az első találkozás alkalmával:
• A jelen problémák tisztázása, valamint annak a megértése, hogy a
kliens miben látja problémáinak természetét. Önmaga milyen meg
oldási stratégiákkal próbálta a problémáit megoldani.
• Annak a tisztázása, hogy a kliensnek milyen elvárásai vannak a se
gítővel szemben, az intézménnyel szemben. Mik az elképzelései a
további kapcsolatról.
• Kik azok a kliens környezetében, akikre a kliens és a segítő számít
hatnak a probléma megoldásában.
Mennyire képes a kliens önreflexióra, az önmagában zajló érzések és élmé
nyek felismerésére és kezelésére, vagy éppen ellenkezőleg, mindent ami
vele történik, azt a környezet hibájának tekinti.
Az első találkozás során a segítőnek is érdemes önmaga számára tisztázni
néhány kérdést:
• Mennyire értettem meg a kliens problémáit?
• Mennyire értett meg a kliens engem?
• Milyen érzelmeket keltett bennem a kliens?
• Milyen érzelmeket váltottam én ki a kliensből?
• Mennyire tudta elmondani a történetét a kliens?
• Mennyire értettem meg a történetét?
• A kérdéseimmel segítettem a klienst?
• Mennyire sikerült biztonságos légkört teremtenem a kliens számára?
• Fölkeltettem-e azt az élményt a kliensben, hogy kompetens lesz a
problémája megoldásában?
• Önmagam mennyire érzem kompetensnek abban, hogy számára ezt
a segítséget megadjam?
2. Szupervízió a szociálpedagógus hallgatók gyakorlatának tükrében
(írta: Ratimovszky Kornélia)
A szupervíziót az 50-es évek elején az Egyesült Államokból hozták be Eu
rópába, mint a Marshall-terv oktatási programjának egy elemét. A szuper
vízióra ekkor már erősen hatottak az analitikus hagyományok, igaz az
Egyesült Államokban a „social casework”-ben alkalmazott szupervízió
módszertanilag önálló ágon fejlődött. A 60-as évek végére általánossá vált,
hogy a szupervíziónak nagy jelentősége van a szakmai és a személyi kom
petencia fejlesztésében. Az európai szupervízió elméleti és gyakorlati fejlő
désének a fő szempontja a szakmai hozzáértés fejlesztése, amely tanulási
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feladatként fogalmazódott meg. A 70-es években jött létre az a szakmai bá
zis, mely később segítette az önálló identitás és a szakmai specializáció ki
alakulását. A 80-as évek végére a szupervízió új interdiszciplináris tudo
mányterületté nőtte ki magát. A szociális munkában a kompetenciafejlesz
tés egyik leghatékonyabb módszere lett.
A „szupervízió” szónak sok jelentése van. A legáltalánosabb jelentése
az, hogy „felülvizsgálni”. Egyes szerzők eljátszottak a „szupervízió” szóval
és különböző módokon írták le, mit jelent a gyakorlatban. Houston (1990) a
SZUPER szót hangsúlyozza a szupervízióban, míg Inskipp és Proctor
(1993) e helyett az EXTRAVÍZIÓ kifejezést próbálta bevezetni, mert sze
rintük ez fejezi ki azt, amit a szupervizor behoz a szupervíziós folyamatba.
Hawkins és Shohet (1989) a winnicotti „elég-jó” és „játék” szavakkal pró
bálják magyarázni azt a jelenséget, ahogy a szupervizor és a szupervízióban
levő együttesen hoz létre egy tanulási-miliőt, és ez a megközelítés a gon
dolkodás és tanulás új útjait hangsúlyozza. Másrészt Crowley (1984) azt ja
vasolta, hogy a szupervízió szót teljesen el kell hagyni, mert használata
szuperhumán kvalitásokat követel a szupervizortól, és ehelyett új terminu
sokat ajánlott, mint például a "konzultáció", mert ez sokkal jobban kifejezi
azt, ami történik. Zinkin (1989) egy eredeti cikkében, melynek a "Szuperví
zió – a lehetetlen szakma" címet adta, a "gyötrelem" szót használja a szu
pervíziós történések leírására, és úgy érvel, hogyha a, szupervizorok azt hi
szik, hogy azt "vizsgálják felül", ami aktuálisan a kliensek és a tanácsadók
között történik, akkor becsapják magukat. Ő sem szereti a "szuper" szót a
kifejezésben, mivel azt sugallja, hogy a szupervizor egy felsőbb pozícióból
figyeli a szupervízióban levőt.
A "szupervízió" terminus különböző értelmezésein kívül magán a szu
pervízión belül is vannak olyan ellentmondások, melyek megnehezítik a
pontos definíciót. Nincs még teljes egyetértés abban sem, hogy a tanács
adás mennyiben lehet része a szupervíziónak (vagy egyáltalán része le
het-e), és hogy ez a két dolog hol és hogyan érintkezik. Még abban sem si
került egyetértésre jutni, hogy a formális értékelés mennyiben "kell", hogy
része legyen a szupervíziónak, mert egyesek úgy gondolják, hogy ez lerom
bolja a szupervíziós kapcsolatot, mások viszont nem ismerik el az olyan
szupervíziót, mely formálisan nem bírálja el a gyakorlatot végzők haté
konyságát.
A szupervízión belüli viták megpróbálják különválasztani a tanácsadás
tól. Ennek a nézetnek az ellenzői azzal érvelnek, hogy a két szakma nem
különíthető el egymástól és hogy a szupervizor és a szupervízióban részt
vevő között ható tanácsadási tendencia az, ami a tanulást biztosítja. Kevés
közös megegyezés van arra nézve, mitől halad előre a szupervíziós folya
mat; van, aki ezt egyaránt tulajdonítja a résztvevőknek és a gyakorlott szak
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embernek, mások különböző terminusokkal szeretnék definiálni és elkülö
níteni a szerepeket minden egyes kapcsolatban.
Mennyire kellene behatolnia a tanácsadás szervezetileg kialakított aspek
tusainak a szupervízió területére? A formális tanítás része legyen-e a szu
pervíziónak? A beszámolás milyen fajtái (folyamat-elemzés, hangkazetta,
szóbeli beszámoló) jellemezzék a hatékony szupervíziót?
Az eddig felsoroltak felvázolták a szupervízió körüli ellentmondások
szövevényét, melyek megnehezítik pontos definiálását és elméleti keretbe
ágyazását.
A szupervízió lehet tréning-szupervízió vagy konzultatív szupervízió. A
tréning (=gyakorlat) itt a diák tanulási folyamatának része, melynek célja,
hogy a segítő szakmában gyakorlatot szerezzen, például a szociális munká
ban, tanácsadói munkában, klinikai pszichológiában, vagy a pszichiátriá
ban. A konzultatív szupervízió két kvalifikált ember közötti megállapodás,
ahol az egyik segítséget nyújt a másiknak az esetek értelmezésében
(Brown, 1985; Ekstein és Wallerstein, 1972; Gallessich, 1982, 1985). Ez
utóbbit a kölcsönösség, a kevésbé formális megítélés és az ad hoc jelleg jel
lemzi a tréning-szupervízióhoz képest. Erről a konzultatív szupervízióról
még nagyon kevés szakirodalom jelent meg.
A szupervízió egyik aspektusát figyelembe véve a tanácsadói szupervízió a
következőket kell, hogy magába foglalja:
• a tanulót, aki gyakorlaton vesz részt, és egy szervezett gyakorló
kurzus tagja;
• a szupervizort, aki egy tapasztalt tanácsadó /pszichoterapeuta/ ta
nácsadó pszichológus, és aki remélhetőleg részt vett szupervizori
kiképzésen;
• a kereteket, melyek meghatározzák a találkozásokat, amelyen más
tanulókkal együtt értékelik és visszajelzik a gyakorlaton résztvevő
munkáját.
A szupervízió formális, szakmai kapcsolat a szupervizor és a szupervízió
ban résztvevő között. A szupervízió célja a szupervízióban résztvevő szak
mai fejlődése és a kliens jobbulása /boldogulása. A szupervízió nem tanács
adás és nem pszichoterápia. A szupervízió elsősorban oktatási folyamat,
amely a diák (résztvevő) tanulását segíti elő. A szupervizor képessé teszi a
rábízott személyt arra, hogy megtalálja a saját útját a tanácsadói munkában.
Az értékelés (hivatalos és nem hivatalos) elengedhetetlen része a szuperví
ziónak. A szerződéskötés és alku szintén alapvetőek a szupervízióban. A
szupervizor és a résztvevő szerepei és felelősségei világosak kellenek, hogy
legyenek a szupervízió összes résztvevője számára. Létezik jó és rossz szu
pervízió. A szupervíziónak sokféle formája van; mindegyiknek megvan az
124

erős oldala és a gyenge pontja. A szupervíziós kapcsolat sok szerepből áll
össze, nem pedig egyből, és a jó szupervizorok képesek sokféle szerepet
nyújtani. A nem, a faji hovatartozás, a kultúra és a hatalom mind nagy sze
repet játszanak a szupervízióban és ezeket néven kell nevezni.
A tanulási folyamat a szupervízióban a résztvevő tanácsadói munkája so
rán jön létre. A szupervízió nem formális tanulás, hanem a tanácsadói jár
tasságokról, az etikai szabályok megtanulásáról, személyes kapcsolatok ki
alakításáról szól, melyet a résztvevő munkája során tesz magáévá.
A szociálpedagógus hallgató az informális tanulás egész folyamatán
megy keresztül, amikor kihelyezik gyakorlatra. Részt vesz a belső megbe
széléseken, megfigyeli a kollegák attitűdjét, hallja telefonbeszélgetéseiket.
A szupervíziós üléseknek biztosítaniuk kell a tanításhoz és tanuláshoz
szükséges hivatalos kereteket és a szupervizortól többet követelnek annál,
hogy a munka következő lépését meg tudja a tanulókkal beszélni. Fontos
meghatározni mit értünk szupervízión, és hogy megkülönböztessük attól,
amire mint szupervízióra szoktak hivatkozni, de valójában nem más, mint
konzultáció.
Szupervízión megtervezett, rendszeres üléseket értünk, amely alatt diák
és szupervizor megbeszélik a diák gyakorlóhelyen végzett munkáját, és ér
tékelik a tanulási folyamatot.Amikor közös megegyezéssel kijelölik a gya
korlat helyét a tanuló és a szupervizor megbeszélik elvárásaikat magára a
szupervízióra vonatkozóan is; annak gyakoriságát, időtartamát, a szuperví
ziós ülések tartalmát és hogy a szupervízió milyen célt szolgál. A diáknak ahogy lépésről lépésre előrehalad a munkájában - szüksége van ott a hely
színen történő megbeszélésre is, melyben nem szükségszerűen a szuperviz
or vesz részt. Ilyenkor a diák konzultálhat egy teambeli kollegával, vagy
egy tapasztaltabb szociálpedagógussal.
"A konzultánsnak végrehajtó hatalmi felelőssége nincs, ezért nem felelős
a javasolt cselekvés végrehajtásáért. A hivatalos felelősség a konzultációt
kérőé marad, aki eldöntheti, elfogadja vagy elutasítja a kapott tanácsot és
úgy használja fel, ahogy akarja." (Westheimer, 1977) Ennélfogva a diák
bárhol másutt is kérhet tanácsot, az ebből következő döntések felelőssége
viszont a szupervizoré. Akármilyen tapasztalt is a diák, a konzultáció nem
helyettesíti a szupervíziót. A gyakorlatra való kihelyezésnek fő célja az,
hogy lehetőséget nyújtson a diáknak, hogy kipróbálhassa magát segítő sze
repben, a szociálpedagógus szerepében. A szupervizor legfontosabb felada
ta az, hogy a legtöbb lehetőséget biztosítsa a diáknak a saját tanulására, az
adott intézményi kereteken belül.
A szupervizornak biztosítania kell, hogy az intézmény kliensei jó szol
gáltatást kapjanak, másodszor pedig fejlesztenie kell a tanulási képessége
ket, hogy megnövelje a diák számára a tanulás lehetőségét.
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Priscilla Young (1967) úgy látja a szupervizort, mint a tanári team részét,
oktatót, akinek a következő feladatai vannak:
• megtervezi és biztosítja a tanulási folyamatot, mely nem egymástól
független tapasztalatokból tevődik össze, hanem jól felismerhető
egységet alkot;
• segítséget nyújt a tanulásban a diáknak oly módon, hogy képessé
teszi őt a kliensek segítése útján nyert tapasztalat lényegének meg
értésére, ugyanakkor direkt módon információt is ad neki;
• megteremti a tanuláshoz szükséges klímát, középpontba helyezve
saját magának a diákhoz fűződő kapcsolatát, melyen keresztül a
diák bátorítást és visszajelzést kap, segít az elméleti és gyakorlati
tudás integrálásában;
• segít a diáknak a gyakorlati munka során keletkezett stressz leveze
tésében.
A munka kijelölése
A diák számára megtervezett munkának szinkronban kell lennie a gyakor
lóhely világosan körvonalazott tanulási feladatával . A diák által felvállalt
munka adja a tanulás fókuszát, és meg kell felelnie a tanulási képességek
nek. Annak érdekében, hogy a diákoknak ne kelljen olyan túlfeszített és
komplex munkát végezniük, amelyre nincsenek felkészülve, a munkaterület
kijelölése a szupervizor egyik legfontosabb feladata. Gondoskodni kell
róla, hogy a munkaelosztásnál "játszmák" ne jöhessenek létre: például az
olyan felkiáltások, mint "ez ideális esetnek tűnik egy diáknak" mellőzendők
(Gallop és Quinn 1981), mivel jogosulatlan nyomást gyakorolnak a diákra,
hogy elfogadja a felkínált esetet; ugyancsak kerülendő az olyan helyzet,
amikor a diák válogatás nélkül elvállal bizonyos munkákat a teambeli kol
légák nagy megkönnyebbülésére.
Még két helyzet van, amit el kell kerülni:
• Azt a kísértést, hogy lefölözzük a legjobb munkákat a diáknak és
ezáltal ellenséges érzületet hozzunk létre a kollegákban.
• Azt, hogy megengedjük a diáknak olyan feladat végzését, amelyet
senki más nem vállalna el.
Általánosan használható szabály a munka kijelölésére, mely szerint "bármi
lyen területen értékeljük a tanulót, meg kell őt tanítani arra a dologra" (Pet
tes, 1967). Ez azt jelenti, hogy amikor a szupervizor elvállal egy diákot,
neki magának tisztában kell lennie a tanulási intézmény elfogadott értékelé
si normáival és egyet kell értenie azokkal.
Vannak olyan jártasságok, amelyek általánosabbak és a munka folyama
tából következnek, ilyen például a kapcsolat más intézményekkel és a kol
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legákkal. Az intézmény klienseinek egyéb problémái, szükségletei megha
tározzák azt, hogy milyen speciális tudásra és képességekre van még szük
ség.
A következő kritérium-rendszer irányítja a szupervizort abban a munkában,
amelyet a diáknak kijelölnek:
• A diák előzetes tudása az intézmény munkájáról, annak egyéni as
pektusairól.
• A szupervizor rálátása az intézmény munkájának egy jellemző sze
letére, amelyet a diák átvehet, hogy indokolt legyen az oda való ki
helyezése.
• Az önbizalom, amellyel a diák az adott helyre érkezik; azok a terü
letek, amelyeken önbizalommal kíván felfedezéseket tenni és azok
is melyekkel kapcsolatban legkevesebb az önbizalma.
• A diák által megnevezett és kifejezett érdeklődési területek.
• A kezdeti munkát - amennyire csak lehetséges - jól kell megítélni a
diák kompetenciáján belül, így valószínű, hogy a munkát sikeresen
be is fogja fejezni.
• A diáknak felkínált munkát mindig az ő kapacitásához kell mérni.
Minőség és mennyiség között egyensúlyt kell tartani.
• A kiadott munka ne haladja meg a szupervizor kapacitását a dolgok
áttekinthetőségében, ez biztosítja a diák teljesítményének gondosan
mérlegelt értékelését.
A munka kezdeti felosztása adja a szupervizornak a legelső lehetőséget
arra, hogy felmérje, a diák hogyan közelít a kapott feladathoz. Ugyancsak
ez az első lehetőség arra, hogy visszafogja magát a diákhoz fűződő viszo
nyában. Minél kevésbé folyik bele a diák tevékenységébe, annál jobban
meg tudja figyelni, hogy a diák hogy fog bele egy adott feladatba.
Úgy tűnik, a diákok tipikusan a következő módok egyikén reagálnak az új
munkára:
• Az első típus megpróbálja a feladatot felmérni, analizálni és megér
teni mielőtt hozzáfogna a gyakorlati tevékenységhez. Ez a diák már
a munka kijelölésekor meg szeretné beszélni az adott eset különbö
ző aspektusait.
• A második típus a kapott információval elkezdi a tevékenységet, és
a tevékenység végzése közben fedezi fel annak különböző aspektu
sait. Ez a diák a végén szereti megbeszélni az általa tapasztalt törté
néseket. Szélsőségesen fogalmazva az első típust úgy is nevezhet
jük, mint "aki gondolkodik, de nem cselekszik", a másik típus pe
dig "aki cselekszik, de nem elmélkedik." A szupervizor feladata,
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hogy megállapítsa, hogy a diáknak munkához való hozzáállása ho
gyan hat ki a klienseknek nyújtandó segítségadásra.
Lehetséges, hogy a diák preferált tanulási stílusa bizonyos körülmények kö
zött nem megfelelő. A szociálpedagógus nem lehet mindennel tisztában a
munka elkezdése előtt, és sok olyan helyzet van, ahol az első feladat az in
formációgyűjtés. Információ vagy a klienstől vagy az adott közösség tagjai
tól szerezhető be. Másrészt a diákot bátorítani kell arra, hogy információt
gyűjtsön, bármilyen hozzáférhető helyről, legyen az akár egy idejétmúlt
adatbank, mielőtt nekiront egy olyan munkának, amelyben már mások is
kudarcot vallottak.
A szupervízió megtervezése
A következőkben a szupervíziónak azokat az aspektusait vesszük számba,
melyeket a diák teljes szupervíziójának megtervezésekor alapul kell venni.
A diáknak tudnia kell, hogy lesz egy előre megtervezett rendszeres idő
pont, amikor a szupervizor a rendelkezésére áll. Ez bármi másnál jobban
segíti a diákot munkája megtervezésében, mivel indirekt határidőket szab
egy-egy munkafázis befejezésére. A szupervízió gyakorisága és az ülések
időzítése tárgyalások során jön létre és ezt szerződés rögzíti a diák és szu
pervizor között. Hasznos, ha az ülések előre megbeszélt időtartamot ölel
nek fel, így diák és szupervizor egyaránt tudják mihez tartani magukat. Ha
egy diák - példának okáért - azt a szokást veszi fel, hogy egy esetet rögtön a
látogatás után meg szeretne beszélni (ilyen igénye a szupervizornak is le
het), gondosan mérlegelni kell, hogy ez az igény jogos-e, vagy a diákot le
kell beszélni erről a gyakorlatról. Olyan csapdáról van szó, amelybe mind
ketten beleeshetnek, és ez akadályozhatja a diák felelősségérzetének kiala
kulását munkája iránt. Ezért fontos a diáknak pontosabban tudni, mikor lesz
alkalom a megbeszélésre.
Világossá kell tenni a diák számára, hogy mit várunk el tőle azzal kap
csolatban, hogyan készüljön fel a szupervízióra. Mivel az általa elvégzett
munka áll a tanulás középpontjában, a diáktól elvárjuk, hogy megossza ta
pasztalatait a szupervizorral, a munka a szupervízió számára nyitott legyen.
Ez lehetőséget ad a szupervizornak, hogy megerősítse a jól végzett munkát,
elősegítse a tanulást, és felhívja a figyelmet olyan területekre is, amelyek
eddig háttérben maradtak.
Munkájukról a diákok különféle módokon számolhatnak be:
• a munkájukról készült írásbeli feljegyzésekkel;
• a szupervizorral történő megbeszélések során;

128

• a teljesített munka speciális rögzítésével, például folyamat-elemzés,
a szupervizor általi közvetlen megfigyelés, audiokazettás és video
felvételek.
A diáknak tudnia kell, mit kell nyújtania a szupervíziós ülésen, ahhoz hogy
megfelelően fel tudjon rá készülni. A leggyakoribb módszer ezek közül a
megbeszélés. A szupervíziós ülések megtervezésekor gondolkodjunk több
féle módszerben, mert:
• a szupervízió stílusa "bemerevedhet", és többféle módszer alkalma
zása változatosságot teremt;
• a szupervizor így arra bátorítja a tanulót, hogy ő maga is többféle
módszert használjon ténykedése során, melyet a szupervizortól,
mint modelltől leshet el;
• a különféle módszerek segítségével a szupervizor a diák teljesítmé
nyének minőségét különböző aspektusairól tekintheti át.
Említettem már a diák felkészülését a szupervíziós ülésekre. Ugyanilyen
fontos, hogy a szupervizor is felkészüljön – tanulmányozza az elétárt fel
jegyzéseket és jelentéseket, mivel a diák visszajelzést vár. A szupervízió
nak nemcsak a stílusa válhat kényszeredetté, hanem az ülések vezetése is
egyhangúvá laposodhat. A szupervízió túl gyakran épül kizárólag a diák
aktivitása köré.
Diák és szupervizor megállapodhatnak abban, hogy elkötelezik magukat
egy konkrét téma tanulmányozására, legyen az például egy kliens-csoport
ról szóló elemzés, egy munkamódszer, vagy a következő ülésre való felké
szülés.
A szupervízió része lehet az is, hogy gondoskodjon a diák számára ta
nácskérési lehetőségekről, akkor, amikor a szupervizor éppen nem elérhető.
Hasznos lehet, ha a szupervíziós üléseknek nemcsak az időtartamát rög
zítjük le, hanem megtervezzük a napirendi pontokat is még az ülés elején.
A szupervizornak és a diáknak egyaránt lehetnek megbeszélni való témáik,
és ha ezeket az ülés elején felsoroljuk, biztosan nem marad ki semmi, leg
feljebb egy-egy dolgot elhalasztunk a következő ülésre. A nem lezárt végű,
nem megtervezett szupervíziós ülések parttalan beszélgetésekké válnak, ez
frusztrálja a diákot, mert úgy érzi, ami neki fontos volt, arra a szupervizor
nak nem jutott elég ideje. Egyértelműen a szupervizor felelőssége, hogy ez
ne történhessen meg.
A fent említett jelenségnek éppen az ellenkezője az a veszély, amely a
szupervíziós ülés túlstrukturálásából fakad. A szorongó szupervizor, aki
nem hisz abban a képességében, hogy ösztönözni tud egy felkészült diákot,
annyira fenyegetve érezheti magát, hogy túlkontrollálja a diákot, a megbe
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széléseket pedig olyan paraméterek közé szorítja, amelyben ő biztonságban
érzi magát.
Végül vessünk egy pillantást a "szerződésre". Ez a sarkköve a gyakorlat
ra való kihelyezésnek, és fontos, hogy az előkészítése és megkötése megfe
lelő gondossággal történjen. Ha a szerződés világos és pontos, akkor arra
használhatjuk, hogy megbizonyosodjunk róla, a kitűzött tanulási célok
megvalósultak- e, tehát eltaláltuk-e a megfelelő helyet.
A szupervízió folyamata
A szupervízió funkciója az, hogy segítsen a tanulónak a megtanulandó
munka lényegének megértésében és abban, hogy olyan tudásra és készsé
gekre tegyen szert, amelyre szüksége van a segítő szakmában.
A szupervíziós ülésen a szupervizornak tudnia kell, hogy egyszerre két do
loggal foglalkozik:
• a tanulási folyamattal, vagyis segíti a tanulót a megszerzett ismere
tek tudatosításában olyan kérdésekkel, mint:
- "Hogyan jutott erre a következtetésre?"
- "Milyen ismereteket használ fel, amikor ezt feltételezi?"
- "Milyen koncepció alapján mondja ezt?"
• a szociális munka/szociálpedagógiai munka tartalmával:
- az adott probléma megoldásához szükséges tudással és
- jártasságokkal.
A szupervízió egymást követő lépésekben halad előre, ezekkel részletesen
foglalkozunk az alábbiakban, beleértve az adott feladatokat, képességeket
és technikákat is.
A leíró szakasz
Kezdetben a szupervizornak meg kell hallgatnia a diákot és meg kell pró
bálnia megérteni az adott problémát vagy helyzetet a diák szemszögből.
Fontos, hogy a tanulónak meg legyen engedve, hogy először a saját néző
pontjából érzékelje a problémát. Ezzel ugyanis képessé válik arra, hogy
maga irányítsa a saját működését, és felelősséget érezzen a munkája iránt.
A diákot ezért bátorítani kell, hogy elmondhassa, amit akar anélkül, hogy a
szupervizor félbeszakítaná őt; nem szabad a diák kommunikációs áramát
legátolni.
Ebben a fázisban a szupervizornak bátorítania kell a tanulót, vissza kell
tartania a kritikát. Bár lehet, hogy szükséges információkat kérni a diáktól,
hogy a szupervizor fejében megjelenő kérdésekre válasz szülessen, a szu
pervizornak mégis el kell kerülnie a meggondolatlan kérdéseket, melyek
csak összezavarják a diákot. A kérdés érvényességének jó tesztje az, hogy
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elképzeljük azt a választ, amit a szupervizor adna a diáknak arra a kérdésre,
miért teszi fel neki a szupervizor ezt a kérdést.
Hasznos, ha önként elmondjuk, mi a célja egy kérdésnek, ezt különösen
akkor tegyük meg, ha a diák bizonytalannak, vagy zavartnak látszik a kér
dés feltevésekor.
Ebben a szakaszban nagyon fontos biztosítani, hogy az eset a diáké,
hogy elkerüljük a "mi-szindrómát".
Némely szupervizor hajlamos arra, hogy az esetet éppúgy a sajátjának te
kintse, mint a diákénak és úgy beszéljen róla, mintha közösen dolgoznának
rajta. Egy bizonyos értelemben a szupervizor felelős az esetért, de ez nem
éri el a közös felelősség szintjét, különben a diáknak sosem fejlődik ki a fe
lelősségérzete olyan készségek elsajátításában, mint a diszkréció megtartá
sa, kezdeményezőkészség és a szükséges megközelítési mód megválasztá
sa.
A tisztázás szakasza
Ennek a szakasznak a célja megbeszélni a diákkal, hogy a szupervizor meg
értette a helyzetet úgy, ahogyan a diák látja, és megérti azt a munkát, ame
lyet a diák végez. Két egymással összefüggő dolog van terítéken a szuper
víziós ülésen: a diák hoz egy objektív problémát megbeszélésre, vagyis
olyat, ami elsődlegesen a munkával függ össze, és a tanulótól függetlenül is
meg lehet érteni, a másik viszont – és ez a fontosabb a diák tanulása szem
pontjából – a probléma, ahogyan azt a diák látja, beleértve azt az okot is,
amiért a szupervízióra hozta.
A két probléma nem mindig esik egybe, hiszen a diáknak az esettel kap
csolatosan olyan nehézségei is lehetnek, melyek nem az objektív problémá
ból fakadnak. Fontos annak biztosítása, hogy a fókusz a diák esettel kap
csolatos problémája legyen, amíg ő felelősséget érez és irányítani tudja a
munkáját. A diák problémája sokszor az esettel kapcsolatos érzéseiből fa
kad.
Az értékelő szakasz
A diák azt várja, hogy megerősítést kapjon arról, ahogyan az esetet kezeli
és ezen a poszton a szupervizornak végig kell mennie újra a munkán, meg
erősítve annak pozitív részeit, és meg kell győződjön róla, hogy a diák tud
ja, ezek miért jók, valamint meg kell nevezni azokat a részeket is, amelyek
problémásak.
A megbeszélés ezen szakaszában az általános elv az, hogy előhozzuk belő
le:
• a probléma megértését, és
• tudásának azt a részét, mely összefügg a helyzettel.
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Ebben a periódusban segítenünk kell még őt abban is, hogy a helyzetben
rejlő tanulási célokat beazonosítsa. Ez a cél lehet a probléma egyre mé
lyebb megértése, információszerzés a hozzáférhető forrásokból, vagy nö
vekvő jártasság egy munkamódszerben.
Ezen a ponton lehet, hogy szükség lesz direkt tanításra, vagy egy olyan
javaslatra, hogy a diák kutasson egy keveset a meglevő források felhaszná
lásával, esetleg a szupervizor elmagyarázhat egy bizonyos eljárást.
A megvalósítás szakasza
Ennek az utolsó szakasznak a célja az, hogy képesé tegye a diákot az eseten
való továbblépésre, tegye meg a következő lépést. Itt is fontos megbizonyo
sodni arról, hogy a diák milyen irányban lépne tovább és miért. Ha a meg
közelítés jó, akkor a szupervizornak meg kell erősítenie azt. Ha a diák el
akadt, bátorításra van szükség, hogy eldönthesse a különböző lehetősége
ket. Eljött az ideje annak, hogy az idevonatkozó tudást bevezessük,
javaslatokat tegyünk a megértés vagy a beavatkozás alternatív lehetőségei
re.Az aranyszabály ennél a fázisnál az, hogy nem szabad túlmenni a diák
adott tudásszintjén. Megvan annak a veszélye, hogy a szupervizor "ego-uta
zást" tesz, a saját tudását fitogtatja, és ez nem szolgál a diák előnyére és túl
sok új ismeretet vezet be túl gyorsan.
Fontos emlékezetben tartani, hogy a szupervizor nem felelős azért a tem
póért, amellyel a diák haladni képes. A szupervizornak facilitálnia kell a
diák tanulását és el kell kerülnie a diák hátráltatását.
Végül diáknak és szupervizornak egyaránt elégedettnek kell lennie, hogy
az adott idő alatt elég munkát végeztek el a szupervízió témáiban. A diák
azt kell, hogy érezze, hogy magabiztosan tovább tud lépni, a szupervizor
nak pedig biztosítania kell, a bizonytalan területeket megtárgyalták és fel
számolták.
A szupervízió fókusza
Ha a diákkal egy munkát áttekint, a szupervizor valószínűleg a következő
területek egyikére (vagy közülük többre is) koncentrál:
• A diák kapacitása arra, hogy megértse az alapprobléma természetét.
E nélkül a megértés nélkül a diák nem lesz képes arra, hogy meg
tervezzen egy beavatkozási vagy cselekvési stratégiát.
• A diák képessége arra, hogy az adott problémát a munka különböző
fázisaiban kezelni tudja. Például az eset jellegű munkáknál problé
mák állhatnak elő a kapcsolat kialakulásakor, a kezelés megterve
zésekor, az időzítésben és az értékelésben. A segítő folyamat fázis
lehetőséget nyújt a kliens problémáinak megoldására.
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• Az egyes esetekhez szükséges tudásmennyiség, melyet a diák lehet,
hogy csak részben birtokol, vagy részben ért meg. Ez kapcsolódhat
a jogalkotáshoz, adminisztratív eljárásokhoz, az elméleti inputhoz
(bemenethez), a gyakorlati tapasztalathoz – például szülő-gyerek
elválasztásának következményei – a hozzáférhető forrásokhoz és
alternatív módszerekhez.
• A diák kapacitása megfelelő kapcsolat kiépítésére és fenntartására.
Itt azokról a kapcsolatokról van szó, amelyek szükségesek egy
adott feladat sikeres végrehajtásához.
• A diák kapacitása célok kitűzésére, cselekvési stratégiák megterve
zésére, cselekvések elkezdésére és végrehajtására.
• Személyes reakciók az adott problémával kapcsolatban, különösen
azokkal, amelyek feszültséget és szorongást idéznek elő. Minden
tanulás együtt jár némi feszültséggel, mivel a diák megértése és
problémamegoldó képessége között szakadék tátong. Lehetnek
olyan problémák is, amelyek túl súlyosak ahhoz, hogy a diák meg
birkózhasson velük, és olyanok is előfordulhatnak, amelyek fenye
getést hordoznak. Példa lehet erre az agresszió, halál, szexualitás,
káosz, visszautasítás.
• Jelzések arra, hogy a diák szakmai értékeket fejez ki a munkájában,
vagy tudatában van annak, mi fenyegeti ezeket az értékeket más
emberek részéről; például a kliens joga arra, hogy döntsön a saját
életéről.
Visszajelzés
A szupervizor egyik legnagyobb felelőssége a szupervíziós ülésen: a viszszajelzés a diák számára. A visszajelzés olyan folyamat, mely megfigyelé
seket, benyomásokat, érzéseket vagy más értékelő információt közvetít a
személy számára, és ez saját hasznát, saját tanulását szolgálja. Elengedhe
tetlenül szükséges a diák előrehaladásához az, hogy visszajelzést kapjon. E
nélkül a diák nem tudja a saját munkáját értékelni, a saját-értékelés nem ki
elégítő. Megfelelő visszajelzés adása képessé teszi az egyént a nem haté
kony viselkedés módosítására, és elősegíti a hatékony munkát. A hatékony
visszajelzés segít a személynek, aki kapja.
Úgy kell adni, hogy a fogadó, aki kapja:
• világosan megértse, mit kommunikálnak felé és,
• képes legyen befogadni az információt.
A hatékony visszajelzés szabályai:
• A hallgatónak legyen elvárása a visszajelzésre.
• Olyan gyorsan kell adni, ahogyan csak lehet.
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• Nem szakzsargonban kell adni.
• Tömörnek kell lennie, nem kell több részletet tartalmaznia, mint
annak a munkának, amelyről a visszajelzést adjuk.
• A személy különleges és megfigyelhető viselkedésére kell fókusz
álnia és nem a személyiségére. Például jobb azt mondani "maga
nem néz rám, amikor velem beszél", mint azt, hogy "maga túlságo
san távolságtartó".
• Közvetlen, segítőkész, nem fenyegető stílusban kell adni, és el kell
kerülni az értékítéletet és az erkölcsi ítélkezést. Például, mondjuk
azt "ha nem néz rám, amikor beszélek, úgy érzem, nem figyel rám"
azzal szemben, hogy "senki sem szereti az olyan embert, aki viszszautasítja a szemkontaktust".
• Csak olyan viselkedésre koncentrálhat, mely fölött az egyén kont
rollal rendelkezik.
• Az egyén erősségeire és gyenge pontjaira egyaránt koncentrálnia
kell.
• Az adónak és a fogadónak addig kell diskurzust folytatnia, amíg
egyetértésre jutnak abban, miről is beszélgettek.
A szupervíziós kapcsolat
Minden tanuláshoz változásra van szükség, a változás pedig mindig szoron
gással jár. A szupervíziós kapcsolat többféle szorongást indukál a diákban:
fenyegetve érzi a függetlenségét és autonómiáját; szorong tudatlansága és
sebezhetősége miatt; attól tart, hogy nem felel meg a szupervizor elvárásai
nak.
A változás sokkal fenyegetőbb egy tréningen résztvevő felnőtt számára;
gyakran radikális változást követel meg attitűdjében és gondolkodásmódjá
ban, melyek az évek során megszilárdultak. A változás megköveteli, hogy
új modellekkel azonosuljunk, és előző nézeteinktől megváljunk.
Bármilyen magabiztosnak tűnik a diák, vagy előző tapasztalatai bár
mennyire is meggyőzőnek tűnnek, a szupervizornak azzal a közeggel kell
foglalkoznia, amelyben a tanulás létrejön, és érzékenyen kell kezelnie a
problémákat.
A kapcsolat a szupervizor számára is fenyegető. A szerepéből adódóan a
szupervizorban él egy vágy, hogy segítőkész legyen, véleménye pedig in
formatív és releváns legyen. Ugyanakkor szoronghat amiatt, hogy a diák
észreveszi a korlátait, hogy attitűdjeit és módszereit kihívás fenyegeti, vagy
a diák egyszerűen visszautasítja.
A szorongása leküzdésére tett kísérlet során a szupervizor abba a hibába
eshet, hogy túl-kontrollálóvá válik, és a kontrollt az "autoritás", az "előző
tréning" vagy a "tapasztalat" jelszavai segítségével valósítja meg. Ahhoz,
hogy a szupervízió maximálisan hatékony legyen, a szupervíziós kapcsolat
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nak azon kell alapulnia, hogy diák és szupervizor maximálisan részt vesz
benne. Bár a kapcsolatban a szupervizor van erősebb (hatalommal bíró) po
zícióban, ez nem jelenti azt, hogy a tanulás egyutas (egyirányú) történés,
amelyben a szupervizor van a tanító szerepben.
Ahogy Westheimer (1977) állítja, "a szupervizornak hinnie kell a folya
matos tanulásban és fejlődésben", és ha a szupervizor "nem örül annak,
hogy ő maga is tanul, akkor soha nem lesz belőle jó szupervizor".
Hogy kölcsönös legyen a részvétel a tanulási folyamatban, a szuperviz
ornak sokféle módon kell beavatkoznia, és ezzel vállalnia kell a kockázatot,
hogy a diák ellenséges lesz, vagy elutasítja őt.
A hagyományos szociális munka szupervíziót úgy tekintik, mint az in
tézmény normáihoz való konform igazodást, és bár a szociális munkához
történő szocializáció nagy része a szupervízió folyamatában jön létre, a
szupervizornak hagynia kell, hogy a diák kihívást intézzen az intézmény
szokásrendszere és a szupervizor gyakorlati megközelítése ellen. Szükség
van az érzelmek, attitűdök, információ és tudás megosztására, mert ez teszi
képessé őt, hogy a lehető legkevesebb fenyegetéssel tanuljon.
3. Kiégés és helfer-szindróma: a segítő foglalkozás árnyoldalai
(írta: Pápay Nikolett)

A segítő foglalkozás a köztudatban olyan emberek választott professziója,
akik esetében az empatikus készség, a mások problémájához való odafor
dulás alapvető kvalitásként jelentkezik. Könnyen belátható, hogy ez a pro
szociális attitűd csak stabil, kiegyensúlyozott személyiség hátterén tud tar
tósan működni, vagyis csak az tud önzetlenül segíteni, aki maga nem szorul
segítségre.
Ugyanakkor az utóbbi pár évtizedben egyre több kutatási eredmény szá
mol be arról, hogy az emberekkel foglalkozó szakemberek számos tartós
lelki problémát élhetnek át, amelyek akár szélsőséges esetben a klinikai
szinten is emocionális és társas zavarokhoz vezethetnek. E jelenségek kér
déskörét, vagyis a professzionális segítőket sújtó tünetcsoportot a kiégés
(burnout) és a helfer-szindróma terminusokkal írták le először a 70-es évek
ben.
A két alapműnek számító írás a témakörben Freudenberger burnout (ki
égési) szindrómáról szóló tanulmánya (Freudenberger, 1975)26, valamint
Schmidbauer „Die Hilflosen Helfer” (1977)27 című műve a helfer-szindró
ma jellegzetességeiről.
26
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therapy: Theory. Research and Practice 12. 73-82.
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A következőkben e két pszichológiai jelenséget foglaljuk össze röviden,
majd ismertetjük a prevenciós és terápiás lehetőségeket.
Burnout szindróma
A kiégési szindrómát úgy definiálhatjuk, mint tartós érzelmi nyomás hatá
sára kialakult emocionális és mentális kimerülést, amely „a reménytelenség
és inkompetencia érzésével, a célok és az ideálok elvesztésével jár, s ame
lyet a saját személyre, munkára, ill. másokra vonatkozó negatív attitűdök
jellemeznek” (Fekete, 199128). Freudenberger számos segítő foglalkozású
(egészségügyi dolgozók, krízisintervenciós központok munkatársai, stb.)
esetében figyelte meg a jelenséget, amelyet azután egyéb csoportokban is
(pedagógusok, rendőrtisztek, jogászok, stb.) leírtak a későbbi kutatások so
rán (Freudenberger, 1975).
Tünetek
A kiégési szindrómát három jellegzetes viselkedéses és érzelmi megnyilvá
nulás mentén lehet megközelíteni:
1.

Emocionális kimerültség
Megfigyelhető, hogy ilyen esetekben az érzelmi kapacitás kimerül, lel
ki szinten a segítségnyújtás képtelenségét éli meg a személy. Jellemző
emocionális tünet a szorongás, illetve az érzések átélésének képtelen
sége (alexitímia). Az empátiás képesség szintén csökken.
„Az emberekkel való egész napon át történő foglalkozás igen meg
erőltető a számomra.”

2.

Deperszonalizáció
A deperszonalizáció elszemélytelenedést jelent, vagyis a kiégés során
egyre csökken a másik személy szükségleteire való érzékenység. Do
minánssá válik a segítségre szoruló emberek tárgyként való kezelése, a
megbecsülésük hiánya, egyre gyakoribb lesz a negatív megítélés, tá
volságtartás.
„Az az érzésem, hogy rajtuk már úgysem lehet segíteni.”

3.

Személyes hatékonyság elvesztése
A kiégés szindróma velejárói a saját munka effektivitásának egyre
erőteljesebb megkérdőjelezése, a munkával kapcsolatos elvárások tel
jesíthetetlenségének érzései. Minél tovább tart a negatív érzelmi álla
pot, annál reményvesztettebb a személy, átéli a szakmai inkompeten
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cia, a csökkent produktivitás érzéseit, és ezzel párhuzamosan önérté
kelése is jelentősen csökkenhet.
„Úgy érzem, hogy munkám révén más emberek életére negatív hatás
sal vagyok.”
Az emocionális kimerültség, a deperszonalizáció és a személyes hatékony
ság elvesztése a személy izolációjához, belső kiüresedéséhez, érzelmi
mélypontjához vezethet, amely Freudenberger értelmezésében leginkább a
veszteségélményhez hasonlít, vagyis a gyász dinamikáját, sajátosságát vise
li magán.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy burnout során a személy énvesztéses álla
potot él meg elsősorban szakmai, de az élet egyéb vonatkozását érintő terü
leteken is.
Helfer-szindróma
Schmidbauer (1977) értelmezésében helfer-szindrómásoknál különösen ne
hezített a privát és a szakmai élet szétválasztása. Esetükben leginkább
szembeötlő, hogy a segítő szakmában való intenzív elmélyülés, a szakmai
piedesztálon való önfeláldozás szorosan együtt jár a fontos kapcsolatok,
legszemélyesebb érzelmek háttérbe szorításával, elhárításával.
Ebből következik, hogy a segítő szakember belső ürességet, érzelmi elsi
városodást élhet át a magánéletében, amelyhez egyedül a segítő hivatás, a
segítségre szorulókkal való kontaktus nyújt önigazolást. Vagyis Schmidba
uer megközelítésében az ilyen segítő éppen azért válik segítővé, hogy sze
mélyiségének belső bizonytalanságait ellensúlyozza, kompenzálja, önérté
kelési deficitjét külső erőforrásokból táplálja, töltse fel.
Pines (1981)29 helfer-szindrómások segítő pályára lépésének motivációit
és a burnout-szindróma kialakulásának kapcsolatát elemezték. A két szind
róma között egyértelmű kauzális összefüggést talált, vagyis a belső stabili
tást nélkülöző, labilis személyiségű segítő (helfer-szindrómás) nagyobb va
lószínűséggel fogja a kiégés tüneteit mutatni.
A burnout és a helfer-szindróma leggyakoribb következményei
Kutatások során a következő tüneteket figyelték meg a legtöbb alkalommal
a válságban lévő segítőknél:
• a munkával való elégedettség alacsony mértéke;
• nagymértékű munkahelyi mobilitás: gyakori állásváltoztatás, pálya
elhagyás;
• idővel krónikussá válik a munkahelyről való hiányzás, a betegeske
dés száma megnő;
29
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• pszichoszomatikus betegségek megjelenése: leggyakrabban hiper
tónia, colitis ulcerosa, infarktus, krónikus fejfájás, étkezési és al
vászavarok;
• krónikus fáradtság, kimerültség;
• reaktív (külső nyomás hatására jelentkező) depresszió jelentkezhet;
• kompetencia csökkenése, súlyos önértékelési problémák;
• inadaptív problémamegoldási stratégiák: dohányzás, drog- és alko
holfogyasztás;
• megnövekedett depresszió és szuicidumveszély;
• a válások száma is felülreprezentálódik a szindrómásoknál.
A veszélyeztetettek köre, rizikófaktorok
A kiégés veszélyének leginkább olyan segítő foglalkozást végzők vannak
kitéve, akik tartós vagy ismételt emocionális terhelést élnek át más embere
kért való hosszú távú, intenzív erőfeszítésük során. Ilyen például az orvos,
az ápoló, a pszichológus, a tanár, a szociális munkás, a rendőr, a jogász,
stb. (Bár egyes kutatások szerint a burnout szindróma szinte valamennyi
foglalkozásnál előfordulhat, Fekete, 1991).
Vannak olyan tényezők is, amelyek a burnout előfordulási gyakoriságát
erőteljesen megemelik.
Ilyen rizikótényezőnek számít:
• ha a sok frusztráció, a krónikus stressz-állapot nem csak a foglalko
zást, hanem az egész privát szférát is eléri;
• ha hiányoznak a pozitív megerősítések, visszacsatolások, a profeszszionális teljesítmény mérésének megfelelő kritériumai;
• ha a munkahelyen a betöltött szerepek nem jól körülhatároltak,
vagyis kevésbé stabilak és egyértelműek;
• ha a munkával bizonytalan társadalmi presztízs jár együtt;
• ha jellemző az alacsony jövedelem a hosszú és rosszul strukturált
munkaidő és időbeosztás mellett.
Ezek együttes, halmozott jelenléte megnöveli a kiégés kockázatát. Ugyan
akkor, mint ahogy látni fogjuk, meghatározzák azokat a preventív szem
pontokat is, amelyek figyelembe tartásával kiküszöbölhető, elkerülhető
vagy mérsékelhető a burnout előfordulási gyakorisága.
A kiégés folyamatának szakaszai
A kiégés nem egy velünk született állapot, hanem jellegzetes kialakulása,
fejlődési útvonala van. A legtöbb esetben a következő stádiumokat külön
böztethetjük meg:
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Az idealizmus szakasza
A pályakezdő segítő foglalkozású személyekre jellemző leginkább a
kezdeti eltúlzott, nem realisztikus lelkesedés a szakmáért. Ez megnyil
vánulhat a kliensért való intenzív fáradozásban, a kollégákkal való
mindennapos, munkahelyzeteket is túllépő élénk kapcsolattartásban,
irreális, idealisztikus elvárások megfogalmazásában. A túlazonosulás
miatt összekeveredhetnek a segítő saját szükségletei a kliensével, a ha
tárok feloldódhatnak a segítő privát és szakmai élete között.
Stagnálás vagy kiábrándulás szakasza
A második szakaszban megfigyelhető, hogy a teljesítőképesség jelen
tősen lecsökken, a kezdeti érdeklődés és nyitottság kezd visszaesni. A
segítő ráébred, hogy nem tud a saját maga elé állított irrealisztikus el
várásoknak megfelelni, s ezt kudarcként éli meg, ahelyett, hogy saját
korlátait ismerné fel ezekben. A kiábrándulás következményeképp
gyakran leszűkül a kliensekkel való kapcsolattartás mértéke és érzelmi
intenzitása.
Frusztrációs szakasz
A kiégett segítőre egyre inkább jellemzővé válik a szakmai visszahú
zódás, a társas izoláció. Az empátia gyakorlása helyett gyakran nyúl a
tekintélyelvűség eszközeihez. Ebben a stádiumban, miközben megkér
dőjeleződik a választott hivatás hatékonysága, a kliens egyre idegesí
tőbbé, elviselhetetlenebbé válik.
Apátia szakasza
A frusztrációval szembeni védekezés hatására kialakult végső króni
kus szakaszra jellemző, hogy a klienssel való interakció a minimumra
korlátozódik, akár nyílt ellenségesség, cinizmus, elutasítás is jelent
kezhet. A szakmai munka rutinná és sematikussá válik, a kihívások
kerülése ekkor már általános viszonyulásmód lehet, amely a változta
tás lehetőségének teljes elvetésében nyilvánul meg.
A kiégés prevenciója
Mindezekből egyértelműen látszik, hogy a kiégés jelenségével minden se
gítő szakmai csoportnak és minden segítő szakmát választó személynek
szembe kell néznie, és fel kell készülni csoportos és egyéni szinten is a
megfelelő óvintézkedésekre.
A preventív célzatú, kiégést megelőző, rizikófaktorokat csökkentő körül
mények biztosítása minden segítő szakma saját érdeke, de ezen felül össz
társadalmi érdek is, hiszen nem mindegy, milyen mentális egészséggel ren
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delkezik az a szakmai állomány, amely mások megsegítését tűzte ki legfon
tosabb céljául.
Legfontosabb preventív tényezőknek a következőket találták:
• a segítő-kliens arány kiegyensúlyozása: sok esetben az az alapvető
nehézség, hogy egy segítő foglalkozású személyre nagyon sok kli
ens jut, így a segítő munka minőségégileg romlik;
• a munka változatossá tétele: a munkából adódó monotonitás mini
malizálása fontos feladat;
• átmeneti visszavonulás lehetősége a terhet jelentő munkaterülettől:
a lelki regeneráció lehetőségét biztosítani szükséges;
• a munkával kapcsolatban a saját személyiségfejlődés fontossága
(önismeret, autonómia, szakmai fejlődés): a segítő foglalkozású
személy legfontosabb munkaeszköze saját személyisége;
• involválódás mérséklése: a személyes bevonódás csökkenthető a
megfelelő kerettartással, az érzelmi ventillálás biztosításával (lsd.
szupervíziós csoportok lényegi szerepéről szóló részt).
• a problémák megoszthatósága: a segítő munka nagymértékű fele
lősségvállalással és átlagon felüli feszültséggel jár együtt, éppen
ezért nélkülözhetetlen a megfelelő társas támogatás, a kiterjedt szo
ciális háló a segítő környezetében. Lényeges a támogató csoportok
megléte: pl. stressz-menedzsment, megküzdési vagy relaxációs
technikák tanítása formájában.
Szupervízió
A szociális területen dolgozók szupervíziójának lehetősége az egyik legfon
tosabb kiégést megelőző preventív eljárás lehet.
A fogalom számos segítő szakma kontextusában megjelenik, sokféle te
rületen alkalmazzák. Eredetileg a pszichoterápiából származik, de tágabb
értelemben minden, a humán foglalkozások területén folyó képzési rend
szerben nagy jelentősége van annak, hogy a jelölt egy szakmában jártas
„mester” mellett bővíti szakmai ismereteit, valamint a szakma gyakorlatá
val kapcsolatos tapasztalatait megoszthatja egy nálánál tapasztaltabb sze
méllyel. A szupervízió a jelölt személyiségének formálásában, alakításában
is jelentős szerepet játszik (Tringer, 2004).30 A szupervízió tehát intézmé
nyesített formája a kontrollnak, az ellenőrzésnek, a segítő, támogató megfi
gyelésnek.
A nemzetközi és magyarországi szociális és családsegítő munka szuper
víziós lehetőségeinek történeti alakulását Bányai Emőke foglalja össze
30
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2006-os tanulmányában31. 1985-től a magyarországi helyzetre jellemző,
hogy megjelentek a családsegítő központok, s ezzel párhuzamosan az új
igény a szupervíziós munkára az e területen dolgozó szakemberek megsegí
tése céljából. 1988-ban létrejött a Mentor Egyesület32, amely azóta is folya
matosan képez szociális területen tevékenykedő szupervizorokat, illetve
nyújt támogatást a szociális területen dolgozó szakemberek számára.
Az egyesület modellje szerint a szupervizor független személy, nem az
adott intézmény tagja, ugyanakkor a szupervíziót szakma-specifikus, tehát
az adott területen jelentős tapasztalattal rendelkező szakember végezheti
(Bányai, 2006). Az egyesület tagjainak nagy része a pszichoanalitikus ha
gyomány elvei szerint képződött, így munkájukban ennek a tradíciónak a
hatása érvényesül.
Az analitikus szupervízió legfontosabb feladatának a jelölt személyiség
fejlődését tekinti (helfer-szindróma kivédése céljából), azokkal a lelki me
chanizmusokkal (pl. viszont-áttételi, s egyéb nehézségek) foglalkozik, ame
lyek a segítő vakfoltjára esnek, s a klienssel való munkában az elakadáshoz
vezethetnek.
Bálint-csoportok
Fontos megemlíteni még a pszichoanalitikus hagyományhoz tartozó Bálintcsoportot is, amelyet kidolgozójáról, a budapesti iskolához tartozó Bálint
Mihályról neveztek el, s ami nagy hatást gyakorolt a szupervízió magyaror
szági praxisára. A Bálint-csoport tagjai (rendszerint 7–18 fő, eredetileg szo
ciális munkások, később családorvosok) heti rendszerességgel találkoznak
esetmegbeszélés céljából (Füredi–Németh–Tariska, 2003).33
Bálint felfogásában az egyik legfontosabb gyógyító tényező maga a segí
tő személye („orvosgyógyszer”), éppen ezért a szupervíziós csoport a segí
tő–kliens kapcsolat jobb megértésére, javítására törekszik. Azáltal fejleszti
a segítő személyiségét, hogy a kliensre vonatkozó érzelmi viszonyulásait
feltárja, s az esetmegbeszélésen keresztül a csoporttagok ehhez kapcsolódó
kérdéseire felel. Ezután háttérben marad, miközben a csoporttagok a saját
hasonló élményeik alapján megbeszélik az esetet.
Összességében elmondhatjuk, hogy a szupervíziós munka, mint a társas tá
mogatás és személyiségfejlesztő munka közös színtere a legmeghatározóbb
preventív tényező lehet a segítő szakmákat végzők körében. Általános gya
korlatának elterjedésével megelőzhető lehet a burnout és a helfer szindróma
31
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gyakorisága. A szakmai csoportok támogatása egyfelől professzionális biz
tonsági hálót képes nyújtani, szakmailag erősíteni, másfelől segíteni tud a
klienssel való kapcsolat kiépítésében és felvállalásában.
Végezetül álljon itt egy indián tanmese, amely talán a legjobban példázza a
segítő foglalkozást választók önmaguk irányába vállalt kötelezettségét:
Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett unokájának egy
olyan csatáról, amit minden ember megvív magában.
Így szólt: Fiam, a harc két farkas között zajlik, s ezek mindegyikünk
ben benne lakoznak.
Az egyik farkas rossz.
Ő a harag, az irigység, a féltékenység, a gondterheltség, a fájdalom, a
mohóság, az erőszak, az önsajnálat, a bűntudat, az előítéletek, a kisebbren
dűség érzése, a hazugság, az álszentség és az önimádat.
A másik farkas jó.
Ő az öröm, a béke, a szeretet, a remény, a vidámság, az alázat, a ked
vesség, a jóindulat, az empátia, a nagylelkűség, az igazságosság, az együtt
érzés és a hit.
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
És melyik farkas győz?
Az öreg indián mosolyogva válaszolt: Hát az, amelyiket eteted!
4. Az interjúkészítés aranyszabályai
A szociálpedagógus hallgatók terepen történő gyakorlata során több alka
lommal is szükség van interjú felvételére. A szemináriumi órákon történt
egyeztetést követően szakmai életút interjút, vagy kliensinterjút kell készí
teniük a különböző típusú gyakorlatok során, ezért fontosnak tartok egy rö
vid összegzőt az interjúkészítésről azért, hogy minél gördülékenyebben
megvalósítható legyen ez a feladat.
Az interjú olyan kommunikáció kérdező és kérdezett között, amelyet a
felek szabad akaratukból folytatnak. Az interjúnak előre meghatározott cél
ja van, s ez ismert is a felek számára. Az interjúk segítségével konkrét és
közvetlen információkhoz juthatunk. Célja, hogy egy „beszélgetés” során a
lehető legtöbb információ birtokába jussunk a bennünket érdeklő kérdések
ről attól függően, hogy milyen célból készítjük az interjút (környezettanul
mány, segítő beszélgetés, szakmai életút interjú, vagy kliensinterjú). A kör
nyezettanulmány és a kliensinterjú során gyakran előkerülnek például az
alábbi családra vonatkozó kérdések: a lakásban életvitelszerűen együtt élő
közeli hozzátartozók neve, születési ideje, rokoni kapcsolataik, a lakásban a
családdal együtt élő egyéb személyek neve, születési ideje, kapcsolat,
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együttélés minősége, a családtól különélő egyéb közeli hozzátartozók neve,
rokoni kapcsolata, lakóhelye? A lakásra vonatkozó kérdések lehetnek: lakás
használatának jogcíme, típusa, tulajdoni formája, településkörnyezet, kom
fortfokozata, alapterülete, fűtése, lakás jellemzői stb.? A család anyagi
helyzetére vonatkozó kérdések: a család jövedelemforrásai, részesülnek-e
valamilyen ellátásban? A család és környezetét befolyásoló tényezőkre vo
natkozó kérdések: A család élettere, lakókörnyezete, szociokulturális hátte
re? A család értékrendje, életmódja? A családon belüli viszonyok? A szak
mai életút interjúban tipikus kérdések lehetnek például, hogy milyen vég
zettsége van a megkérdezettnek, mióta dolgozik a szakmában, milyen
beosztásban tevékenykedik, van-e lehetőség a szakmai továbblépésre, moti
vációk stb.?
Az interjú beszélgetés jellegű, azonban előre átgondolt interjúterv alap
ján történik.
Az interjúkészítés módszertana34:
1. INTERJÚVÁZLAT
Az interjú előtt össze kell gyűjtenünk azokat a kérdéseket, amelyekre
választ szeretnénk kapni. Segítség számunkra, ha kérdéscsoportokat al
kotunk és azon belül fogalmazzuk meg kérdéseinket (lásd fentebb).
Ügyeljünk arra, hogy a lehető legtömörebb módon foglaljuk össze azo
kat a kérdéseket, amelyekre választ szeretnénk kapni, hogy ne kalandoz
zunk el a kérdések sokaságával és valóban csak a témához köthető, in
formációval bíró kérdések kerüljenek a vázlatba. Emellett törekedjünk
arra, hogy viszonylag egyszerűen fogalmazzunk, hogy a megkérdezett
nek ne legyenek megértési problémái.
2. INTERJÚ FELVÉTELE
Az interjú felvétele általában időigényes, ezért fontos előre meghatároz
nunk az interjúalanyok körét, ami elsősorban attól függ, hogy mire va
gyunk kíváncsiak, mit szeretnénk megtudni. Nyilván úgy érdemes kivá
lasztani a kérdezettek körét, hogy minél kevesebb interjúfelvétellel el
juthassunk a lehető legtöbb információhoz.
Az interjúk felvételénél törekedjünk arra, hogy ne nyúljon túl hosszúra.
3. INTERJÚ FELDOLGOZÁSA
A felvett interjúkat feldolgozni, értékelni, elemezni szükséges, ahol fi
gyelembe kell vennünk, hogy mi volt az interjú fő célja. Fontos megje
gyezni, hogy az interjú elemzése nem az interjú szövegének leírását je
lenti, hanem szociális, pszichológiai stb. ismeretek alapján a hallottak
34

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Foglalkoztatási projektek tervezése
www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=11112. Letöltés: 2011.09.15.
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ból történő következtetések levonását. Ha kérdéscsoportokat alkottunk
az interjúvázlat során, akkor könnyebb helyzetbe kerülünk az elemzés
során, hiszen már típusokba tudjuk sorolni a válaszokat.
Az interjúzás aranyszabályai35:
•
Az interjú kezdetén mindig röviden mondjuk el, hogy mi a célja az in
terjúnak, hol fogjuk felhasználni az adatokat. Az interjúalanyokat min
dig biztosítani kell arról, hogy nevüket nem fogjuk megjeleníteni a fel
dolgozás során.
•
Válaszoljunk a kérdezett tisztázó kérdéseire.
•
Az interjúkészítés során a legjobb, ha magnetofont használunk, de
előbb mindig kérnünk kell a kérdezett beleegyezését.
Néhányan idegenkednek a hangfelvételtől, akkor ezt tiszteletben kell
tartani és el kell tenni a magnetofont/diktafont, hogy ne feszélyezze a
kérdezettet. Mondjuk el, hogy csak azért szeretnénk felvételt készíteni,
hogy teljesen az interjúalanyra tudjunk figyelni, mert ez sokszor meg
enyhíti a kérdezettet.
Ha magnót nem használhatunk, készítsünk jegyzeteket. Ritka esetben
azonban előfordul, hogy a válaszadó jegyzetet sem enged készíteni,
akkor az interjú elkészítése után az interjúvázlat alapján írjunk meg a
jegyzetet. Az interjú után még néhány órával is kellő pontossággal
vissza lehet emlékezni a beszélgetésre, viszont mindenképpen írjuk le
a válaszokat, mert másnap, vagy netán néhány nap múltán már kevés
bé fogunk rá emlékezni.
•
Az interjút mindig kezdjük olyan fontos adatok megkérdezésével,
amelyek később lehetőséget adnak arra, hogy rendszerezni tudjuk a
válaszokat.
•
Nyitott „nyitó” kérdéssel (kérdésekkel) tegyük egyértelművé, hogy
nincsenek „elvárt” jó válaszok, nincs rejtett kérdezési tervünk és való
ban kíváncsiak vagyunk az elbeszélésre.
•
Fontos, hogy mindig figyeljünk a kérdezettre.
•
Nem vágunk közbe, olykor elkalandozni is hagyhatjuk az interjúalanyt
(finoman vezessük vissza a témához).
•
Nem félünk a csendtől! Hagyjuk az alanyt gondolkozni.
•
Interjúkészítés közben soha ne bocsátkozzunk vitába, itt nem véle
ményt szeretnénk formálni, vagy meggyőzni szeretnénk, hanem infor
mációkat gyűjteni.
•
Nem politizálunk, nem reagálunk az ilyen megjegyzésekre, hiszen
szakemberként vagyunk jelen.

35

Ua.: Letöltés: 2011.09.16.
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•

Nem teszünk fel sugalló kérdéseket, kerüljük az „ugye, ez a vélemé
nye erről, vagy arról” típusú kérdéseket, mert ezzel sejtetjük a válaszo
kat, valamint nem fogalmazunk válaszlehetőséget a kérdő mondatba.
Legyünk tárgyilagosak, hiszen a valóságot csak ebben az esetben lesz
módunk megtudni, ellenkező esetben befolyásolhatjuk a kérdezettet.
„Megértő” kérdésekkel, kijelentésekkel javítjuk a válaszolási hajlan
dóságot.
Mindig álljon készenlétben a következő kérdés.
Sohase nevezzünk meg más interjúalanyt, mert bizalmatlanságot te
remt.
Előfordulhat, hogy a kérdezett nem érti meg elsőre a kérdést, vagy úgy
látjuk, hogy nem arra válaszol, amire mi kíváncsiak lennénk, ilyenkor
tegyünk fel pontosító kérdéseket.
Ne hagyjuk, hogy az interjúalany elkalandozzon, vagy átvegye a be
szélgetés irányítását, ilyenkor mindig nyugodtan, és kedvesen térítsük
vissza az eredeti kérdésekhez.
Ha a felkeresett személy nem hajlandó beszélgetni, akkor azt el kell
fogadnunk.

•
•
•
•
•
•
•

Ellenőrző kérdések, feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit kell, hogy magába foglaljon a tanácsadói szupervízió?
Melyek a szupervizor feladatai?
Ismertesse a szupervízió folyamatát!
Melyek a burnout szindróma tünetei?
Melyek a burnout- és a helfer-szindróma leggyakoribb következményei?
Az első találkozás alkalmával mely kérdésköröket szükséges tisztázni?
A segítőnek önmaga számára milyen kérdéseket érdemes tisztázni?
Melyek az interjútechnika aranyszabályai?
Készítsen interjútervet egy szakmai életút interjúhoz!
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VIII. TEREPKATASZTER
Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

IRMÁK Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
- Albertirsai Speciális
Foglalkoztató Otthon

2730 Albertirsa

Köztársaság u.
115.

53 370-738

Szegletkő Gyermekotthon

2351 Alsónémedi

Felsőráda 21.

29-537250

Magyar Vöröskereszt Haj
léktalanokat Ellátó Intéz
ménye

2660

Balassagyarmat

Baltik F. u. 10.

35-300-171

Városi Idősek Otthona és
Bölcsőde

2660

Balassagyarmat

Harkusovszky
u. 1.

35-300-977

GAMESZ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

2660

Balassagyarmat

Rákóczi u. 125. 35-300-144

Balassagyarmat Kistérségi
Szociális Szolgáltató Köz
pont

2660

Balassagyarmat

Rákóczi út 12.

35-301-904

Baptista Szeretetszolg.
"Fogd meg a kezem" Nap
közi Otthona

2060 Bicske

Aradi vértanúk
útja 18.

22-565-030

Bp. Főv. Önk. Kossuth
Zsuzsa Gyermekotthona
és Általános Iskolája

2060 Bicske

Kossuth L. u.
42.

22-350-277

Perczel M. u.
29.

74-451-820

Gondozási Központ Csa
ládsegítő és Gyermekjóléti 7150 Bonyhád
Szolgálat
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Polgármesteri Hivatal Vá
rosi Gyámhivatala

7150 Bonyhád

Széchenyi tér
12.

74-500-237

Napvirág Idősek Otthona

2011 Budakalász

Klisovác u. 34.

26/541-006

Magyar Vöröskereszt Szo
2011 Budakalász
ciális Központ

Szentendrei út
24.

26-400-902

Budaörs KTT Szociális és
Gyermekjóléti Központ
Családsegítő Szolgálat

2040 Budaörs

Szivárvány u.
3.

23-422-353/
354

Magyar Máltai Szeretet
szolgálat Gondviselés
Háza Fogyatékkal Élők
Napközi Otthona

2040 Budaörs

Farkasréti u.
55.

23-441-327

Bp., Főváros Önkormány
zatának Módszertani
Gyermekvédelmi Szak
szolgálata

1081 Budapest

Alföld u. 9-13.

1-3232-900

Az Üdvhadsereg "Fény
Háza" – Anyaotthon

1171 Budapest

Andráshida u.
6.

1-257-9461

Bp. XXII. ker. Önk. Szoci
1221 Budapest
ális Szolgálat

Anna u. 10.

1-226-0179

Magyar Vöröskereszt Bu
dapesti Központja (hajlék
talan ellátás, családok át
meneti otthona)

Arany J. u. 31.

1-311-3660

1051 Budapest
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményei

1094 Budapest

Balázs B. u. 22/
1-216-0167
b.

Kálvin János Presbiteri
Misszió Arany Alkony
Otthon

1154 Budapest

Bánkút u. 6769.

1-555-0600

Baptista Szeretetszolgálat
Utcafront menedék

1102 Budapest

Bánya u. 1.

1-260-9855

Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona

1047 Budapest

Baross G. u.
100.

1-3694369 /116

Katolikus Karitász - RÉV
Szenvedélybeteg-Segítő
Szolgálat

1113 Budapest

Bartók B. út
96.

1-361-4252;
1-466-4455

Magyar Vöröskereszt Bu
dapest Fővárosi Szerveze
1191 Budapest
te – XIX. Kerületi Nappali
melegedő

Báthory u. 39.

1-282-9957

Bp. Főv. II. ker. Önk. I. sz.
1027 Budapest
Gondozási Központ

Bem József tér
2.

1-212-5019

Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ

1033 Budapest

Benedek E. u.
1-3.

1-240-2248

Magyarországi Reformá
tus Egyház Bethesda
Gyermekkórháza

1143 Budapest

Bethesda u. 35.

1-422-2892

Magyar Vöröskereszt Bu
dapest Fővárosi Szerveze
te - Nappali tartózkodó és
népkonyha

1107 Budapest

Bihari utca 15.

1-263-2744
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Újbudai Humán Szolgálta
tó Központ Gyermekjóléti 1117 Budapest
Szolgálat

Bogdánfy u. 7/
d

1-688-6990

Bababirodalom Bölcsőde
és Szolgáltató Központ

Bükk u. 6.

20/523-3336

1188 Budapest

Magyar Vöröskereszt Bu
dapest Fővárosi Szerveze
te – Családok Átmeneti
Otthona

Budapest

Bp. XVIII. ker. ESZK Bo
rostyán Gondozási Köz
pont

1188 Budapest

Cím a tevé
kenység jellege
1-425-4732
miatt nincs
megadva!
Címer u. 88.

295-3282

XVI. ker. Napraforgó Csa
1163 Budapest
ládsegítő Szolgálat

Cziráki u. 22.

1-402-1354

Bp., Főv. Önk. Cseppkő
Gyermekotthona és Óvo
dája

1025 Budapest

Cseppkő u. 74.

1-336-2745

Magyarországi Evangéliu
mi Testvérközösség "Fű
tött Utca"

1086 Budapest

Dankó u. 15.

1-210-5400/
143 m.

Újpest Önkormányzatának
Szociális és Egészségügyi
Intézménye (szociális
1042 Budapest
alapellátás, gyermekjóléti
alapellátás)

Deák F. u. 93.

1-231-6010;
1-369-0602

Magyar Vöröskereszt Bu
dapest Fővárosi Szerveze
1084 Budapest
te - Nappali Szociális Köz
pontja

Diószeghy S. u.
1-322-8667
5.
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Budapesti Módszertani
Szociális Központ és In
tézményei (hajléktalanel
látó szervezet)

1134 Budapest

Dózsa Gy. út
152.

1-238-9500;
1-238-9533

Magadért Drogmentessé
get Védő Alapítvány

1067 Budapest

Eötvös u. 19.

1-269-0857

Belváros-Lipótváros Bp.
Főv. V. ker. Polgármesteri
Hivatal (gyermekjóléti és
szociális alapellátás)

1051 Budapest

Erzsébet tér 4.

1-872-7272

PM TEGYESZI (nevelő
szülői hálózat, gyermek
otthoni hálózat)

1148 Budapest

Fogarasi út 22.

1-354-3442

Magyar Máltai Szeretet
szolgálat Gondviselés
Háza Idősek Otthona

1011 Budapest

Fő u. 41.

1-225-8280

Főv. Önk. Csecsemőket,
Kisgyermekeket és Fogya
1026 Budapest
tékosokat Befogadó Gyer
mekotthon

Gárdonyi G. út
25.

1-394-3964

Bp. Főv. XXIII. ker. So
roksár Önk. PM Hiv. Szo
ciális osztálya

1139 Budapest

Grassalkovich
út 170.

2-892-100/
304 m.

Magyar Máltai Szeretet
szolgálat Egyesület - Gyű
rű utcai játszótér

1039 Budapest

Gyűrű u.

30-680-9987

Havas u. 2.

1-302-3307

Belváros-Lipótváros V.
ker. Önk. Egyesített Szoci 1056 Budapest
ális Intézmények
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Budapest Főv. Önk. Hun
gária Általános Isk. és Át
meneti Otthona

1192 Budapest

Hungária út 36. 1-347-0354

Bp. Főv. Önk. Hűvösvöl
gyi Gyermekotthona

1021 Budapest

Hűvösvölgyi út
1-200-7993
165.

Bp. Főv. Önk. József Atti
la Gyermekotthona

1191 Budapest

József A. u. 651-357-6837
69.

Megálló Csoport Alapít
vány (szenvedélybetegek
segítése)

1084 Budapest

József u. 49.

1-303-6574

Főv. Önk. Csecsemőket,
Kisgyermekeket és Fogya
1121 Budapest
tékosokat Befogadó Gyer
mekotthon

Kalóz út 6.

1-391-9269

Magyar Máltai Szeretet
szolgálat Egyesület Óbu
dai Máltai Játszótér

1039 Budapest

Kelta u. 5.

20-2384441; 30680-9984

Magyar Hospice Alapít
vány

1032 Budapest

Kenyeres u. 181-388-7369
22.

Küldetés Egyesület (értel
mi fogyatékosok nappali
otthona)

1072 Budapest

Klauzál tér 5.

1-268-0741

Budapesti Módszertani
Szociális Központ és In
1119 Budapest
tézményei Kocsis Átmene
ti Szállás

Kocsis u. 26.

3-827-490
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Bp. Főv. XV. ker. Önk.
Egyesített Szociális Intéz
ményei "Fióka" Gyermekés Ifjúságjóléti Központ

1155 Budapest

Kolozsvári u.
4/b

1-410-0001

Bp. XVIII. ker. Egyesített
Szociális Központ (idős
gondozás)

1181 Budapest

Kondor Béla
sétány 17.

1-297-3373

Budapesti Módszertani
Szociális Központ és In
tézményei Könyves Nap
pali Melegedő és Éjjeli
Menedékhely

1087 Budapest

Könyves K. krt.
1-323-3306
84.

Magyar Vöröskereszt Bu
dapest Fővárosi Szerveze
te Férfi Hajléktalan Szálló

1211 Budapest

Központi út 551-276-3062
59.

Magyar Református Egy
ház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Iroda

1122 Budapest

Krisztina krt. 5. 1-224-0122

Pesterzsébeti Szociális és
Gyermekvédelmi Központ

1203 Budapest

Lajtha u. 5-7.

1-283-0227

FŐKEFE Nonprofit Kft. Rehabilitációs Foglalkoz
tató Ipari Nonprofit Kft.

1145 Budapest

Laky u. 41-49.

1-2523318 / 192
m.

FECSKE (Ferencvárosi
Családsegítő Központ és
Intézményei) "Alul-járó" Ferencvárosi Ifjúsági In
formációs és Tanácsadó
Iroda

1096 Budapest

Lenhossék u.
18.

216-0986
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Bp., Főv. XVII. ker. Rá
kosmente Önk. Egyesített
Szociális Központ Liget
Gondozási Központ

1172 Budapest

Ligetsor 46.

1-257-6335

Kőbányai Gyermekjóléti
Központ

1104 Budapest

Mádi u. 86.

1-261-1162;
1-260-1162

Magyar Vöröskereszt Bu
dapest Fővárosi Szerveze
te - Hajléktalan Szálló

1131 Budapest

Madridi u. 7.

1-370-2583

Belváros-Lipótváros
Egyesített Szociális Intéz
mények Magyar Utcai
Idősek Klubja

1052 Budapest

Magyar u. 1214.

1-317-4513

Zuglói Önk. Egyesített
Bölcsőde

1141 Budapest

Mályva tér 12.

1-223-0490

Kossuth Lajos Gyermek
otthon és Általános Iskola

1112 Budapest

Menyecske út
16.

1-310-1798;
1-310-2089

Magyar Máltai Szeretet
szolgálat Egyesület Kö
zép-Magyarországi Régió
Óbudai Máltai Játszótér

1033 Budapest

Miklós u. 32.

1-388-8760

Pesterzsébeti Szociális és
Gyermekvédelmi Központ

1201 Budapest

Nagy Győri Ist 1-283-0227;
ván u. 29-31.
1-283-4498

XXII. ker. Önk. Gyermek
jóléti Központ és Család
segítő Szolgálat

1225 Budapest

Nagytétényi út
261.

1-424-7492
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Józsefvárosi Gyermekjólé
1082 Budapest
ti és Családsegítő Központ

Népszínház u.
22.

1-333-0582

Magyar Ökumenikus Se
gélyszervezet XIII. ker.
Szociális Központ Szenve 1139 Budapest
délybetegek Nappali Intéz
ménye

Országbíró u.
16.

1-320-8253

SOS Krízis Alapítvány
(krízisbe került családok
megsegítése)

1047 Budapest

Perényi Zs. U.
39.

1-390-3452

Bp. Főv. XVII. Ker. Rá
kosmente Önk. Egyesített
Szociális Központ Közös
ségi Pszichiátriai és Szen
vedélybeteg Ellátás

1173 Budapest

Pesti út 29.

1-253-5244

Budapest Főv. XVII. ker.
Rákosmente Önk. Gyer
mekjóléti Központ

1173 Budapest

Pesti út 80.

1-256-2090

Bp. Főv. XIV. Ker. Pol
gármesteri Hivatal Gyám
hivatal

1145 Budapest

Pétervárad u. 3.

1-873-9353,
1-871-9162

NEMFI Rákospalotai Javí
tóintézet és Speciális
1151 Budapest
Gyermekotthon

Pozsony u. 36.

1-307-6368

"Csalogány" Óvoda, Ált.
Isk., Készségfejl., Spec.
Szakisk., EGYMI, Diák
otthon és Gyermekotthon

San Marco u.
48-50.

1-225-0450
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1034 Budapest

Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

BÁRKA Kőbányai Szoci
ális és Gyermekjóléti Köz
1108 Budapest
pont Kőbányai Családsegí
tő Szolgálat

Sibrik Miklós
u. 76-79.

1-264-3099

Magyar Máltai Szeretet
szolgálat Családok Átme
neti Otthona

1142 Budapest

Szatmár u. 26.

1-252-3135

Soteria Alapítvány - Kilá
tó Klubház (pszichiátriai
betegek nappali ellátása)

1035 Budapest

Szentendrei út
36.

1-250 3383

Bp., Főv. Önk. Bokréta
Lakásotthona

1103 Budapest

Szlávy u. 40.

1-262-4184

Segítő Kéz Kispesti Gon
dozó Szolgálat Csillagok
Napközi Otthona (értelmi
fogyatékosok napközi ott
hona)

1193 Budapest

Táncsics M. u.
7.

1-280-7925

Bp., Főv. XIX. ker. Önk.
Kispesti Családsegítő
1193 Budapest
Szolgálat és Gyermekjóléti
Központ

Táncsics M. u.
7.

1-282-6512

Főv. Önk. Gyermekottho
na

1211 Budapest

Templom u. 13. 1-276-4234

Nemzetközi Gyermek
mentő Szolgálat Magyar
Egyesület (gyermekélel
1066 Budapest
mezési, nevelőszülői prog
ram)

Teréz krt. 24. I/
1-475-7000
1.

Budapest XII. ker. Hegy
vidéki Önk., Fejlesztő
Napközi Otthona

Tóth Lőrinc u.
24.

1112 Budapest

1-355-1964
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Alapítvány az Örökbefo
gadó és Nevelő-szülőkért

1083 Budapest

Tömő u. 62.

1-215-0025

Rákoskeresztúri Családse
gítő Központ

1173 Budapest

Újlak u. 106.

1-257-1624

Egyesített Bölcsődék Mi
ni-Manó Bölcsőde

1133 Budapest

Váci út 88.

1-320-1807

Magyar Máltai Szeretet
szolg. Egyesület – Hajlék
talanok Éjjeli Menedékhe
lye

1142 Budapest

Vágány u. 3.

1-320-1640

Budapesti Módszertani
Szociális Központ és In
tézményei Vaspálya utcai
Átmeneti Otthona

1105 Budapest

Vaspálya u. 56.

1-260-1844;
1-260-2126

Újpesti Speciális Általános
Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Mód
1041 Budapest
szertani Intézmény - Peda
gógiai Szakszolgálat, Ne
velési Tanácsadó

Venetiáner u.
26.

1-369-3384

Kálvin János Presbiteri
Misszió Arany Alkony
Paskál Otthon

1149 Budapest

Vezér u. 153.

1-555-0600

Budapest XIII. ker. Önk.
Prevenciós Központ HÍD
Családsegítő Szolgálata

1133 Budapest

Visegrádi u. 11. 1-329-0804

1138 Budapest

Vízfogó sétány
10.

Bp.,XIII. ker. Önk. Pre
venciós Központ HÍD
Gyermekjóléti Központja
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1-320-2654

Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvéd. Központ 1035 Budapest
Gyerm. Átmeneti Otthona

Víziorgona u.
7.

06-20-5001429

Bp. XXI. ker. Csepel Önk.
Polgármesteri Hivatal Gyámhiv.

1214 Budapest

Völgy u. 8.

1-425-7516

Pesterzsébet Önk. Egyesí
tett Bölcsődéi

1201 Budapest

Vörösmarty u.
89-91.

1-283-1225

Óbudai Szociális Szolgál
tató Intézmény - Derűs Al 1039 Budapest
kony Gondozóháza

Zipernowsky u.
1-454-7066
1.

IRMÁK Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
2014 Csobánka
– Kraxner Alajos Speciális
Foglalkoztató Otthon

Margitliget

26-320-055

Társult Önkormányzatok
"Együtt" Segítőszolgálatai

2373 Dabas

Áchim u. 6.

29-367-236

Reménysugár Fogyatéko
sok Napközi Otthona

2370 Dabas

Kossuth u. 1.

29-363-324

Dorog Város Önkormány
zat Gyámhivatala

2510 Dorog

Bécsi út 71.

33-738-760

Dorog és Térsége Család
segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

2510 Dorog

Hantken M. u.
8.

33-431-170

Közép-dunántúli Regioná
lis Munkaügyi Központ
Dorogi Kirendeltség

2510 Dorog

Kálvária u. 18.

33-441-801
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

"Éva" Családi Napközi

2510 Dorog

Radnóti u. 4.

33-331-425

Életfa Rehabilitációs Inté
zet

2120 Dunakeszi

Fóti út 75.

27-342218 /108 m.

Szociális Alapellátási
Központ Gyermekjóléti
Szolgálata

2120 Dunakeszi

Iskola u. 8.

27-547-770

Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete (haj
léktalanellátás)

2120 Dunakeszi

Verseny u. 12.

27-351-177

Jószolgálati Otthon Köz
alapítvány (értelmileg aka 2400 Dunaújváros Liget köz 6.
dályozottak ellátása)

25-510-250

Dunaújvárosi Megyei Jogú
Városháza tér
Város Polgármesteri Hiva 2400 Dunaújváros
1.
tala Gyámügyi Osztály

25-412211 /298 m.

B.A.Z. Megyei Önk. Idő
sek Ápoló-Gondozó Ott
hona

Ady E. u. 1.

46-587-444

Gondozási Központ Csa
ládsegítő és Gyermekjóléti 3860 Encs
Szolgálat

Táncsics út 2.

46-587-392

"HAJLÉK" Értelmi Fo
gyatékosokat Segítő Ala
pítvány Lakóotthona

2030 Érd

Áfonya u. 14.

23-372-025

Lea Otthon Családok Át
meneti Otthona

2030 Érd

Fazélia u. 6870.

23-373-164
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3860 Encs

Terepintézményünk neve
Gyermek Kert Szociális és
Kulturális Alapítvány
Drogprevenciós Központ
(Fényközpont)

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

2500 Esztergom

Aranyhegyi út
5.

33-501-740

Gyermek Kert Szociális és
Kulturális Alapítvány HÍD 2500 Esztergom
Gyermekjóléti Szolgálat

Baross G. u. 3.

33-415-435

Magyar Máltai Szeretet
szolg. Gondviselés Háza
Családok Átmeneti Ottho
na

2500 Esztergom

Baross G. u. 3.

33-311-739

Ferences Szociális Otthon

2500 Esztergom

Bottyán J. u.
10.

33-510-290

Emberi Erőforrás Minisz
térium Esztergomi Gyer
mekotthona

2500 Esztergom

Budai N. A. u.
28.

33-411-644

KEMÖ ISZI Szent Rita
Fogyatékosok Otthona

2500 Esztergom

Dessewffy u.
20.

33-501-160

Montágh Imre Óvoda, Ál
talános Iskola és Speciális
Szakiskola

2500 Esztergom

Dobogókői út
29.

33-523-150

Via Bona Hajléktalan Sze
2500 Esztergom
mélyek Átmeneti Otthona

Dobogókői út
31/A

33-312-912

Életút Egyesület a Sérült
Fiatalokért - Margaréta
Napközi Otthona

2500 Esztergom

Dobogókői út
37.

33-312-378

Komárom-Esztergom Me
gyei Igazságügyi Hivatal
(pártfogói szolgálat)

2500 Esztergom

Kossuth L. u.
13.

34-512-030
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Magyar Máltai Szeretet
szolgálat Gondviselés
Háza Hajléktalanok Nap
pali Melegedője és éjsza
2500 Esztergom
kai menedékhelye; Család
segítő Szolgálat; Támoga
tó Szolgálat; Idősek klubja

Kossuth L. u.
42.

33-412-614

Magyar Máltai Szeretet
szolg. Gondviselés Háza
Máltai Játszótere

2500 Esztergom

Kőrösy L. u. 9.

33-401-360

Veled-Érted Egyesület,
Esélyek Háza

2500 Esztergom

Petőfi S. u. 21.

33-501-735

Vaszary Kolos Kórház
Pszichiátria

2500 Esztergom

Petőfi S. u. 2628.

33-542300 /267 m.

Glatz Gyula Szociális
Központ Idősek Klubja

2500 Esztergom

Simor J. u. 122. 33-435-908

Esztergom Város Önk.
Közjóléti Iroda

2500 Esztergom

Széchenyi tér
1.

33-542-022

Határtalan Szív Alapít
vány (hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatá
sa)

2500 Esztergom

Töltés u. 2.

33-403-393

KEMÖ ISZI Zöldfenyő
Időskorúak Otthona

2500 Esztergom

Visegrádi út
145.

33-411-410

KEMÖ Integrált Szociális
Int. - Pszichiátriai Bete
gek Otthona

2509

Dr. Nieder
mann Gy. U.

33-511-270
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EsztergomKertváros

Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Károlyi István Gyermek
központ

2153 Fót

Vörösmarty tér
2.

27-358-490

"Kertváros" Gyáli Kistér
ség Szociális és Gyermek
védelmi Központ

2360 Gyál

Rákóczi F. u.
42-44.

29-345-487

Autista Segítő Központ

3200 Gyöngyös

Barátok tere 2.

37-500-417

Halásztelek Város Polgár
mesteri Hivatala Gyámhi
vatal

2314 Halásztelek

Posta köz 1.

24-517-270

Balassi B. út
16.

37-341-033

Albert Schweitzer Kórház
- Rendelőintézet, Non-pro 3000 Hatvan
fit Kht

Római Katolikus Egyház
Szeretetszolgálat Szent Er 2633 Ipolytölgyes Kossuth u. 32.
zsébet Otthona

27-376-079;
27-376-073

Iváncsa Község Önk.
Gyámhatóság

Fő u. 61/b

25-506-360

Kaszaperi Humán Szolgál
tató és Gondozási Központ
5948 Kaszaper
(gyermekjóléti és szociális
alapszolgáltatás)

Árpád u. 19.

68-423-649

Egészségügyi és Szociális
Intézmények Igazgatósága
Gyermekjóléti Szolgálat

6000 Kecskemét

Fecske u. 20.

76-507-630;
76-507-780

RÉV Szenvedélybeteg-Se
6000 Kecskemét
gítő Szolgálat

Fecske u. 20.

76-415-466

2454 Iváncsa
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Gondozási Központ

2541 Lábatlan

Dózsa Gy. u.
19.

Kuckó Gyermekjóléti
Szolgálat és Családsegítő
Központ

2541 Lábatlan

Zalka M. ltp. 5. 33-461-091

Idősek Református Szere
tetotthona

2016 Leányfalu

Szent Imre u. 1. 26-383-037

Ipolypart Ápoló-Gondozó
Otthon és Rehabilitációs
Intézmény

3188

Pest Megyei TEGYESZI
Monori Gyermekotthon

2200 Monor

Ludányhalá Rákóczi u. 71szi
73.
Kossuth L. u.
25/A

33-461-447

32-456-004
20-6694847; 29610-670

Mór Város Önk. Int.
Gondnokság Mór Mikro
körzeti Int. Társulás Szoci 8060 Mór
ális Alapszolgáltatási Köz
pont

Bajcsy-Zs. u. 7. 22-404-731

Hajléktalanok Átmeneti
Szállása

8060 Mór

Velegi út 29.

22-409-261

Közösség Misszió (idősek
nappali ellátása)

5668

Kossuth u. 30.

66-633-011

Mosoly Mikrotérségi
Gyermekjóléti és Család
segítő Szolgálat

2626 Nagymaros

Váci út 32.

27-354-054

2645 Nagyoroszi

Ady E. u. 17.

35-374-119

Nyugat-Nógrád Gyermek
jóléti és Családsegítő
Szolgálat

162

Nagybánhe
gyes

Terepintézményünk neve
Szent Borbála Idősek Ott
hona

Ir.
sz.

Város

2524 Nagysáp

Nógrádkövesd és Szécsén
Nógrád-kö
ke Községek Körjegyzősé 2691
vesd
ge - Gyámügy
Szent Mihály Idősgondo
zási Központ

2536

Utca

Telefon

Granárium
domb 1.

33-517-912

Madách út 1.

35-378-621

Nyergesújfa
33-457Kossuth L. u. 3.
lu
516 / 104 m.

Életút Egyesület a Sérült
Fiatalokért Mécses Segítő
Nyergesújfa
2536
Sátori út 1.
ház (fogyatékosok nappali
lu
és benlakásos ellátása)

33-457-352

Máltai Gondviselés Háza
(szociális alap- és szakel
látás, gyermekjóléti alap
és gyermekvédelmi szak
ellátás)

2071 Páty

Csilla von
Boeselager u.
3.

23-344-050

Máltai Családok Háza He
lyettes és Nevelőszülői
Hálózat

2071 Páty

Csilla von Boe
23-344-651
selager u. 3.

Szociális Gondozó és Csa
2081 Piliscsaba
ládsegítő Központ

Bajcsy-Zs. U.
44.

26-375-143

IRMÁK Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
- Idősek Otthona

2081 Piliscsaba

Béla Király u.
96

26-375-227

KEMÖ Integrált Szociális
Intézmények Esthajnal
Időskorúak Otthona

2028

PilismarótBasaharc

Polgármesteri Hivatal
Gyámhivatal

2085

Pilisvörös
vár

33-513-102

Bajcsy-Zs. Tér
1.

26-330233/121
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Városi Napos Oldal Szoci
Pilisvörös
2085
ális Központ
vár

Rákóczi u. 5.

26-331-399

Pomáz Város Polgármes
teri Hivatal Népjóléti Iro
da

2013 Pomáz

Kossuth L. u.
23-25.

26-814-350

"Őszirózsa" Gondozási
Központ

3033

Apci út 2.

37-384-153

Megyei Gyermekvédelmi
Központ

3100 Salgótarján

Ruhagyári u. 9. 32-430-855

Somogy Megyei Önk.
Gondviselés Szociális Ott
hona Szenv.beteg rehab.
részleg

7562 Segesd
7544 Szabás

Kossuth u. 1.
Szabadság u.
86.

82-385-482

Siófok Város Önk. Gondo
zási Közp. Családsegítő
8600 Siófok
Központ

Batthyány u.
46.

84-313-856

SIOK Gyermekjóléti és If
8600 Siófok
júságvédelmi Központ

Szépvölgyi u.
2.

84-510-519

Sopron és Környéke Gye
rekjóléti Központ és Csa
ládsegítő Szolgálat

9400 Sopron

Vasvári P. u. 2/
99-524-361
A

Szép Korúak Idősek Ott
hona

2543 Süttő

Áprily tér 3.

33-518-701

Rákóczi u. 41.

32-370-011

Rózsaszent
márton

Szécsény Kistérség Szoci
ális Szolgáltató Központ
3170 Szécsény
és Gyermekjóléti Szolgálat
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

SZKTT ESZI Tabán Csa
ládsegítő Közösségi Ház,
6723 Szeged
Gyjóléti Közp. és Mód
szertani Családsegítő Szol
gálat

Utca

Sás u. 2.

Telefon

62-498-111

Fejér Megyei Önk. Gyer
mekvédelmi Közp.

8000

Székesfehér
Erzsébet u. 28.
vár

22-315-130

Fejér Megyei Önk. Gyer
mekvédelmi Központja,
VIII. sz. Gyermekotthona

8000

Székesfehér
Kikindai u. 1.
vár

22-315-130

Alba Caritas Hungarica –
Székesfehér
RÉV Ambulancia (szenve 8000
Lövölde út 28/a 22-506-606
vár
délybeteg-segítő szolgálat)
Székesfehérvári Egyház
megyei Karitász – Alba
Caritas Hungarica Alapít
vány (szociális szolgálat)

8000

Székesfehér Lövölde út 28/
vár
A

22-506-828

Székesfehérvári Kistérségi
Székesfehér
Szociális Alapszolgáltatási 8000
Piac tér 4.
vár
Központ

22-202-400

Egyesített Szociális Intéz
mény

22-314-748

8000

Székesfehér
Rákóczi u. 34.
vár

Székesfehérvári Kríziske
Székesfehér
6000
Sörház tér 3.
zelő Központ Anyaotthona
vár

22-504-793

Figyelj Rám! Közhasznú
Egyesület

26-390-297

2000 Szentendre

Halász u. 1.
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Családsegítő és Gyermek
jóléti Szolgálat

2000 Szentendre

Szentlászlói út
89.

26-312-605

Szentendre Város Gondo
zási Központ

2000 Szentendre

Sztaravodai u.
2.

26-311-964

Dunakanyar Kistérségi
Szociális Intézmény

2000 Szentendre

Sztaravodai út
2.

26-311-964

Szentendre Városi Gyám
hivatal

2000 Szentendre

Városház tér 3.

26-503-389

Szigetszentmiklós Város
Önk. Vadgesztenye Szoci
ális Intézm.

2310

Szigetszent
miklós

Kossuth L. u.
19.

24-366-614

Szigetszentmiklós Város
Polgármesteri Hivatal
Gyámhivatal

2310

Szigetszent
miklós

Kossuth L. u. 2. 24-505-591

Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő és Gyermek
jóléti Szolgálat

2310

Szigetszent
miklós

Losonczi u. 9.

24-443-367

Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő és Gyermek
jóléti Szolgálat

2310

Szigetszent
miklós

Losonczi u. 9.

24-443-367

SZKTT Humán Szolgálta
tó Központ

5000 Szolnok

Város Major út
67/a

56-424-502

SZKTT Humán Szolgálta
tó Központ – Módszertani
Gyermekjóléti Központ

5000 Szolnok

Város Major út
56-522-032
67/a

Humán Szolgáltató Köz
pont

5000 Szolnok

Városmajor u.
67/a
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56-525-099

Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Viktor Speciális Otthon

2133 Sződliget

Külterület

27-590-256

Tárnoki Szociális és Vé
dőnői Szolgálat

2461 Tárnok

Fő u. 61.

20-571-6303

Tát Nagyközség Önk. Gy
jóléti és Cssk.

2534 Tát

Móricz Zs. U.
1-3.

445-801

Szociális Alapellátó Intéz
mény

2890 Tata

Almási út 43.

30-691-0056

KEMÖ Óvoda, Ált. Isk.,
Spec. Szakisk., Diákott
hon, Gyermekotthon

2890 Tata

Új út 21.

34-587-470

Tatabánya Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hiva 2800 Tatabánya
tal - Szociális Iroda

Fő tér 4.

34-515-745

TTKT ESZI Gyermekek
Átmeneti Otthona

Füzes u. 40/b

34-512-560

2500 Tatabánya

Telefon

Remédium Általános Isko
2800 Tatabánya
la és Szakiskola

Kossuth L. u. 6. 34-306-139

TTKT ESZI Családsegítő
Szolg. És Megyei Mód
szertani Gyermekjóléti
Központ

2800 Tatabánya

Platán tér 10.

34-512-890

Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő és Gyermek
jóléti Szolgálat

2316 Tököl

Aradi u. 56.

24-496-026
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Magyar Máltai Szeretet
szolgálat Gondviselés
Háza Fogyatékosok Nap
pali Intézménye

2316 Tököl

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei "Angolkert" Idő
sek Otthona és Rehabilitá
ciós Intézménye

5200

Törökszent
miklós

Utca

József A. u. 3.

Telefon

24-496-650

Deák F. út 100. 56-590-460

"Ezüstág" Gondozási Köz
5661 Újkígyós
pont

Petőfi S. u. 2628.

66-554-200

Humán Szolgáltató Köz
pont

2225 Üllő

Ócsai u. 8.

29-320-023

Ürömi Polgármesteri Hi
vatal Idősek Klubja

2096 Üröm

Ady E. u. 6.

26-350-162

Szociális Szolgáltatások
Háza

2600 Vác

Deákvári fasor
2.

27-306-882

Bartos Sándor Óvoda, Ált.
Isk. Előkészítő Szakisk. és
Egységes Gyógyped.
Módszertani Int.

8100 Várpalota

Dankó u. 16/V. 88-599-540

"Pszichológiai és Pedagó
giai" nonprofit közhasznú
szolg. Kft.

8100 Várpalota

Faller J. u. 4.

70-312-6533

Vecsés Város Önk. Pol
gármesteri Hivatal Gyám
hivatal

2220 Vecsés

Fő út 110.

29-350-125
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Terepintézményünk neve

Ir.
sz.

Város

Utca

Telefon

Visegrád Város Gyámhi
vatal

2025 Visegrád

Fő u. 38.

26-597-050

Főv. Önk. Idősek Otthona
– Visegrád

2025 Visegrád

Mogyoróhegy
u. 10.

26-398-368

Smaragd Idősek Otthona

Hurbanov
94701

Sládkovicová
30.

035-6400260

"Dunaj"Zanademe soci
álnych sluzieb

Kovácov
94366

Chlaba – Szlo
vákia 482

036-7573230

Speciálna záklandá Skola Speciális Alapiskola

Párkány
94301

Lopvá 6.

421-1367511-422

Detsky Domov (Gyermek
otthon)

Párkány
94301

Námestic slo
body 13.

Ellenőrző kérdések, feladatok:
•
•

Tervezze meg az elkövetkezendő szociálpedagógiai gyakorlatait a terepka
taszter alapján!
Készítsen humán adattárat lakókörnyezetének gyermekjóléti, gyermekvé
delmi, illetve szociális szolgáltatásairól, ellátásairól a terepkataszter sze
rint!
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8. sz. melléklet

CAN ALAPJÁN KÉSZÍTETT REHABILITÁCIÓS TERV
Páciens neve: ………………………..
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
Időpontja: 2011. február 11.
Addiktológiai gondozó előjegyzésével vesszük fel, ahol a napi kapcsolat
tartás során jelezte relapszusát. Emiatt, valamint szuicid veszélyeztetett
ség miatt vesszük fel osztályunkra 2011. február 11.-én. Több alkalom
mal kezeltük már osztályunkon, addikciós problémák okán (alkohol, já
tékszenvedély). Felvételét megelőző napokban újból alkoholt fogyasz
tott, majd a sikertelen absztinencia miatti elkeseredésében fizetését sze
rencsejátékra fordította.
Beszélgetés közben tudata éber, tiszta, orientált. Élethelyzeti nehézségei
re fókuszál, esékeny, segélykérő. Coping eszközei fejletlenek, éretlen
személyiség benyomását kelti.
Elmondása szerint február 14.-én esedékes orvosi bizottság előtti megje
lenése.
Camberwell szükségletfelmérő skála alapján deficitet jelez:
- Testi egészség terén (derék, vérnyomás), mely panaszok gyógyszeres
terápiával csökkennek, ám munkahelyén elkerülhetetlen a nehéz súlyok
emelése, ami problémát és fájdalmat jelent számára. Mindezek ellenére
munkáját szeretné megtartani, mert elmondása szerint jó közösség ala
kult ki, jól érzi magát (izolációs és társas, valamint anyagi problémái mi
att szükséges is lenne megtartania állását, ahol jelenleg 4 órában dolgo
zik)
- Súlyos problémát jelez pszichotikus tünetek terén. Úgy érzi kettős énje
van. Van egy jó, és egy rossz T. E két személyiség harcol benne, e két
ÉN hangját, vitáját hallja.
- Szintén súlyos problémát jelez a pszichés állapotában is. Erősen depri
máltnak érzi magát, szuicid gondolatok foglalkoztatják, feleslegesség ér
zetről is panaszkodik.
Alkoholproblémáját nem negálja, elismeri annak súlyosságát, segélyké
rő. Elmondása szerint otthon pszichés támogatást nem kap, eddigi kom
penzált állapotát az Addiktológiai Gondozónak tulajdonítja, ahova min
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den nap betérhetett, szupportív terápia érdekében.
Társas kapcsolatai beszűkültek, nehezen teremt kapcsolatot, párkapcsola
ta nincs, amit nehezen visel, ám önértékelési problémái miatt egyre ke
vésbé mer kezdeményezni. Tömegben olykor fél, szorong. Nagy önura
lomra van szüksége, hogy a zsúfolt buszról ne szálljon le. Ilyenkor vege
tatív tüneteket produkál.
Agyagi helyzete legutóbbi gyógykezelés óta nem javult, problémáját sú
lyosnak érzi, ám konstruktív javaslata van, mely alapján fizetését nem
venné fel, hanem szülei számlájára utalnák. Kérdéses ennek eredménye,
tekintettel a szülők pénzkezelési problémájára, eladósodottságára, bár
kétségtelenül jó gondolkodási irányt jelez javaslata.
Az interjú felvétele során erősen szorongónak imponál.

REHABILITÁCIÓS TERV
Inadekvát feszültségoldása, szorongása okán, valamint kommuniká
ciós készségének fejlesztése céljából kommunikatív mozgásterá
piába vonása.
Addikciós problémái okán pszichoeukációs csoportban való részvé
telét javaslunk.
A szabadidő tartalmas, aktív eltöltésének elsajátítása céljából miliő
terápiába kívánjuk vonni.
Szociális izolációja, valamint az absztinencia megtartása céljából ön
segítő közösséghez tartozását, a velük való további szoros
együttműködését szorgalmazzuk.
Önveszélyessége, önértékelés problémái, valamint társas kapcsolati
nehézségei miatt egyéni terápia folyatását javasoljuk.
Készítette:
__________________________
(Rehab.terv készítőjének aláírása)

A tervet elfogadom:
__________________________
(A páciens aláírása)
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9. számú melléklet

Beteg neve: _____________________

REHABILITÁCIÓS ZÁRÓÉRTÉKELÉS

Dátum: 2009. augusztus 19.
Kezelése során napi rendszerességgel zajló szabad interakciós csoportba
vontuk. Kezdeti zárkózottsága, merevsége nagymértékben oldódott, a te
rápiás folyamat aktív részesévé vált. Az osztály rendjébe jól beilleszke
dett, betegtársaival megfelelő kapcsolatokat alakított ki.
Biblioterápiás kiscsoportba vontuk, mindemellett élt az egyéni beszélge
tés lehetőségével.
Betegségbelátása kis mértékben javult, továbbra is édesanyjával való
konfliktusai, valamint munkahelyére való visszatérés állnak gondolkodá
sának központjában.
Több alkalommal miliőterápiaként alkalmazott filmklubon vett részt.
Kompenzált állapotban augusztus 19.-én otthonába bocsátjuk, addiktoló
giai gondozóval egyeztetett gondozási időpont egyeztetéssel.

Készítette: _______________________
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11. számú melléklet

SZOCIOTERÁPIÁS FELVÉTELI LAP
Név (etikett):.................................................
A) Személyes anamnézis:
(páciens elmondása alapján-szubjektív)
Tartalmazza a következő információkat:
születés (körülményei, várt gyermek-e stb.):

gyermekkor:

iskola:

pályaválasztás, foglalkozás, hivatás, munkahelyek:

házasság,család:

hobbi:

szociális helyzet:

egyéb:
212

B) Mindennapi Élet Tevékenységei

Felsorolás

Önállóan

Támogatással

Egyáltalán
nem

Mozgás közvetlen
környezetben
Mosakodás, fürdés

Étkezés

Öltözködés

Felkelés az ágyból

Kommunikáció

Bevásárlás

Főzés

Takarítás
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Felsorolás

Mosás

Telefonhasználat

Pénzkezelés

Írás

Olvasás

Hivatalos ügyintézés
Mozgás távolabbi
környezetben (más
városrész, város stb.)
Tömegközlekedés
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Önállóan

Támogatással

Egyáltalán
nem

C) Adaptációs szintfelmérés
(A közelmúlt történései alapján, illetve az esetleges változások)

I. Szociális kapcsolatok
1.Család (kivel él, mióta, rokoni kapcsolatok, ünnepek stb.):
(pár mondatban rögzítve)

2.Munka – Tanulás (mennyisége, komplexitási szintje és minősége stb.)
(pár mondatban rögzítve)

3.Szabadidő (sport, hobbi, pihenés, ezek intenzitása és a belőlük merített
pozitív élmények)
(pár mondatban rögzítve)

D) Összegzés, javaslat:
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12. számú melléklet
Körjegyzőség
……………………..
(város neve)

Tárgy: Környezettanulmány kérése

Tisztelt Körjegyzőség!
Körjegyzőségük illetőségének területén állandó lakcímmel rendelkező G.
J., Zalacsány, Névtelen u. 1. szám alatti lakos jelenleg osztályunkon, a
Zala Megyei Kórház Psychiatriai Osztályának Gerontopsychiatriai részle
gén
fekvőbetegként
gyógykezelés
alatt
(kezelőorvosa
Dr.
…………………. pszichiáter szakorvos) áll.
A fent nevezett páciensünk életkörülményeinek feltárása és megismerése
érdekében kérjük a Tisztelt Körjegyzőséget, hogy részletes környezettanul
mányt készíteni szíveskedjenek.
Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönöm a kezelőorvos nevé
ben is.
Zalaegerszeg, ….. év …………………. hó ….. nap

Tisztelettel:

Minta Anna
szociális munkás
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