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BEVEZETŐ GONDOLATOK

A projekt alapja a tradicionális családi szerepek megtartása mellett a mai család kapcsolatai-
nak, szerepének, funkcióinak a megerősítése, érintve azokat a lokális társadalmi és kulturális 
változásokat, amelyek körülveszik a mai családokat. A pályázat során megvalósuló programok-
ban hangsúlyoztuk a generációk közti kapcsolat erősítését, a családmodell intézményi gyakorla-
tot, felhívva a figyelmet a társadalmi problémák kezelésére. Ezt a célkitűzést a család társadalmi 
szerepét erősítő jó gyakorlatok anyaországi és külhoni jó gyakorlatok megismerése, megismer-
tetése workshop-ok, konferenciák, kiadványok keretében, családokat segítő szakembereknek 
szervezett tréningek és tanulmányutak által kívántuk elérni.

Célunk volt betekintést kapni a család – és intézmények partneri kapcsolattartására és 
együttműködési lehetőségeire és a mai családokat megismerő különféle lehetőségekre. Az érin-
tett szakemberek számára előadásokat, tréningeket szervezzünk a szülők nevelési stílusa és a 
gyermekek családból való kimenekülésének összefüggéseiről, lehetséges preventív intézkedé-
sekről különös hangsúllyal a roma kötődésű családokkal és gyermekekkel való bánásmódra, a 
családok nevelési sajátosságaira, szerepeire. Valljuk, hogy az így megismert és összegyűjtött jó 
gyakorlatok és tartalmak hiánypótló információt jelentenek az érintett szakemberek számára és 
összhangban vannak a releváns szakpolitikák célkitűzéseivel.

Az adott szolgáltatások megismerésével hozzájárultunk a projekt céljaihoz. A projektben 
fejlesztett szakemberek (mentálhigiénés, fejlesztő szakemberek; önkormányzattól, civil szervezet-
től, egyházközségtől érkező szakemberek;), akik közvetlen kapcsolatban állnak a családokkal, 
ismereteinek a kiszélesítésére került sor. A projektben megnevezett a család társadalmi szerepét 
erősítő jó gyakorlatok összegyűjtésével a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb 
kezelése érdekében a családokkal foglalkozó szakértők szakmai kompetenciáinak a fejlesztésére 
került folyamatosan sor.

A szakmai ismeretbővítés fő célja család- a társadalmi befogadásának előmozdítása, ily 
módon a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez való hozzájá-
rulás.

A projektben fejlesztett szakemberek különböző kutatások, vizsgálatok megosztásával, azok 
eredményeinek ismertetésével gazdagodhattak például a roma és nem roma családok nevelési 
szokásaival, az inkluzív nevelés alkalmazásával, a helyi roma kisebbségi önkormányzattal való 
együttműködéssel, a családokkal való partneri viszony kialakításával, a megfelelő „jó gyakorla-
tok” megtalálásával, alkalmazásával, a roma nemzetiségi pedagógusok képzésével és továbbkép-
zésével. 



A résztvevők megtapasztalhatták a családok társadalmi szerepeit erősítő jó gyakorlatokat, 
a család szociális, gazdasági és kulturális jellemzőit, a pedagógiai szakszolgálat feladatait, 
elsajátíthatták a családok megismerésének módszereit. Megismerhették a szociális ágazatban 
dolgozók a családsegítés, a gyermekvédelem helyi szolgáltatásait, az együttműködést segítő 
programokat, valamint mintát kaphattak egy tervezetten működő gyermekvédelmi rendszerről. 
A jó gyakorlatokból átvehetik a társadalmi közösségépítést, a közös programokat, az együttes 
készülődést, közös fellépést, az egymásra való odafigyelést, a közösségi élmény fontosságát. 
Gazdagodhattak a határon túli példákból, az inkluzívan oktatott roma és hátrányos helyzetű és 
speciális nevelési igényű gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztéséről.

Célunk volt a családpedagógiai szemlélet elterjesztése valamint a családpedagógiai szemlé-
let és tevékenységrendszer gyakorlatba való átültetése. A projekt céljaként a család társadalmi 
szerepének megerősítése a többségi -és a hátrányos-, halmozottan hátrányos társadalmi helyze-
tű családok esetében. Célcsoportok voltak azon szervezetek akiknek tevékenységében közvetve, 
vagy közvetlenül megjelenik a család, családpedagógia, családvédelem, családi közösségépítés.

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy helyi szinteken a gyermekek, fiatalok hátrányos 
megkülönböztetése ellen széttartó gyakorlatok vannak az ebben illetékes szakemberek és intéz-
mények között. Nincsenek meg a kezdetektől – kora gyermekkortól – szükséges kapcsolattartá-
sok, információcserék az időben elkezdett jelzőrendszerek működtetéséhez. Több ágazat érintett 
ebben, kezdve az egészségügyben a védőnői hálózattal és a gyermekorvosi diagnózisokkal, 
továbbá a szociális szférában a bölcsődei gondozással, folytatva a nevelési intézmények szerepé-
nek meghatározásával. Ezekhez jön még a helyi, illetve regionális szakszolgáltatások rendszeré-
nek bevonása, a közös együttműködés kialakítása.

Minden résztvevő külön – külön igyekszik tenni a dolgát a társadalmi befogadás érdeké-
ben, de főként anyagi támogatásokkal küzdenek a rászorulók szegénységének enyhítésében.

A pályázati munkáink során elsődlegesen ezeket a szakembereket igyekeztünk megkeresni, 
hogy közösen tudjuk feltárni a helyi problémákat. Ez a tapasztalatszerzés egymás munkájáról 
volt az alap ahhoz, hogy jó gyakorlatokat tudjunk megismerni, ajánlásokat dolgozzunk ki. 
Szükségesnek tartjuk a gyermekvédelem megerősítését, az érintett szakemberek és intézmények 
közötti koordinálás kidolgozását.

Fontos lenne, hogy ezek az kapcsolatok, együttműködések szabályozottan és szervezetten 
működjenek. Ehhez a helyi szintű szabályozásokban, az intézményeknél pedig munkatervekben 
kellene rögzíteni a kapcsolattartás és működés rendjét.

Jó gyakorlatok
 �elföldi
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ROMA NEM ROMA CSALÁDOK NEVELÉSI SZOKÁSAI 

Ki ajánlja: Vargáné Nagy Anikó, Molnár Balázs
Mit ajánl: Roma és nem roma családokkal végzett kutatási adatokra hivatkozva úgy vélik, a 
roma családokban a nem roma családokhoz hasonlóan a családkép, családszerkezet átalakulá-
sa megy végbe. A családi szerepek mindkét esetben átalakulóban vannak. A nagyszülők, az apa 
vagy az anya szerepe olyan feladatkörökkel bővül, amely korábban nem volt jellemző a családok 
működésében. A roma családok esetében ezek a változások a vizsgálati eredményekben jól 
kimutathatóak, ugyanakkor ezekkel az új funkciókkal párhuzamosan megtalálhatóak a tradici-
onális szerepértelmezések, rögzült hagyományok is. 

A vizsgálati eredményeinkhez kapcsolódóan számos javaslat fogalmazható meg a roma 
kulturális hátterű családok társadalmi integrációjának erősítése érdekében, amelyben az okta-
tási-nevelési intézményrendszer kiemelt szerepet játszik. 

A roma identitású családok megismerése, amelyhez nélkülözhetetlen a lokális társadalmi 
közeg ismerete is, megkerülhetetlen jelentőségű a pedagógiai folyamatok szervezésében és a 
globálisabb társadalmi integráció szempontjából is. 
Javaslatok:
• Roma kötődésű kisegítők, diplomával rendelkezők foglalkoztatása a nevelési, oktatási intéz-

ményekben
• Inkluzív nevelés alkalmazása, az intézmények felkészítése ennek maradéktalan megvalósítá-

sára
• A nevelési, oktatási intézmények együttműködése a helyi roma kisebbségi önkormányzattal. 
• A családokkal való partneri viszony kialakítása, a családok megnyerése az intézménnyel való 

együttműködésben. Szándékosan beszélünk családról és nem csak a szülőket tekintjük part-
nernek, a gyermek a család komplex rendszerének része. A családok elfogadása, párbeszéd 
kialakítása a gyermek számára rendkívül fogékony korai formálódó szakaszban. 

• Helyi szinten a megfelelő „jó gyakorlatok” megtalálása, alkalmazása. Figyelembe kell venni, 
egyrészt, hogy a „jó gyakorlatok” nem minden esetben publikusak a szakma számára illetve 
nem biztos, hogy máshol is megvalósítható, adaptálható a program. A helyi szintű új utak és 
módok sikeres és működő felzárkóztatási módokat eredményezhetnek.

• A nevelési-oktatási intézményben dolgozók romákról meglévő ismereteinek, speciális tudá-
suknak és tapasztalataiknak a bővítése a lokális roma kötődésű népesség igényeinek megfe-
lelően.

Roma nemzetiségi humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése és továbbképzése. 

Kiknek ajánlja: A témával kapcsolatos kutatásokat és tanulmányokat ajánljuk mindazoknak 
a szakembereknek a számára, akik hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokkal 
dolgoznak együtt.
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BIZTOS KEZDET GYERMEKHÁZ TAPASZTALATAI

Ki ajánlja: Román Lászlóné, Szatmárcseke
Mit ajánl: Szakemberként elhivatottak vagyunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
fejlesztésében. Segíti a munkát a Szatmárcseke településen megalakult Biztos Kezdet Gyerekház 
működése. A korai fejlesztés, a szülővel történő törődés illetve az anya-gyerek kapcsolat alakulá-
sának segítése által a későbbi fejlesztés eredményesebb lehet.

A gyerekházba járó hátrányos helyzetű családok gyerekei nagyobb támogatással és tu-
dással kezdhetik az óvodai és később az intézményi életüket. Nem lesz újdonság számukra a 
közösséghez tartozás. Talán pont ezért is fontos, hogy ez a program az ország keleti részén, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el és mai napig sikeresen működik.

A kora gyermekkori fejlődés biztosításához a gyerekek életkorát figyelembe véve a szülővel 
együtt történő fejlesztés, életmódbeli tanácsadások eredményes gyermeki fejlődéshez, látásmód-
beli változásokhoz vezethetnek.

A településen 2013 óta működik a Biztos Kezdet Gyerekház. Esélyegyenlőséget és felzárkóz-
tatást segítő integrációja nagy lehetőség a nehéz körülmények között élő emberek számára.

A Biztos Kezdet program egyik célja, hogy a gyerekek fejlődésének korai időszakában segít-
séget nyújtson a szociális fejlődésükben. Emellett értelmi és érzelmi fejlődésükre is pozitív hatás-
sal van. Éppen ez a segítség biztosítja a könnyebb beilleszkedést, hiszen a gyermek egy hasonló 
közösségből lép át az óvodába. A társas tevékenységek már nem szokatlanok a számukra. Azok 
a gyerekek, akik nem jártak a Biztos Kezdet Gyerekházba hátránnyal indulnak az óvodában 
a programot rendszeresen látogató társaikkal szemben. A hátrányos helyzetű szülőknek élni 
kellene a lehetőségeikkel, jó lenne, ha igénybe vennék a szolgáltatás adta lehetőségeket.

Az óvoda és a Gyerekház együttműködése elengedhetetlen. Közös célért dolgoznak vala-
mennyien, akik a település gyerekeivel foglalkoznak. A Biztos Kezdet Gyerekházban a szülővel 
együtt van a gyermek. Ennek igen nagy a jelentősége, hiszen nagyszámú a sok esetben fiatalko-
rú édesanya, akiknek a program által biztosított lehetőségek hatalmas segítséget jelentenek a 
gyermek nevelésében.

A közös tízórai, ebéd alkalmával a gyerekek megtanulják az evőeszközök használatát, az 
asztalnál való helyes viselkedést, hisz sokuknak otthon asztaluk sincs, illetve közösen nem étkez-
nek.

A programból az óvodába kerülő gyerekek biztonsággal használják a WC-t, nem újdonság 
számukra az étkezés előtti kézmosás vagy az alvás előtti fogmosás sem. A gyerekház munka-

társai nagy gondot fordítanak arra, hogy a fiatal édesanyáknak megtanítsák az alapvető 
higiéniai szokásokat. Az általuk szervezett játékos programok (rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka) alkalmával nem csak a gyerekek szórakoznak jól, hanem a szülő is megtanulja 
a gyerekkel való együttjátszás fontosságát, megtapasztalja annak örömét. Az a kis gyermek, 
aki ebből a közegből érkezik az óvodába érzelmileg és szociálisan könnyebben illeszkedik be a 
számára már nem is annyira ismeretlen közösségbe. Integrációról nem csak beszélnünk kell, 
hanem közösen tennünk is kell érte, hogy gyermekeink egy jobb jövőben élhessenek és ez ne 
csak a szüleik álma maradjon.

Az intézmény és a gyerekház épülete egymás szomszédságában található, de kapcsolatu-
kat nem csak a fizikai közelség határozza meg, hanem sokkal inkább az a szakmailag szoros 
kapcsolat, ami a gyermekek fejlődéséhez elengedhetetlen feltételeket teremt. A gyerekház, mint 
az intézmény „előszobája”, jelentős mértékben segíti az oda járó hátrányos helyzetű gyermekek 
és szüleik felkészülését az óvodai életre. Azok a gyermekek, akik rendszeresen látogatják szü-
leikkel a gyerekházat nem felkészületlenül csöppennek egy számukra ismeretlen közösségbe. 
A programmal kapcsolatban lévő szakemberek egybehangzó véleménye az, hogy a gyerekház 
pozitív hatással van az oda járó gyermekek későbbi óvodai beilleszkedésére. Az előzetes fejlesz-
tés jelentősen csökkenti hátrányaikat, egyes esetekben meg is szünteti azokat. Főként igaz ez 
azokra a gyerekekre, akiknek saját családi környezetükből hiányoznak azok a feltételek, melyek 
az átlagos szociális helyzetű családok esetében rendelkezésre állnak. A gyerekház lehetőségei, 
a közösség személyiségformáló ereje szülőnek és gyermekének egyaránt hasznára vannak. A 
megtapasztalt és átvehető minták bizonyítják a szülő számára, hogy van más út, van lehetőség a 
kitörésre. Képes rá, és meg is tudja teremteni gyermeke számára a megfelelő feltételeket ahhoz, 
hogy értelmi, érzelmi, testi és lelki fejlődése ne maradjon el szerencsésebb helyzetben lévő kor-
társaitól.

A gyermekszegénység elleni küzdelem egyik formájaként, illetve az esélyegyenlőség megte-
remtése érdekében fontos a Biztos Kezdet Gyerekház munkája. Esélyt ad azoknak a hátrányos 
helyzetű gyermekeknek, akik olyan szegény sorsú családokban nevelkednek, ahol nincs lehe-
tőség az önerőből való felzárkózásra. A gyerekház programjának köszönhető fejlesztések nem 
csak az intézményi beilleszkedést könnyítik meg, hanem megalapozzák a gyermek jövőjét, hogy 
a későbbiek során az oktatási intézményekben kisebb hátránnyal, sőt hátrányok nélkül érvénye-
sülhessenek.
Kinek ajánlja: A lehető legtöbb rászoruló családot kellene bevonni a gyerekházak programjába 
az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Fontos, hogy minél több segítő szakember vegyen 
részt a programban, az ismeretek és lehetőségek széles skáláját biztosítva a családok részére.
A hátrányos helyzetű gyermek számára a Biztos Kezdet Gyerekház az első lépés az oktatás 
útján, de ez a kis lépés meghatározhatja jövőjét, olyan irányba terelheti, amely egy sikeres és 
eredményes élet felé vezeti.
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SZÜLŐI PROGRAM A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATNÁL

Ki ajánlja: Demeter Lázár Katalin, a Komárom–Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Oroszlányi Tagintézményében (Oroszlány város és 5 falu tartozik a járáshoz) a szakértői bizott-
sági tevékenységeket/vizsgálatokat, fejlesztéseket, tehetséggondozást és nevelési tanácsadást 
végez.

A Családpedagógiai Egyesület civil szervezet oroszlányi régióvezetője, aki rendszeres előadó-
ja és publikálója a civil szervezetnek. Mindezek mellett a Játszótárs, Játszótárs 2, Tanulótárs c. 
könyvek, Képességtár füzetek szerzője.
Mit ajánl:  A család társadalmi helyzetét erősítő jó gyakorlatot, Családi kapcsolatok, család-in-
tézmény kapcsolata, együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálatban.

A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységei közé 10 feladatkör tartozik – a működést a szak-
területi protokoll szabályozza (jogszabályi előírás, rendeletek: 15/2013.EMMI rendelet, 2011.évi 
CXC. törvény a nemzeti köznevelésről): nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység; 
pszichológiai szakellátás; tehetséggondozás; logopédiai ellátás; fejlesztő nevelés; konduktív 
pedagógiai ellátás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés; korai fejlesztés.

A szakszolgálati feladat a kliens és a szolgáltatást nyújtó közvetlen partneri kapcsolatára 
épül. Az ellátások több területén elvárt a szülő időszakos vagy tartós részvétele (pl. fejlesztés, 
logopédia, korai fejlesztés, konduktív pedagógia, pszichológia).
A partnerintézményekkel is jó a kapcsolat.

A fejlesztői-, tehetségfejlesztői munkája során – óvodás korosztály esetében a szülőkkel való 
kapcsolat mindennapos: tanácsadás a fejlesztéshez (otthoni játékos gyakorlások, javaslatok, 
szakirodalom, honlapok ajánlása), nevelési tanácsadás/a prevenció hangsúlyozása, a felmerülő 
kérdések/problémák megbeszélése. A folyamatok minden szakaszában nélkülözhetetlen a 
kommunikáció, a kölcsönös bizalom és az együttműködés.

Szülői Programot indított a Szakszolgálatban – amely egy tanévben 10 alkalmat foglal 
magába (2-2 órában) – a járás óvodáiban meghirdetve érdeklődő szülőknek, humánszolgálta-
tásban dolgozó szakemberknek szól.

Témája: a gyermeki fejlődéssel kapcsolatos információk átadása, az életkori fejlődési szint-
nek megfelelő elvárások ismertetése, fejlesztési területek átbeszélése – játékötletek, fejlesztő 
feladatok, közös nyitott beszélgetések a felmerülő aktuális problémákról.

Célja: segítséget nyújtani a szülőknek a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához és 
abban, hogy minél jobban „megértsék” a gyermeket, rövid elméleti alátámasztással – sok játé-

kos ötletet kipróbálva, szakirodalmat, meséket, nevelési tanácsokat ajánlva. Hangsúlyozom 
a drámajátékok/mesék fejlesztő hatását.

A gyermekkel töltött otthoni idő lehetőséget kínál arra, hogy „megismerjék gyermekeiket”, 
felfedezzék az erősségeket, a gyengébb pontokat, közös élményekkel erősödjön a bizalom, fejlőd-
jön az érzelmi intelligencia - bővüljön a gyermeki fejlődéssel kapcsolatos ismeret, kompetencia.

Felgyorsult (digitális) világunkban a gyors léptékű technikai fejlődés egy folyamatosan 
változó, inger gazdag környezetet eredményez – a családokra, a gyerekekre és végső soron a 
nevelésre is hatással van. Ezeknek a tudatosítása segíthet abban, hogy megértsük saját pszichés 
állapotunk változását, és elnézőek, türelmesek legyünk magunkkal és másokkal szemben – új 
szemléletmód, gondolkodásmód kialakítása is a cél.

A program az alábbi területeket foglalja magában – a területekhez tartozó feladatok/
játékötletek kipróbálásával. Hangsúlyozva, hogy kisgyermekkorban a játék a legfontosabb tevé-
kenység - a tanulás színtere: Mozgás fontossága (nagymozgás, finommotorika); Beszédfejlődés, 
anyanyelvi nevelés – mondóka, vers, mese, szójátékok tanítása, ritmus; Emlékezet – verbális, 
vizuális; Gondolkodási területek; Figyelem gyakorlatok, a feladattudat kialakításának fontos-
sága az iskola előtt; Érzelmek szerepe, szocializáció – érzelmi intelligencia fontossága (EQ); 
Számlálás, mennyiségfogalom erősítése, matematikai készségek fejlesztése játékosan; Kreativitás 
– sok ötlettel, drámagyakorlattal.

Az esetlegesen felmerülő problémák megbeszélése, nevelési tanácsadás (itt a pszichológus 
is közreműködik) „Szülőnyelven”: pl. mit takar a pozitívpszichológia (egészség, önértékelés, 
jó kognitív fejlettség); beiskolázással kapcsolatos törvényi változások; elvált szülők problémái, 
eltérő nevelési stílusok; a szülői szerepek megerősítése-mintaadás, példamutatás, beszélgetés, 
meghallgatás, megértés, mesélés-; hasznos időtöltés; a digitális eszközök előnye/hátránya, stb.

A szülők a program során fénymásolt feladatokat/játékötleteket kapnak az adott témáról 
(instrukcióval ellátva, amit otthon is a nagyobb gyerekekkel „iskolásos” játékba ágyazva elvégez-
hetnek. Az ajánlott meséket elolvassák, a bemutatott társasjátékokat kipróbálhatják, a fejlesztő 
játék honlapokat megnézhetik/letölthetik, stb.).

A Szülői Program visszajelzései jók, a sok hasznos téma mellett a szülők önismerete, önbi-
zalma is erősödik – ami szintén lényeges. A jó hangulatú foglalkozások alatt a szülők is nyitot-
tabbá/ „bátrabbá” válnak.

A papírszínház is mindig bemutatásra kerül – nagy sikere van. Ajánlja óvodáknak, szü-
lőknek/gyerekeknek otthonra is. Maradandó élményt nyújt. Beszélgetünk a népmesék/mesék 
fontosságáról, hatásairól.

Miért jó a papírszínház? többféle meséből lehet válogatni (magyar népmese, idegen népek 
meséi, klasszikus mesék); bárhol egyszerűen használható: bölcsődében, óvodában, iskolában, 
otthon, rendezvényeken, táborban; minden gyerekközösségben hatásosan leköti a gyerekek 
figyelmét, gazdagítja a fantáziát, szókincset, szocializációs készséget, érzelmi intelligenciát; 



sokrétűen felhasználható: hagyományos módon, felnőtt/gyerek által előadva, vagy akár gyógy-
pedagógiai/terápiás segédeszközként is; módszertani kézikönyv is kapható hozzá – jó tanácsok-
kal; a fakeret bábozásra is felhasználható – a kreativitást erősítve.

A rendkívüli helyzet (pandémia) időszakában, a karantén idején a szülőkkel/gyerekekkel 
a kapcsolattartás online módon zajlott: internet, mobil telefon, facebook csoportok, skype. Itt 
történt a feladatok/játékötletek kiküldése, a kommunikáció/tanácsadás/segítségnyújtás rend-
szeres volt.

A vizsgálatok, a szakértői munka elhalasztódott – csak jegyzőkönyvek készültek az aktuális 
esetekről (gyermekkontaktus nélkül), a szülő tájékoztatásával.

Az Oroszlányi Városi TV ESTI MESÉK sorozatában 10 mesét mesélt – a helyiek és még az 
ország 6 régiójában minden este a gyerekek mesét nézhettek – a facebookon is nagy sikere volt, 
a gyerekek szerették. A kezdeményezés jó volt!
Kiknek ajánlja: elsősorban családoknak-szülőknek, valamint szakszolgálatokban dolgozó szak-
embereknek, hogy a társadalmi befogadást segítse és a hátrányos megkülönböztetést enyhítse.
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HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ

Ki ajánlja: Pivók Lászlóné Gajdár Klára, Családpedagógiai Egyesület esztergomi régióvezetője az 
Óvodai Nevelés országos szakmai folyóirat munkatársa, aki rendszeres előadója és publikálója a 
civil szervezetnek.
Mit ajánl: Fontos tudnunk és közösen értelmeznünk a hátrányos helyzet, a szegénység, a depri-
váció meghatározásait, hogy segítő munkánkat célzottan és hatékonyan el tudjuk végezni. 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a jogszabályban három 
körülményt vesz figyelembe: a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettségét; 
alacsony foglalkoztatottságát; az elégtelen lakókörnyezetet, lakáskörülményeket.

A hátrányos helyzet a felnőttekre vonatkozóan napjainkig még inkább egy gyűjtőfogalom 
maradt, hiszen nincs tudományosan elfogadva egy konkrét definiálása, kategorizálása sem, 
azonban mind a társadalom, mind a neveléstudomány, mind a foglalkoztatáspolitika oldaláról 
fontos fogalomról beszélhetünk.

A hátrányos helyzet tárgyalásakor több fogalmat szoktunk használni. Az egyik leggyakrab-
ban használt kifejezés a szegénység.

Szegénnyé válhatnak, egyebek mellett a tartósan munkanélküliek és részidőben foglalkozta-
tottak; a gyermekes családok; szürke vagy feketemunkára kényszerítettek; a tartós betegségben 
szenvedők, a fogyatékossággal élők; a hajléktalanok.

Ezekben való segítségnyújtás céljai a gyermekek iskolai hátrányainak leküzdése; a szocio-
kulturális hátrányok csökkentése, a szegregáció csökkentése, közösségi és kulturális programok 
által a lakosság aktív bevonásával, az egymásért való felelősség érzetének kialakításával, az 
összetartozás erősítésével, önszerveződő/önfenntartó közösségi csoportokkal.

A hátrányos helyzettel foglalkozó tudományterületre és gyakorlati tevékenységekre a depri-
vatika kifejezést használják. A depriváció kifejezés a valamitől való megfosztottságot jelöli, és 
általánosságban arra a személyre vonatkoztatva szokták ezt a terminust használni, aki nélkülöz 
olyan dolgokat, ami az adott társadalomban minden egyén számára kívánatos, illetve amelyek 
elérendő minimumnak tekinthetők. A hátrányos helyzet a depriváció magyar fordítása, így 
lemaradást jelöl, ami nemcsak jövedelemmel kapcsolatos, hanem más, egyéb hátrányokat is 
takar. (Andorka, 2001.)

Az intézményeknek és a családoknak közös feladata a gyermekek fejlődési hátrányainak 
leküzdése.

Rögzíteni kell, hogy a gyermekek életkorukból adódóan kiszolgáltatottak, függnek a környe-
zettől!



Fontos, hogy a gyermek a lehető legkorábbi életszakaszától fogva kapjon bátorítást és támo-
gatást az őt érintő döntési folyamatokban; (pl. saját szükségleteinek kielégítése, tevékenységei-
nek választása, környezetének, napi programjának kialakítása)

A gyermekek harmonikus, optimális fejlődésének biztosítása közös felelőssége, feladata a 
családoknak és az intézményeknek!
Kiknek ajánlja: szülőknek, és minden gyermekkel foglalkozó szakembernek és felnőttnek, akik 
alapos ismeretekkel és tudatossággal küzdhetnek a szegénység leküzdéséért, erősítve a család 
„támogató rendszer” jellegű funkcióját, melyben az egyént sajátos individuumként kezelik; 
személyes módon érdeklődnek iránta; az ő nyelvét beszélik; nyílt elvárásokkal vannak iránta; 
nyíltan minősítik teljesítményeit; jutalmazás és büntetés egyaránt működik.

Tudják, hogy a család a világra vonatkozó információk összegyűjtője és terjesztője is. A sike-
res alkalmazkodást nagyban meghatározza, hogy az információkat milyen rendezőelv szerint 
szervezik, és hogyan minősítik, így a családnak meghatározó szerepe van abban, hogy a gyer-
mek milyen értékek, normák kidolgozását viszi véghez, és milyen képet alakít ki a világról.
Az identitás, az egyén önértékelésének, énképének is forrása a család. Sajátos kontroll funkciót 
is betölt.

A család közvetíti a társadalmi normákat, a családban tanulják meg a gyerekek azokat a 
szerepeket, amik alkalmassá teszik őket arra, hogy beilleszkedjenek a társadalomba.
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A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS 
(SZOCIOKULTURÁLIS) HIÁNYOSSÁGAINAK PÓTLÁSA

Ki ajánlja: Pivók Lászlóné Gajdár Klára, Családpedagógiai Egyesület esztergomi régióvezetője az 
Óvodai Nevelés országos szakmai folyóirat munkatársa, aki rendszeres előadója és publikálója a 
civil szervezetnek. 
Mit ajánl: A társadalmi különbségek és az esélyegyenlőtlenség csökkentésének első intézménye-
sített lépcsőfoka az intézmény, ahol a 3–7 éves kor között fejlődnek jelentősen azok a kompe-
tenciák, amelyek segítik az iskolára való alkalmasság alakulását, a gyermekek szocializációját és 
komplex személyiségfejlődését is megalapozzák. 

Az intézmény a társas kapcsolatok alakulása, a megfelelő érzelmi légkör biztosítása, a szoci-
ális környezet milyensége, a későbbi fejlődés szempontjából is fontos.

A 2015-ös tanévtől már hároméves kortól kötelező óvodába járni, míg korábban elég volt 
ötévesen beiratkozni. A korhatár leszállítása azért volt fontos, hogy mielőbb megkezdődhessen a 
hátrányos helyzetű gyermekek szociális és kulturális (szociokulturális) hiányosságainak pótlása, 
hogy az iskolakezdésre csökkenhessenek a gyerekek közötti óriási különbségek, a rászoruló 
családok számára pedig óriási segítség az is, hogy a gyermek ingyen étkezhet az óvodában.

A korai intézménykezdésnek köszönhetően időben észlelhető, ha egy gyermek valamely 
területen „lemaradást” mutat, támogatást, fejlesztést igényel vagy épp valamely képességterüle-
ten tehetségígéret.

Az EMMI 2014-es köznevelés-fejlesztési stratégiája szerint a három-ötéves gyermekek közül 
országosan 88 százalék, a roma gyermekek közül 42 százalék járt óvodába. 

Vagyis a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei 
nagyobb valószínűséggel maradtak otthon, miközben éppen nekik van a legnagyobb szükségük 
a mielőbbi kezdésre.

Egyelőre nem áll rendelkezésre országos adat arról, ténylegesen csökkennek-e a hátrányok, 
erre átfogó mérések, hatásvizsgálatok adhatnak majd választ. 

Az EMMI közlése szerint az intézkedés hatékonyságát leghamarabb a 2015 szeptemberében 
intézményi nevelésbe kerülő gyermekek 12. életévében (vagyis 2024 körül) lehet majd mérni, 
az akkori 6. osztályos kompetenciamérés tudja majd megmutatni, hogy következett-e be már 
változás.

A gyermeklétszám növekedett a jogszabályváltozás hatására. 
A család szociális, gazdasági és kulturális jellemzői határozottan hatással vannak a gyerme-

kek, tanulók eredményeire, továbbtanulására, munkaerő-piaci esélyeire. 



Minél magasabb végzettségűek a szülők, és minél magasabb társadalmi státuszú munkát 
végeznek, annál magasabb teljesítményt érnek el a diákok az iskolában. 

A szociokulturális hátrány értelmezéséhez, megértéséhez fel kell tenni a következő kérdése-
ket: Mit jelent a kultúra? Miként zajlik a kultúra tanulása? Miért és miként eredményezhet a 
szülők iskolai végzettsége hátrányos helyzetet gyermekeiknek? 

A kultúra részei (a teljesség igénye nélkül): az épített - alakított környezet, a szellemi termé-
kek, alkotások, a művészet, a sport, a szórakozás, a játék, a vallás, a jog, a nyelv,

A kultúra része az is, ahogy érzelmeinket megéljük és kimutatjuk, ahogy viselkedünk, és 
ahogy saját és mások viselkedéséről gondolkodunk, azt megítéljük. A kultúra része mindaz, 
amit értéknek, szépnek-csúnyának, jónak-rossznak tartunk. 

A kultúra tanulása: A gyermek megszületésekor elindul a szocializációs úton, részese egy 
folyamatnak, amelynek során „belenő”, beletagozódik abba a kultúrába, amelyben világra jön, 
amely körülveszi, amely hatással van rá. Ez az ún. szocializációs folyamat. 

A szocializáció egész életen át tart: szocializáció folyik a családban, az óvodában, az iskolá-
ban. De szocializál a szomszéd, a baráti kör, a humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek és 
kortársak, a televízió és más médiumok.
Kinek ajánlja:
Mindazoknak, akik szerepet játszanak a családok és a gyermekek társadalmi különbségeinek és 
az esélyegyenlőtlenségének csökkentésében, valamint a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek korai felzárkóztatásában, illetve azoknak is, akik majd részt 
vesznek az átfogó mérésekben, hatásvizsgálatokban, melyek a célok megvalósulását jelzik majd 
vissza.
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PREVENCIÓS SZOLGÁLTATÁS ÉS A NYÁRI SZABADIDŐS PROGRAMOK, 
KORREPETÁLÁSOK JÓ GYAKORLATA AZ OROSZLÁNYI ÖNKORMÁNYZATI 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLATBAN

Aki ajánlja: Gombosné Márkus Anita - Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője 
Önkormányzati Szociális Szolgálat – Oroszlány egységei
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Család és Gyermekjóléti Központ
Családok Átmeneti Otthona (CSÁO)
Oroszlány város szociális ellátó rendszere, az Önkormányzati Szociális Szolgálat keretein belül, 
négy telephelyen nyújtja szolgáltatásait. A vonatkozó törvényeknek többségében megfelelő szol-
gáltatási palettával rendelkezik. 
Az idősellátás keretein belül nyújtott szolgáltatás: Étkeztetés, Idősek Nappali Klubja, Házi segít-
ségnyújtás, Időskorúak Gondozóháza.
Hajléktalan ellátás szakmai egységén belül biztosítja: a Nappali melegedő, Éjjeli menedékhely, 
Népkonyhai ellátást.
A Gyermekjóléti alapellátás feladatai mellett biztosítjuk: Családsegítés, Családok Átmeneti 
Otthona, Bölcsődei szolgáltatást is. 

Olyan szolgáltatásokat is felvállalt az elmúlt időszakban a szolgálat- az igények, problémák 
megjelenésével összhangban – amelyek az ellátási kötelezettségeken túlmutatnak. Ilyen az 
összes átmeneti ellátás (Idősek átmeneti ellátása, Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye, Családok 
Átmeneti Otthona) 
Szervezeti változások - korábbi gyermekjóléti szolgálat és a családgondozók helyett lettek a 
segítői szerepkörben megmaradó családsegítők.
Ellátjuk a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés szociális törvényben 
megfogalmazott feladatait is. 
A családsegítés keretében biztosítani kell:
- a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást
- anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szol-
gáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítését
- közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést
- kríziskezelést
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- adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, a krónikus be-
tegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb 
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújtunk (kiemelve a hát-
rányos helyzetűeket, halmozottan hátrányos helyzetű családok megsegítését)

Mi vagyunk a gyermekvédelmi ellátás első vonala. A szociális munka eszközeivel, célunk 
a gyermekek testi, lelki, erkölcsi, érzelmi fejlődését elősegíteni. A szociális segítő munka során 
feladatunk, hogy képessé tegyük az ügyfelet feladatai megoldására pl. munkavállalásra, a gyer-
meknevelés nehézségeinek megoldására.

Az átalakítás létrehozta a Központokat, az esetmenedzsereket, akik a hatósági ügyek kap-
csán végezték a feladataikat. A központok feladata lett a speciális szolgáltatások nyújtása is. A 
Központunk által végzendő speciális szolgáltatások az intézményi szociális munka, kapcsolat-
tartási ügyelet, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat, jogi tájékoztatásnyújtás és 
pszichológiai tanácsadás, szociális diagnózis készítés, adósságkezelés.

A szolgálat telephelyei a település központi területén, jól megközelíthető helyen találhatóak. 
A telephelyek épületei akadálymentesítettek a szolgáltatást igénybe vevők számára. A szakembe-
rek, megfelelő környezetben, megfelelő technikai és tárgyi eszközökkel tudják végezni a munká-
jukat. A járásban elvégzendő feladatokhoz rendelkezésre áll a személygépkocsi a dolgozóknak, 
intézményi sofőrrel. A fizikai közelség és különböző szakmai egységek jó kapcsolata révén, 
sokszor intézményi kereteken belül tudunk segítséget nyújtani, esetlegesen elhelyezni valakit. pl. 
idősek átmeneti otthonában, családok átmeneti otthonában. A szükséges szolgáltatás nyújtásá-
nál is segítséget jelent, hogy a különböző telephelyek fizikailag közel helyezkednek el és ismerik 
egymást a különböző szolgáltatást nyújtók. Tisztában vagyunk az intézményi férőhelyekkel és 
a szolgáltatáshoz jutás feltételeivel. Rendszeres és folyamatos a különböző szakemberek közötti 
kommunikáció, szakmai megbeszélés. Jó a viszony és a kommunikáció a polgármesteri hivatal 
szociális osztályával is, amely megkönnyíti a különböző ellátások igénybevételét az ügyfelek szá-
mára. A családsegítő és a központ is egy folyosón helyezkedik el a Családok átmeneti Otthona 
az emeleten, így a szakmai ügyek megbeszélése folyamatos, szoros a nyomon követés és kontroll 
a konkrét esetek, ügyek kapcsán.
Mit ajánl: 

Nagyon fontos szolgálatunknak a prevenciós szolgáltatás és a nyári szabadidős programok, 
korrepetálások megszervezése. Nagyon jól sikerült az ADHD-s gyermekekkel való foglalkozás 
megsegítését szolgáló konferencia, ahol kb. 75-fős létszámmal jelentek meg a humánszolgál-
tatásban dolgozó szakemberek. Kiemelten figyelünk arra, hogy ne csak akkor kerüljünk a 

családok, gyermekek látóterébe amikor már a probléma jelentkezik, hanem ismerjék meg 
a kollégákat a gyermeket nyári sport rendezvény, kézműves foglalkozás, ismeretterjesztő 

előadás, rendezvény keretében is. Nagyon jól sikerült rendezvényünk volt a sport és játék ud-
var foglalkozás, a madáretető kiállítás, rajz pályázat stb. A programok szervezésében kiemelt 
feladat jutott az intézményi – és intézményi szociális segítőknek, akik összekötő és közvetítői 
feladatot is elláttak a szolgálat és az oktatási intézmények között. 

Jó a kapcsolat a városban működő Pedagógiai Szakszolgálattal – sok „közös” gyerekünk, 
„családunk” van – szakmai napokat, esetmegbeszéléseket tartunk – mindig a gyerek érdekeit 
szolgálva.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, 
valamint pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, vallási kö-
zösségek és a magánszemélyek is jelezhetik nekünk a családsegítést nyújtó szolgálatoknak, ha 
segítésre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 
Kiknek ajánlja:
Mindazoknak, akik részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszerben. Törvényi kötelezés is 
előírja, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, 
előre meghatározott témakörben évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell 
szervezni. Kiemelt feladatunknak tekintjük a jelzőrendszeri tagokkal, a városban működő civil 
szervezetekkel való jó kommunikációt és együttműködést a veszélyeztetettség megelőzése, illetve 
megszüntetése érdekében. A jó együttműködést jelentősen meghatározza a szereplők személyi-
sége, személyes hozzáállásuk a másikhoz, a feladatvégzéshez. Folyamatosan szükséges egymás-
sal kommunikálni, visszajelzést adni stb. Egymás munkáját, véleményét, kompetencia határait 
tiszteletben tartva és figyelembe véve lehet a jó jelzőrendszeri működést elérni. Bármilyen közös 
munkához elengedhetetlen az emberségesség. Valamilyen módon pótolhatatlan a civil ember 
megismerése, hiszen minden ügyfél, jelzőrendszeri tag, szakember mögött egy „hús-vér ember” 
lakozik.

Az is pozitívum, hogy sokféle szakember dolgozik a szolgálatnál és a saját humán erőforrá-
sainkra támaszkodva tudunk feladatokat, programokat megvalósítani. 
Lehetőség van az időben történő és azonnali segítségkérésre és adásra, mely révén a szakembe-
rek saját pozitív személyiségjegyeinek kibontakoztatására is lehetőség van. 
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PRODUKTÍV SZOCIÁLPOLITIKA HAJDÚNÁNÁSON 

Ki ajánlja: Nagyné Juhász Krisztina, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Hajdúnánás
Mit ajánl: Hajdúnánás város vezetése és intézményünk a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
felmérte és megvizsgálta a helyi lakosság igényeit. Találkoztunk a város elhagyásának, elván-
dorlásnak problémájával, gazdasági hanyatlással (helyi cégek megszűnése), munkanélküli-
séggel, gyermek születésszám csökkenéssel, megélhetési nehézségekkel, stb.. A felszínre került 
problémák kezelésére munkacsoportokat állítottunk fel és komplex tervet készítettünk, amelyet 
folyamatosan valósítunk meg.

Bemutatta azt a városi intézkedési csomagot, produktív megoldásokat mutatom be, ame-
lyek az önkormányzati intézményrendszer közös gondolkodása révén körvonalazódtak ki. Az 
intézkedési csomag megvalósítása során a szociális munkában az empowerment - képessé tevés 
filozófiáját alkalmaztuk. A szolgálatunk munkájával a családok megerősödve kikerülnek a 
szolgáltatásból és képessé válnak önerőből irányítani saját életüket és sorsukat. Mindeközben 
jelentős fejlődési utat jár be a szociális szakember is, hiszen a szociális munka eszköztárásnak 
felhasználása mellett saját személyiségével is dolgozik. A hatékony szociálpolitika eredmé-
nyességét támasztja alá a városunkban a társadalmi tolerancia erősödése a hátrányos helyzetű 
rétegek iránt, hiszen a helyi társadalom szereplői látják az egyén tenni akarását, törekvését.

A városunkban megvalósult támogató, segítő programokban (szociális föld, helyi pénz 
bevezetése, fecskeotthon, fecskelakás, ösztönző támogatások) részt vevők részére mindennapi 
munkánkban a képessé tevés folyamatát alkalmaztuk.

Az alábbi pontokban gyűjtöttem össze a főbb momentumokat, melyeket a szociális szakem-
ber napi szinten végez az empowerment szellemében annak érdekében, hogy a helyi szociálpoli-
tikai célok megvalósuljanak:

A munkavégzésünk első szakasza az információgyűjtés, amelyben lehetőség van a kérdések 
felvetésére, okok elemzésére. Elkészíthetők a problémafeltárás alapján a helyzet elemzések, 
szükségletek, sajátosságok alapján az akciótervek. Intézményünk életminőség vizsgálatot 
végzett el, valamint felhasználta a város integrált fejlesztési stratégiai programját, egészségfej-
lesztési tervét, helyi esélyegyenlőségi programját, ifjúsági stratégiáját. Minden egyes kimutatás, 
statisztikai adat, a helyi lakosság bevonása hozzájárult ahhoz, hogy a város szociálpolitikai 
irányvonalát meghatározhassuk. 

Információk megosztását szükséges elvégeznünk az érintettekkel, a folyamat szereplőivel, 
intézményekkel, szervezetekkel, lakossággal. Hálózatszervezésként is felfogható a folyamat, a 

képessé tétel jelentkezik ott, hogy megosztjuk a szereplőkkel a tudásunkat, ismereteinket és 
információnkat.

Kommunikációs szakértelem, amely az egész folyamatot végig kíséri. Az emberek nem egy 
szóhasználattal élik mindennapjaikat, kommunikációs zsákutcák keletkezhetnek, ugyanazon 
mondat, fogalom alatt nem ugyanazt értik, nem egy nyelvet beszélnek. Különösen érezhetjük 
ezt a napi munka során, mikor a helyi hatalom gyakorlóival, valamint a hátrányos helyzetű réte-
gek képviselőivel beszélünk és teljesen mást értenek ugyanazon mondat alatt. Ezért szükséges 
azon kommunikációs eszközök szakszerű használata, amely megteremti a szereplők között a 
kapcsolattartást végig a folyamatban és a képessé tétel folyamata teljesülhet.

Szakértelem, amely megtartja a résztvevőket végig a folyamatban. Az egyéni szinten történő 
motiválása az embereknek nagyon fontos, az, hogy megértessük velük, hogy igenis vannak erő-
forrásaik, tartalékaik, melyeket tudnak mozgósítani. Önmagukba vetett hitüket kell erősíteni. 
Mindemellett a szakember érti a csoportdinamikát, segíti a résztvevőket és kihangosítja a fontos 
dolgokat, hogy megértsék a résztvevők a lényeget.

Stratégia, taktika, amely egy kezdeményezés a program sikeréhez hozzájárul. A szociális 
szakembernek előre prognosztizálnia kell azt, hogy rövid, közép, hosszútávon milyen eredmé-
nyei lehetnek a folyamatnak. Képesnek kell lennie reagálni a világ, az adott helyzetben beállt 
változásokra, azért, hogy eredményesen tudja segíteni a munkát. 

Tárgyalási szaktudás, amely jártasságot jelent abban, hogy minden résztvevőt bevonjunk a 
megbeszélés folyamatába és azt írásban rögzíthessük. 

Képzés, amely a közös munkában fokozottabban tetten érhető. A tudás belsővé tétele, meg-
osztása az emberekkel, résztvevőkkel kulcsfontosságú abban, hogy tágulnak a lehetőségek, a 
résztvevők önbizalma erősödik, az egyént és közösséget együtt erősíti.  A résztvevők egymástól is 
tanulnak, valamint ők maguk is ezáltal informáltakká válnak egy-egy kérdésben.

Önmotiválás, amely saját magunk erősítése, motiválttá tétele annak érdekében, hogy legyen 
elég erőnk másokat is motiválni. Ebben nagy szerepe van egyébként a kollektíva megerősítésé-
nek is.  
Összegzés

A nagyfokú érdeklődés is azt támasztotta alá, hogy létjogosultsága van a produktív szoci-
álpolitika lokális megvalósításának. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ a szociális 
szolgáltatásokat egyéb szolgáltatásokkal egészítette ki, amely az egyén és családja problémáját 
egészében kezeli és ad választ az ellátott és családja szükségleteire. A hatékony szolgáltatás 
koordináció nemcsak a szolgálatunk keretein belül érvényesül, hanem túlnyúlva azon városunk 
ellátási területén levő erőforrások egészére alapoz. A szociális munkában az empowerment, 
képessé tétel filozófiáját alkalmaztuk. A családok megerősödve kikerülnek a szolgáltatásból és 
képessé válnak önerőből irányítani sorsukat.



A városunk önkormányzata azt az elvet követte, hogy „ne halat adjunk, hanem tanítsuk 
meg az embereket halászni”. Mindez azonban a produktív szociálpolitika filozófiája is lehetne, 
de véleményem szerint csak úgy, hogy megfelelő anyagi forrásokat szükséges a kiinduló feltéte-
lekhez megteremteni és természetesen arra lehet alapozni a szociális/társadalmi és kulturális 
tőkét.

Mindezen gondolatsort támasztja alá az, hogy a Szociális Földprogram futtatása, a fia-
talokat/családosokat támogató lakáskoncepció, ösztönző/települési támogatások odaítélése, 
helyi pénz működtetése során azt tapasztaltuk, hogy az anyagi jellegű tőke megléte nem fel-
tétlen elegendő az értékek létrehozására, szükség van a megfelelő tudásra, ismeretre, illetve a 
várakozás képességére a jövőbe vetett hit megalapozására is egy folyamat végig viteléhez. Az 
embereket el kell látni ismeretekkel, ennek megfelelően a változási folyamtok elindulnak tudati 
és gyakorlati szinten is (gondolkodásmódjuk, életvezetésük, fogyasztási szokásaik, stb. megvál-
toztak). A komplexitás nem csupán a tevékenységek összetettsége során érhető tetten, hanem a 
tevékenységek készségszintű művelése kapcsán is. E készségek annak a kulturális tőke elemnek 
a részei mely generációkon átívelő tudást biztosíthatnak a közösség számára. Fontos, hogy a 
szemléletfejlesztés igazán úgy lehet sikeres, ha a lehető legtágabb körben átadásra kerülnek az 
ismeretek és értékek.

A hatékony helyi szociálpolitika eredménye az, hogy erősödik a társadalmi tolerancia a 
hátrányos helyzetű rétegek iránt, hiszen a társadalom egyéb résztvevői érzékelik a tenni akarást, 
a saját élethelyzet megoldására irányuló törekvést. A kedvezményezett családok szociális rászo-
rultsági szintje csökken, az öngondoskodás iránti igényük nő.

Eredményei már jelenleg is látszanak abban, hogy nőtt a gyermekszületések, házasságköté-
sek száma, nem emelkedett a válások száma, csökkent a munkanélküliek száma és fokozatosan 
igyekszünk a helyi gazdaságot egyre erősebbé tenni.
Kiknek ajánlja: A családok jelenéért és jövőjéért szakmailag elkötelezett szociális szakemberek 
számára
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A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONÁBAN ÉLŐ GYERMEKEK ÉS SZÜLEIK 
KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK FEJLESZTÉSE OROSZLÁNYBAN

Aki ajánlja: Szmilek Zsuzsanna szakmai egységvezető
A Családok Átmeneti Otthona az első intézmény volt 2000-ben Komárom-Esztergom Megyé-
ben, Oroszlányban. 

A 32 férőhelyes otthon 2005-ben 6 férőhelyen krízisszolgáltatással bővült, jelenleg befogadó 
képessége 12 szobára 38 férőhelyű. A Családok Átmeneti Otthona szociális és mentális prob-
lémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került, otthontalanná vált családokat fogad, 
elsődlegesen Oroszlány közigazgatási területéről (HH és halmozattan hátrányos helyzetűek is).

A működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 38 fő, amelyből hat férőhelyen, a 
hozzátartozók közötti erőszakot elszenvedett nőket, anyákat, gyermekeket fogad az intézmény 
az ország egész területéről. Az átmeneti otthon részén 32 fő 10 lakószobában, míg a családon 
belüli erőszakot elszenvedett anyák és gyermekeik részére 2 szoba (az átmeneti férőhelytől kicsit 
különálló részén) 6 férőhellyel áll rendelkezésre. A krízisközpontok kizárólag a kapcsolati erő-
szak miatt kialakult akut krízishelyzetek okán otthonukat elhagyni kényszerülő bántalmazottak 
és családtagjaik számára nyújtanak ellátást. 

A krízisközpont a bántalmazott és családjának szükségleteihez igazodóan biztosítja az 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 76-82. §-ai szerinti teljes körű ellátást. 

2019. májusában a felújított Családok Átmeneti Otthonában végezzük napi gondozási fel-
adatainkat. A felújításnak köszönhetően a lakószobák átalakításra, felújításra kerültek; melyek 
vizesblokkal egészültek ki. A folyosói, közös használatú zuhanyzó teljes körűen felújításra ke-
rült, illetve a jogszabályi elvárásoknak megfelelően konyha és társalgó mellett nemenkénti külön 
mellékhelyiség került kialakításra. Felújításra került a gondozói szoba, új kapcsolattartási tér 
került kialakításra, ahol a látogatottakat tudják fogadni az ellátottak. 

Kialakításra került akadálymentes parkoló, ahonnan elérhető az épület bejárata, akadály-
mentes mellékhelyiséggel és szobával. Kiépítésre került minden helyiségben tűzjelző, s a teljes 
épület közös használatú helyiségei kamerával lettek felszerelve.
Mit ajánl: 

A munkánk legfontosabb tényezője a család. Alapcél, hogy az otthonban élő gyermekek és 
szüleik egymással történő kommunikációjuk fejlődjön, az esetleges súrlódások kezelhetővé vál-
janak. Felismerjék és kezelni tudják a keletkező indulataikat, eszközöket kapjanak ahhoz, hogy 
hasonló helyzeteket könnyebben megoldjanak a későbbiekben is, amikor már nem részesülnek 
intézményi ellátásban. 



JÓ GYAKORLAT programjai:
Mesedélután játékos felkészítő program 
Álláskeresési és munkavállalási képességfejlesztés 
Önismereti tréning fiataloknak 
Önismereti tréning szülőknek 
Gyermekvárási és nevelési ismeretek 
Babamasszázs
Háztartásvezetési és képzési ismeretek 
Csecsemőápolás, gondozás 
Kreativitást segítő képzések 
Akadályverseny, sportnapok
Családi nap – bográcsozás
„Kutyásnap”

E mellett az intézményünk pszichológiai tanácsadója és heti szinten fejlesztő pedagógusa 
foglalkozik lakóinkkal. 
Kinek ajánlja:
A Családok Átmeneti Otthona nagyon fontosnak tartja a közösség erejét, melyet elsődlegesen 
a programok által érhetünk el. Fontos szempont a lakók és a dolgozók aktív részvétele, pozitív 
szemlélete. A 2019-as évben is több ünnephez kapcsolódó programot tartottunk gyermekeknek 
és felnőtteknek egyaránt. Sikeres vettünk részt az EFOP-1.2.1-15-2016-00595 „Felhőtlen Felnőttkor 
– prevenciós és támogató szolgáltatások családoknak és fiataloknak” programban, melyben 
osztályfőnöki órákat és tréningeket tartottak az átmeneti gondozási helyen dolgozó munkatár-
saink.
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GENERÁCIÓK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK A CSALÁDBAN 

Ki ajánlja: Dr. Mező Katalin (PhD.), adjunktus, Dr. Mező Ferenc (PhD.), egyetemi docens
Mit ajánl: A család az egyik legszorosabb kötelék az emberek életében, melyben különböző 
generációk együttélésével találkozhatunk. Az azonos generáció tagjai hasonló életkorban 
és életszakaszban vannak, akik hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek, és ennek következ-
tében közel azonos értékrendeket építenek ki. Ugyanakkor az élet természetes rendjének 
megfelelően a családtagok nem egyidőben, hanem életkorban egymást követően születnek, s 
ennek következtében különféle összeütközések keletkezhetnek. Sokszor hallunk a generációs 
különbségekről, illetve a generációs konfliktusokról, de ezeket ritkán magyarázzák meg. Jelen 
tanulmány a generáció családi szempontú értelmezésével foglalkozik annak érdekében, hogy 
biztosítsa a családi generációs konfliktusokra irányuló kutatások fundamentumát. Emellett 
felszínre kerülnek a családon belül kialakuló nézeteltérések is, valamint ezek általános (a csalá-
dok által külső segítség nélkül alkalmazható) megoldási stratégiái. 

Egy-egy családon belül minden tag érintett lehet aktív vagy passzív félként valamilyen 
konfliktusban. A konfliktusban lévő aktív fél az, aki kezdeményezi, generálja, táplálja és fenn-
tartja a konfliktusokat. A konfliktusban lévő passzív fél az, aki beletörődik az őt ért hatásokba; 
elszenvedi, eltűri a másik fél által gerjesztett indulatokat, vagy csak saját szándékú változtatási 
törekvés nélkül elfogadja a másik fél tetteit, kifejezéseit, törekvéseit. A 2. táblázat illusztrációkép-
pen (a teljesség igénye nélkül!) bemutat néhány családtagok közötti konfliktust, amelyek azonos 
generációkon belül, de azok között is kialakulhatnak.

A családon belüli generációk közötti konfliktusok lehetséges kialakulását, gyakoriságát, tör-
ténéseit színezi a családszerkezet, a család nukleáris, illetve többgenerációs jellege, a családon 
belüli szerepek és azok változása, mindezekkel összefüggésben a családtagok közötti interakciók 
gyakorisága, valamint a mindenkori családot érintő történések (lásd péládul: a járványhelyzet 
okozta kvázi karanténtől kezdve  egy nagyértékű lottónyereményen át egy-egy családtag világ-
nézetet/politikai nézetet érintő váltoásáig terjedő skálán előforduló nagyszámú, előre be nem 
jósolható történéseket).

A konfliktusokat gyakran értelmezik negatív jelenségként, egyfajta a családon belül kiala-
kuló anomáliaként, amely zavarja, megbolygatja a családi egységet. Holott a konfliktusok az 
élet természetes részei, amit meg kell tanulni elfogadni, és inkább arra kellene törekedni, hogy 
a köznevelés időszakában a gyermekek kellő felkészítést kapjanak a konfliktusok megfelelő 
kezelési módjaira, értelmezéseire. A konfliktus általában figyelemfelhívás arra, hogy valami nem 
jól működik az adott esetben, ezért ezeket nem csak szükségesnek, hanem akár hasznosnak 
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is tekinthetjük, mivel megakadályozzák a probléma elmélyülését, a családi viszonyok elmérge-
sedését.

A családon belül kialakuló konfliktusoknak célszerű minél korábban utána járni. Régi népi 
bölcsesség: „Fejed felett a nap haraggal ne szálljon le!”, melynek tartalmát célszerű megfogadni, 
azaz érdemes a konfliktusokat minél hamarabb kezelni. A legtöbb esetben a konfliktusok meg-
felelő odafigyeléssel és empátiával külső szakértői segítség nélkül is megoldhatók. 
Ehhez a következő alapsémát célszerű követni.
1.  A konfliktus felismerése. A konfliktus felismerésére általában könnyen ráéreznek a szemben 
álló felek, mivel a helyzet feszültségteljes, mondhatni „benne van a levegőben”. Egyes esetekben, 
viszont az egyik fél, akaratán kívül nem veszi észre (mert általa nem érzékelt, nem szándékos 
cselekedet), hogy problémát teremtett. Ebben az esetben egyoldalú konfliktusról beszélünk, 
azonban ezeket sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert megbonthatják a családi egységet.
2.  A konfliktus értelmezése. Ez nem más, mint a konfliktus érzékelésének megfogalmazása ön-
magunk és a másik fél számára. Gyakran már ez is elegendő ahhoz, hogy a konfliktusos helyzet 
enyhüljön, vagy teljesen meg is szűnjön. Sok esetben a problémát az okozza, hogy a feszültség 
érzékelésekor a résztvevő felek nem beszélgetnek, melynek eredményeként át/túl gondolások; át- 
és/vagy félreértelmezések jelennek meg. A konfliktus értelmezése olykor egy egyszerű mondat, 
melynek megfogalmazása a konfliktusban állók számára nagy nehézséget jelent.
3.  Választás a családon belül alkalmazható konfliktuskezelési módok közül. Ezek lehetnek: 
Megelőzés. Ebben az esetben a valójában nem is beszélhetünk kialakult konfliktusról, mivel a 
felek arra törekednek, hogy ne is kerüljenek bele a konfliktust kiváltó helyzetekbe (gondoljunk 
például arra, amikor a távirányítót mindig ugyanoda tesszük vissza, ahol a társunk megszokta, 
mert egyébként ez a veszekedés forrása lehet.). Ugyanakkor mégis egyfajta preventív konflik-
tuskezelő módszernek tekinthető. 
Belátás, beláttatás. A felmerülő konfliktushelyzetben az egyén a saját önismeretére hagyatkozva 
és a helyzet nehézségi fokát mérlegelve dönt a konfliktusos helyzet lezárásáról (pl. „Bocsánat, 
túlpörögtem a helyzetet, befejezem” vagy „Ez most ugyanaz a helyzet, amilyen a múltkor volt”). 
Ebben a helyzetben a résztvevő felek hallgatólagosan elfogadják a másik fél által felkínált felté-
telek és törekednek a nyugalom helyreállítására. 
Megbeszélés. A megbeszélés során a probléma kibeszélésre és közös megoldási utak keresésére 
kerül sor. Ez időnként nagy kihívást jelent a konfliktusban álló feleknek, ezért külső (független 
és pártatlan) segítségre is szükség lehet. Gondoljunk például arra, hogy a nagyszülő és unoka 
közötti konfliktus feloldásában valószínűleg nem a legjobb segítő az anya, aki az unoka édes-

anyja és a nagyszülő lánya. Ebben az esetben sokkal jobb, ha egy kevésbé érintett személy 
segíti a megbeszélést (pl. az apa, vagy valamelyik rokon). Abban az esetben, ha nem sikerül 

a családon belül megbeszélni a problémákat, akkor sor kerülhet külső szakemberek bevonására 
is (pl. családsegítő, pszichológus).
4.  A konfliktus lezárása. A családon belüli konfliktus lezárása akkor jó, ha végleges. Nem 
szabad a konfliktust gyakori visszaemlékezés, felhánytorgatás tárgyává tenni. A régen megélt 
események ismételt felszínre hozatala újabb és újabb konfliktus forrásává válhatnak, melynek 
eredményeként nem áll helyre a családi béke. 

Generációk és generációs nehézségek mindig is léteztek. Annak ellenére, hogy a generációs 
kutatások felélénkülése a 20. század egyik jelentős terméke, még sem szabad azt feltételezni, 
hogy a téma a jelenkor szüleménye (gondoljunk csak pl. Káin és Ábel vagy Oidipusz történeté-
re). Napjaink generációelméletei elsődlegesen a digitális eszközök használatának képességére  
vezetik vissza a generációs különbségeket  a t=tradicionális generációtól az alfákig vezető jellem-
zésekben. Azonban ez a megítélés időnként meglehetősen felszínes, sarkos és már önmagában 
is beskatulyázó kijelentésekkel terhelt, s olykor megbélyegző jellemvonásokkal ruházza fel az 
eltérő évtizedekben születő embereket,  melyek akár a generációk közötti konfliktusok forrását is 
képezhetik a későbbiekben. 

 A családon belüli generációk változása és a változások együttes megélése természetes. 
A kiegyensúlyozott intergenerációs 
Kinek ajánlja:
Ajánlható mindazon a családdal foglalkozó szakembereknek, akik szakmai eszköztárának a 
részét kell, hogy képezzék azok a problémamegoldási módok, gyakorlatias tapasztalatok, ame-
lyek megoldási módozatokat kínálnak ezekre a konfliktusokra.
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A SZOCIOKULTURÁLIS HÁTTÉRTÉNYEZŐK ISMERETÉNEK JELENTŐSÉGE 
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKET NEVELŐ KORA GYERMEKKORI 
INTÉZMÉNYEK EREDMÉNYESSÉGÉNEK TEKINTETÉBEN

Ki ajánlja: Dr. Szerepi Sándor, egyetemi docens
Mit ajánl: A hátrányos helyzet fogalma az elmúlt évtizedek alatt szervesen beépült a hazai szoci-
álpolitikai és közoktatási közbeszéd mindennapjaiba. A definíció a jog részéről némileg változó 
tartalommal, de már a rendszerváltást megelőzően megfogalmazásra kerül, és a szociális ellátá-
sok egyik alapfeltételévé válik. A definíció lényege az alacsony iskolázottság, az alacsony szintű 
foglalkoztatás, illetve az elégtelen lakáskörülmény mentén ragadható meg. A halmozottan hát-
rányos helyzet értelemszerűen a három tényezőből legalább kettő együttes jelenlétével írható le. 
A fogalom maga azonban sokkal tágabb jelentéstartalommal és asszociációs bázissal rendelke-
zik, középpontjában a depriváció (valamitől való megfosztottság) jelenségével. Ez a megfosztott-
ság jelentkezik valóságos hátrányként az óvodás gyermekek és családjaik életében. A hátrányokat 
a könnyebb elemezhetőség érdekében érdemes kategóriákban tárgyalnunk az alábbi rendszere-
zésben. (Az általunk alkalmazott kategóriák természetszerűleg bővíthetőek, viszont az egysze-
rűbb értelmezés kedvéért ezeket használjuk. szerző)

A hátrányt jelentő tényezők egy jelentős részét képezik az ún. materiális hátrányok, vagyis 
azok a hiányok, melyek vagy valamilyen kézzel fogható és egyben felmérhető fizikailag is 
jelenlévő jellemzőt hordoznak magukban. Ezek közül az alábbiak a legjellemzőbbek:
-alacsony egzisztenciális szint: jellemzően az egy főre eső jövedelem vagy bármilyen jellegű bevé-
tel nem teszi lehetővé a biztonságos életfeltételek, életkörülmények kialakítását, a bevételek sok 
esetben rendszertelenek,
-alacsony iskolázottság: a gyakorlatban a 8 általános iskolai, vagy az alatti végzettségi szintet 
jelentenek, amely a munkaerőpiaci részvételt meglehetősen korlátozza,
-alacsony szintű lakáskörülmények, egészségtelen környezet: egyrészt a lakóingatlanok alacsony 
komfortfokozatúak, másrészt jellemző az egy helyiségben lévők, lakók relatív magas száma, ami 
a személyes élettér kialakítását lehetetlenné teszi, harmadrészt a korszerűtlen fűtési eljárások, és 
a rendezetlen környezet szintén komoly hátrányt jelent az ott élő családok számára,
-rossz egészségi állapot, szenvedélybetegségek: az egészségtelenebb táplálkozás, a kevésbé higié-
nés lakáskörülmények és a jóval gyakoribb rosszabb minőségű alkoholos italok fogyasztása, va-
lamint az elmúlt évtizedekben megjelenő olcsó drog használata közel egy évtizeddel rövidítheti 
meg az átlagos várható élettartamot ezen családok körében,

-a kulturális ellátottság elégtelen szintje: a kulturális lehetőségek korlátozottsága (színház, 
filmszínház, könyvtár, egyéb kulturális programok),

-szociolingvisztikai, nyelvhasználati problémák: a korlátozott nyelvi kódot használók számára 
a köznapi életben való sikeres boldogulás is kérdésessé válik (minimális szókincs, absztrakció 
hiánya, fogalmi gondolkodás alacsony szintje…), illetve a nem magyar anyanyelvűek (romani, 
beás) magyar nyelvi tudásának korlátai. Ennek hosszabb távú következményeiről Réger Zita is 
1990-es tanulmányában: „A nyelvi hátrány etnográfiai magyarázata szerint a társadalmi vagy et-
nikai különbségekhez társuló iskolai teljesítménykülönbségek elsődlegesen (ha nem is kizárólag) 
a nyelvi szocializáció, a nyelvhasználat különbségeire, a kommunikatív kompetencia eltéréseire 
vezethetők vissza.” (Réger, 2002,1990 p.120.)
A fentiekben felsorolt hátrányok azonban a legtöbb esetben nem önállóan jelennek meg a csa-
ládok életében, hanem sok esetben egyik hátrány a másikból következően tapasztalható. Erre 
jó példa, hogy ha alacsony a szülők az iskolázottsági szintje, akkor nagy valószínűséggel ez az 
alacsony jövedelmi, egzisztenciális szinttel is együtt jár, és meghatározza a lakáskörülményeket is.
A hátrányok másik, de semmiképp sem kevésbé jelentős csoportját alkotják szociális-emocionális 
hátrányt jelentő tényezők:
-a családi életmódból következő feszültségek, konfliktusok: a családok egzisztenciális depri-
vációinak köszönhetően sok esetben a hiányok az életmód torzulásait is eredményezhetik. 
A „szegénység kultúrája” olyan megoldásokat, problémakezeléseket alakíthat ki a családok 
mindennapjaiban, melyek az életritmust, napirendet rendszertelenné, következetlenné tehetik. 
Ez a rendszertelenség pedig negatív hatást gyakorol a családban nevelkedő gyerekek személyi-
ségfejlődésére,
-antiszociális magatartásminták: a szegénységi problémák kezelésének inadekvát formái között 
különböző a társadalmi normákkal összeegyeztethetetlen „megoldások” is szerepelhetnek (ag-
resszió, deviáns viselkedésformák, elzárkózás…),
-érzelmi inkompetencia, hiányállapot, a szülői felelősség bizonytalansága: a nem vagy rosszul 
elsajátított szülői szerepminták egyrészt bizonytalanságot eredményezhetnek a szülői feladatok 
gyakorlásában, a problémák megoldásának keresésében, másrészt – főleg ha ez kiegészül a na-
gyon korai gyermekvállalással – még éretlen (gyermeki) személyiségként képtelenné válhat a 
szükséges érzelmi biztonság megadására,

Hasonlóan a materiális hátrányokhoz, a szociális-érzelmi hátrányok terén is szoros kap-
csolódásokat figyelhetünk meg a családok életét áttekintve. Épp ezért  a fentiekben felsorolt 
hátrányt okozó tényezők nem is igazán önmagukban, hanem együttes jelenlétükkel jelentenek 
igazán hosszú távon elhúzódó problémát.
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Az óvodás gyermekek családi körülményei
Az óvodások családi háttere szociokulturális megismerésének a családi körülmények is fon-

tos részét képezik. A teljesség igénye nélkül az alábbi szempontokat megvizsgálva kerülhetünk 
közelebb a családok életkörülményeinek megismeréséhez:
-Családi szerkezetek: hányan élnek együtt egy családban, milyen rokonsági, kapcsolati mezőben 
értelmezhetők ezek az együttélések?
-A családok jövedelemviszonyai: a család honnan, milyen forrásból teremti elő a megélhetéséhez 
szükséges anyagi-pénzügyi alapot, hogyan alakul a közmunka illetve a gyermekek után járó tá-
mogatások aránya, jelentősége a jövedelmeken belül?
-A szülők iskolai végzettsége, képzettsége: az anya és apa végzettsége, a nagyszülők végzettségi 
szintje, a szülők képesítése, szakmájának piacképessége, a szakmában eltöltött gyakorlati idő.
-A családok lakáskörülményei, különös tekintettel a gyerekek lakhatására: mennyiben felel meg 
a lakóingatlan a minimális higiénés követelményeknek, rendelkeznek-e a gyermekek legalább 
külön fekhellyel, milyen komfortfokozatú az ingatlan, milyen a közműellátottsága…?
Beilleszkedés a helyi társadalomba
Rendkívül fontos informatív jellemzőnek tartjuk a hátrányos helyzetű – elsősorban roma/cigány 
– családok, szülők helyi társadalomhoz való viszonyát. A hátránykompenzáció esélyeit nagymér-
tékben növelheti, ha ez a viszonyrendszer integratív jellegű. Az alábbi tényezők megismerése elő-
rébb vihet minket a sikeres hátránycsökkentés folyamatában:
-A roma családok elhelyezkedése a településen belül: mint, már utaltunk rá, meghatározó az 
integráció folyamatában a roma közösségek, családok településen belüli lakóhelye. Amennyiben 
szegregált formában élnek az érintett közösségek, ahogy ez sok helyen jellemző, úgy egyfajta el-
zárkózás is megfigyelhető a többségi társadalommal való kapcsolattartásban. Ennek az elzárkó-
zásnak a feloldása az első lépés, ami nélkül nem tudunk előre haladni.
-A roma szülők, családok kapcsolatai a nem roma szülőkkel: Lényeges tényező az óvodába járó 
gyermekek szüleinek kapcsolata egymással. Léteznek-e a formális kapcsolaton túli helyzetek, 
amikor a roma és nem roma szülők (esetleg nagyszülők) találkoznak egymással, közösen tevé-
kenykednek, vagy akár még a köszönés szintjét is nehezen érik el? 
-Az intézmény által szervezett programokon való részvétel: Mennyire tudjuk a HH, HHH roma, 
cigány szülőket, családokat az intézmény által szervezett, rendezett programokba bevonni, 
érdeklődnek-e a szülők ezek iránt, megjelennek-e a szülői értekezleten, nyílt napon, fogadóórán, 
különféle ünnepségeken?
-A közösségi, intézményi elvárásokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás: betartják-e a szülők az 

intézmények házirendjében található szabályokat, melyek természetesen a gyerekek érdekeit, 
biztonságát szolgálják? 

-A felnőtt családtagok részvétele a munkaerőpiacon: már korábban tárgyalt, de a helyi társa-
dalomba való beilleszkedésnek is fontos eleme a munkaviszony és az abból származó jövedelem 
kérdése. Az állandó munkahellyel és bevétellel rendelkező családok integrációs helyzete minden 
esetben pozitívabb a tartósan munkanélküli, és nélkülöző családokénál.
Kinek ajánlja:
Mindazon szakembereknek, akik a hátrányos helyzetű családokkal foglalkoznak. segítségére le-
het a humánszolgáltatásban dolgozó szakembereknek, a gyermeket körülvevő család komplex 
megismerési lehetőségeinek, családszociológiai, családterápiás módszereinek gyakorlati alkal-
mazásában. együttéléshez segíthet a különbségek megértésének képessége és a tanulékonyság 
megőrzése, melyek segítségével áthidalhatóvá válnak a korosztályok közötti különbségek



 Jó gyakorlatok
�atáron túli
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MEGVÁLTOZOTT ÉLETHELYZETEK, ALKALMAZKODÁS A GYERMEKOTTHONOKBAN 
KARANTÉN IDEJÉN

Ki ajánlja: Szántó Ildikó, gyermekvédelmi szakember, Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, Gyermekmentő Alapítvány, Románia
Mit ajánl: A szakember a romániai Bihar megyében a 12 – 18 év közötti, gyermekotthonokban 
élő gyerekek és fiatalok helyzetét, a koronavírus járványhelyzet alatt átélt tapasztalatokat, a je-
lenséggel kapcsolatos körülményeket és az ezzel járó élethelyzeteket mérte fel. A COVID-19 vírus 
okozta kialakult helyzet vizsgálata a nevelőintézményekben és ennek a tapasztalatait osztotta 
meg Skype- beszélgetés keretében, valamint készítette el tanulmány formájában. A kutatás arra 
a feltevésre alapult, hogy a bezártság okozta feszültség, az intézményen kívüli programok hiá-
nya, a külsős társas kapcsolatok szünetelése, a bizonytalanság okozta félelem (akár a megbete-
gedéssel, akár a jövővel kapcsolatban), a meglévő mentális betegségek súlyosbodása mind olyan 
tényezőt eredményez, amelyek növelik a gyermekotthonokban, vagy nevelőszülői családokon 
belüli erőszak kockázatát akár a gyerekek körében, akár a felnőtt-gyerek kapcsolatok terén. Az 
online felmérés olyan szempontokra hívta fel a figyelmet mint a hitelesség, a multidiszciplináris 
csapatmunka, következetesség, türelem amely által biztosítani kell a gyerek számára azt a segít-
séget amire szükség van kritikus helyzetekben.

A COVID-19 vírus okozta kialakult helyzet következményei a nevelőintézményekben:
• eleinte a gyermekek szorongása, az agresszív viselkedés, a bizonytalanság, alvás problémák, 

mentális rosszullétek felerősödtek
• 14 napos egységekben dolgoztak az ápolók, akik beköltöztek az intézménybe 2 hétre, és együtt 

éltek a gyerekekkel, a vírusra való tekintettel ők sem mentek haza
• a gondozók nagyon sok programot szerveztek a gyerekeknek: társasjáték, kártya, közös sü-

tés-főzés, tábortűz, szabadtéri programok stb.
• az, hogy a gyermekek nem mehettek haza a családjukhoz nyomasztotta és frusztrálta a gyere-

keket, de a biztos, nyugodt intézeti környezet kiegyensúlyozott, kiszámítható, harmonikus, há-
borítatlan légkört alakított ki, ami a gyermekek személyiségfejlődésére jó hatással volt, hiszen 
a családdal töltött hétvége, és a családi lét bizonytalansága nem zaklatta fel a gyermekeket

• a gyermekek tanulása nem volt egyenletes, ugyanis az intézetben több gyermekre jut egy 
gondozó, aki segíti a gyerek tanulását, egy egészséges családban ez az arány jóval ideálisabb

Kiknek ajánlható:
A kapott eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált jelenség megoldását a család és szakemberek 
kombinált beavatkozásai, valamint átfogó szociális, oktatási, egészségügyi programok és 
szolgáltatások jelentik, ugyanakkor olyan prevenciós és alkalmas időben elvégzett gyermek-



védelmi intézkedések, amelyek pozitív eredményeket hoznak. Az ismeretre épülő nevelés mutat 
hatékony megoldást a felmerülő problémák kezelésére.

Fontos szempont a hitelesség, a multidiszciplináris csapatmunka, a következetesség és a 
türelem amely által biztosítani kell a gyerek számára azt a segítséget amire szüksége van, illetve 
a gyermek valós elfogadó szükségletét feltárni és megfelelőképpen kezelni a biztonságos nevelési 
folyamatban. 

A gyermekvédelemben olyan stratégiákat kell kidolgozni az ellátórendszerekben élő fiata-
lok esetében amelynek célja a biztonságos, gondozó környezet kialakítása, pozitív megbízható 
kapcsolat felépítése a gyermekkel, következetes, tiszta viselkedési elvárások amelyek konkrét, 
pozitív visszajelzést igényelnek, valamint társasági készségek megtanítása (probléma megoldás, 
konfliktus kezelés, megnyugodás, érzelmi szabályozás, önálló életvitel). Az intézményben dol-
gozókat a trauma-tudatosság kezelésére kell képezni amelyeknek fő tényezői a jelek, tünetek, 
kiváltó okok és biztatni kell a gondozókat/nevelőszülőket, hogy bátorítsák a pozitív viselkedést, 
ezzel is elősegíteni az egészséges életvitelre nevelést.
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SZEREPVÁLTÁS, ÁTÁLLÁS

Ki ajánlja: Kulcsár Sarolta, programkoordinátor, Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta, Szer-
bia
Mit ajánl: 
A család a társadalom alapja, az az egység, ahol a gyerek elsőként tapasztalja meg a valahová 
tartozás érzését. „A családrendszer az egyén fejlődésének legfontosabb közege, melyben annak 
tagjai egymásra hatást gyakorolnak, kölcsönösen befolyásolva a másik érzésvilágát, gondolko-
dását és viselkedését. A család fontos alkotója a gyermek, akinek egészséges fejlődéséhez nem 
nélkülözhető a fenntartó rendszer rugalmas átalakulásra való képessége.” (Kovács–Kékes Sza-
bó, 2016: 25) A család szerkezete ugyanis folyamatosan változik, átalakul az élethely, az állam, 
a nemzet, a vallás és a szokások, illetve az adott kor függvényében. Így a családtagok esetében 
szükség van a szerepváltás és az átállás képességére, hogy olyan gyereket neveljenek fel, aki 
képes lesz a kor elvárásait teljesítve boldog és kiegyensúlyozott életet élni. Az irodalomtudós 
szakember által írt tanulmány célja, hogy a gyermekeknek szánt irodalmi szövegekből vett 
idézetekre alapozva betekintést nyújtson az érdeklődő szülők és a családokkal foglalkozó szak-
emberek számára a szerepváltás, átállás folyamatára a mai családok esetében.

 A szakember úgy véli, hogy nagyon fontos, hogy a családba érkező gyerek milyen mintát 
lát, mit sajátít el és mit ad majd tovább a saját gyerekei számára. „Amikor a családról, mint 
rendszerről beszélünk, néhány közös, karakterisztikus jegyet meg kell említenünk. A családta-
gok kölcsönösen hatnak egymásra, minden személy cselekedete bizonyos mértékig a többieké-
hez kapcsolódik. Az ismétlődő minták (izomorfiák) jelen vannak mind a viselkedésben, mind 
pedig a kapcsolatokban. Emellett a család tagjai nagyon hasonló identitástudattal és meggyő-
ződéssel bírnak.” (Kurimay, 2000). „A család maga tehát kétirányú kapcsolatban van környe-
zetével, információkat szerez, de mintegy védőhálót is képez tagjai számára a környezetből jövő 
ingerek ellenében.” (Novák, 2009).
Kiknek ajánlható:

Nagyon fontos tehát, hogy a gyerek biztonságban érezze magát a családi körben. A biz-
tonság fogalma egyébként is alapjaiban erősíti vagy gátolja az egyén egészséges fejlődését. A 
biztonság érzésének meggyengüléséből alakulnak ki a félelmek, amelyek különféle módon 
manifesztálódnak a gyerek viselkedésében, motorikus mozgásában, beszédében stb. A felsorolt 
helyzetek mindegyikében kulcsfontosságú a család védő szerepe, ugyanis ha a gyerek mellé 
állnak ezekben a helyzetekben, akkor segíthetik őt a traumák feldolgozásában, kezelésében 
és a kialakult helyzet pozitív véget érhet. Amennyiben azonban a gyerek egyedül marad a 
félelmeivel, akkor azok felerősödnek, s úrrá lehetnek rajta, amik viselkedési rendellenessé-



gekhez vezethetnek, nagyon fontos a családon belüli szerepek egészséges megléte. Az édesapa 
védő szerepe, az édesanya gondoskodása, és a testvérek – amennyiben van/vannak – egységet 
kovácsoló szerepe is jelen kell/kellene, hogy legyen.

„A harmonikusan működő családban biztosítva van az egymás iránti szeretet, megértés, 
gyengédség, támogatás, miként az ilyen családi organizáció a konfliktusokat is képes feloldani, 
feldolgozni, sőt a gyermek számára előnyös kimenetet biztosítani az adott helyzetből.” (Veczkó, 
2007).

A családvédelemben dolgozóknak nagyon fontos, hogy a gyerek számára egy olyan közeget 
biztosítson a család, ahol biztonságban és boldogságban nőhet fel, és ezt a modellt örökítheti 
majd ő is tovább a saját családjában. A felmerülő akár családi, akár társadalmi problémákkal 
a mai, kortárs gyermekeknek szóló irodalmi szövegek foglalkoznak, így arra bíztatnám a hu-
mánszolgáltatásban dolgozó szakemberokat, hogy használják azokat a magyar órák mellett az 
osztályfőnöki órák keretében is egy–egy problémás helyzet feldolgozására, ugyanis közvetve, a 
szövegek által kerülhet egy–egy téma elemzésre, s ebben a köntösben sokkal könnyebben be-
szélgethetünk róla, mintha konkrét esetekkel foglalkoznánk.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK - ÉRSEKÚJVÁRI JÓ GYAKORLAT

Ki ajánlja: Nagy Lehocky Zsuzsa Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Szlovákia)
Mit ajánl: A gyermek ideális esetben a családi közegben tapasztalja meg elsőként és valószínű-
leg a legmeghatározóbb módon a szeretetet, biztonságot, összetartozást, megértést. A gyermek-
nevelésben legfontosabb szerepe a családnak van, de emellett az óvodában, iskolában megélt 
élmények, az itt átélt tapasztalatok is nagy részben szabályozzák a gyermekek felnőtt életét. A 
család, az intézmény és persze az iskola kölcsönösen hatnak egymásra, melynek alapvető feltéte-
le a kölcsönös tisztelet és bizalom.

Ezen intézmények között fontos a hatékony együttműködés és kommunikáció.
Az együttműködés célja elsősorban egy olyan kapcsolatrendszer létrehozása, amelyből a 

gyermek, a család és a humánszolgáltatásban dolgozó szakember egyaránt meríthet. Mérei Fe-
renc szavait idézve, az együttes élmény ismétlés útján hagyománnyá válik, és már akkor is erősíti 
az összetartozás érzetét a csoportban, ha a tagok csak utalást tesznek a korábban történtekre. 
A közös eseményekből közös történetek alakulnak ki, amiket ha újra elmesélnek egymásnak, 
felelevenednek a korábbi tapasztalatok.

Ezúttal megpróbáltam én is összefoglalni azon együttműködési formákat, közös élményeket, 
eseményeket melyek igyekeznek a szülők, humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek és nem 
utolsó sorban a gyerekek együttműködését segíteni Érsekújvárban, konkrétan a P.Blahu Óvodá-
ban és a Czuczor Gergely Alapiskolában. 

 Januárban, farsang idején, az érsekújvári magyar nyelvű képzést biztosító intézmények is 
gondoltak egy nagyot, és immár hagyományt teremtve évek óta megrendezik a hagyományos 
magyar bált. Ez elsősorban a szülők, humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek ismerkedési 
és találkozási pontja, ami mindenképp pozitív hatással van a szülők kapcsolati rendszerének 
alakulására. A finom ételek, borok és persze tánc mellett lehetőség van vélemény és tapasztalat-
cserére, ismeretségek és barátságok kialakítására. Februárban kerül sor a nyitott napokra, ahol 
a jövendőbeli óvodásoknak és elsősöknek lehetősége nyílik az intézmények tevékenységeinek 
betekintésébe. A gyerekek kipróbálhatják a játékokat, megnézhetik az intézmény udvarát, ter-
meit, az iskolába készülő gyerekek pedig akár aktívan is részt vehetnek egy-egy tanítási órán. 
Márciusban az iskola játékra, ismerkedésre invitálja a családokat a Játsszunk együtt! elnevezésű 
rendezvénnyel. A humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek tudáslabirintussal, játékos 
feladatokkal, kézműves foglalkozásokkal és sportversennyel is várják az érdeklődőket. Április 
hónapban elmaradhatatlan a húsvéti készülődés, ahol évente új és kreatív ötletekkel várják a 
szakemberek a gyerekeket, szülőket egyaránt. A közös tavaszi nagytakarítás hasznos, és 
élményekben gazdag időtöltést jelent. Az iskola humánszolgáltató szakemberei, szülők, ki-



4342

csik és nagyok közös erővel minden év áprilisában azon dolgoznak, hogy megtisztítsák, szépít-
sék az iskola környezetét, ahová jó érzés megérkezni és tartózkodni. Az iskola szakács nénijei 
finom lángossal és édességgel kedveskednek a segítő kezeknek. A májusi anyák napi műsorra 
való készülődés és annak bemutatása érzelmileg talán a legmeghatározóbb élmény a gyerekek 
és főleg természetesen az édesanyák, nagymamák körében. Dicsérendő, hogy a tanító nénik 
évente megható és emlékezetes előadásokkal várják a szülőket. Ha mondhatom így, a mi intéz-
ményeink Érsekújvárban, az apákról sem feledkeznek meg, hiszen nekik is rendkívül fontos és 
meghatározó szerepük van gyermekeik életében. Elsősorban sport és ügyességi játékokkal várják 
az aktív apukákat és gyermekeiket. A családi juniális szintén elmaradhatatlan része együttléte-
inknek. A napot a férfiak kezdik, mivel az apukák, férfi humánszolgáltatásban dolgozó szak-
emberek, fiúk már kora délelőtt együtt rúgják a labdát a nézők legnagyobb örömére. Majd az 
anyukák sem maradnak tétlenek, hiszen a kiütőcskében mutathatják meg mennyire ügyesek, és 
labda érzékenyek. A gyerekek mindeközben válogathatnak a számtalan kézműves tevékenység 
között, kipróbálhatják magukat az akadálypályákon, megismerkedhetnek régmúlt fajátékokkal, 
végül pedig a hangulat egy koncert keretén belül hág a legmagasabb fokára. A hagyományőrzés 
nevében az intézmény igyekszik a régi szokásokat is beépíteni a gyerekek hétköznapjaiba. A 
Polgári társulással karöltve az intézmény táncházak szervezésével is teret biztosít arra, hogy a 
szülők, gyerekek együtt lehessenek, hiszen a múlt ismerete nagyban hozzájárul gyermekeink ho-
vatartozásának megerősítéséhez. Október a Tökfesztivál hónapja. Ebbe a rendezvénybe a város 
minden iskolája aktívan bekapcsolódik, mivel az egyes tökökből megalkotott figurák versenyére 
is sor kerül. Évente új témák kerülnek feldolgozásra, amikor is tökkompozíciókat készítenek az 
óvodás és iskolás gyerekek szüleikkel, humánszolgáltatásban dolgozó szakembereikkel karöltve. 
Tavaly épp a mesefigurák voltak porondon, nagyon kreatív és egyedi összeállítások készültek. 
Novemberben kerül megrendezésre a Czuczorosok, itt a helyetek! című kulturális rendezvény, 
melynek elsősorban az a célja, hogy az intézmény volt és jelenlegi diákjai találkozzanak, tapasz-
talatot cseréljenek és közösen olyan műsorokat hozzanak létre, mely a szereplőknek és közön-
ségnek egyaránt élményt, szórakozást nyújtanak. Mivel mással zárulna az év, mint a Mikulás 
várással, karácsonyi előkészületekkel, így ez sem maradhat el az éves rendezvények sorozatából. 
A karácsonyvárás mindig igazi meghitt hangulatot teremt és erősíti összetartozásunk. 
Kiknek ajánlja:
 Minden oktatási nevelési intézménynek, akik a társadalmi közösségépítést fontosnak tartják, 
közös programok, az együttes készülődés, közös fellépés, az egymásra való odafigyelés, a kö-
zösségi élmény együttes átélése erősítik emberi kapcsolatainkat, így megszilárdítják a család és 

az egyes intézmények együttműködését is. A fentebb bemutatott együttműködési formák 
mindenképpen ezt a célt szolgálják.

A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS HELYZETE, ILLETVE AZ SNI GYERMEKEK 
INKLUZÍV OKTATÁSA, SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSE 
NAGYVÁRADON

Ki ajánlja: Scheck Zsuzsa fejlesztő humánszolgáltatásban dolgozó szakember – Nagyvárad 
Gyermekmentő Szolgálat (Románia)

Ezzel összefüggésben került ismertetésre a Vajdasági roma és hátrányos helyzetű gyermekek 
oktatása.

Inklúzívan oktatott roma és hátrányos helyzetű speciális nevelési igényű gyermekek szociális 
kompetenciáinak fejlesztése

Az utóbbi időben Romániában is fokozott figyelmet kapott az oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének a javítása. A romániai oktatási rendszer reformintézkedései között az 
egyik prioritás a romániai roma népcsoporthoz tartozó gyerekek iskoláztatása, illetve a korai 
intézményelhagyás visszaszorítása, csökkentése volt. Az esetükben az intézményi sikertelenség 
és az alulteljesítés nem csak a kissebbségi kultúrából adódhat. A romániai roma kisebbség 
„felemelkedésének az útja” az iskolán keresztül vezethet. A hátrányos helyzetű, roma speciális 
nevelési igényű gyermekek komplex beavatkozást igényelnek. Az intézményi teljesítmények 
és a viselkedésszabályozás, a kognitív, emocionális, szociális képességek terén eltérő fejlődést 
mutatnak, a kialakulatlan képességek halmozottan fordulnak elő, mindezek következtében 
egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai és 
szociális megsegítést igényelnek. Empirikus kutatások rámutattak arra, hogy különböző ké-
pességű gyerekek több évig való együtt oktatása a hátrányos helyzetű tanulók esélyeit javítja. A 
képességek szempontjából homogén osztályok összeállítására való törekvés a hátrányos helyzet 
felerősödéséhez és a társadalmi mobilitás esélyeinek csökkenéséhez vezet, ugyanakkor gyakori a 
korai intézményelhagyás is. Viszont a vizsgálatok ugyanakkor rámutattak arra, hogy a szegreg-
álás megszüntetése, az egységes oktatás természetesen nem automatikusan jelent előnyt, nem 
oldja meg a problémát. A differenciált oktatás, interaktív módszerek használata, a kompetencia 
alapú oktatás és a tanulók közti kooperáció elősegítése feltétele lehet annak, hogy az egységes, 
normális intézményi keretek között megvalósíthatóvá váljék a hátrányos helyzetű roma tanulók, 
a speciális nevelési igényű tanulók oktatása.

Mivel nagyon gyakran élnek át kudarchelyzetet, iskolai sikertelenséget, az intézményi telje-
sítményelvárások iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, s különböző jellegű 
beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok a kor előrehaladtával a társa-
dalmi beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. A szociális 
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kompetenciák fokozott bővítése, fejlesztésének fontossága megkérdőjelezhetetlen, a komplex 
értelmi fejlesztés, tantárgy megsegítés és ismeret bővítés mellett.

A fejlesztés elsődleges célja, hogy a gyermek alkalmazkodni tudjon az intézmény, illetve az 
osztálytermi szabályokhoz, a humánszolgáltatásban dolgozó szakemberekkel és az osztály-
társaival megfelelő kapcsolatot teremtsen, az osztályközösségbe, az intézményi közösségbe 
illeszkedjen be. A közösség normáihoz, szokásaihoz való igazodás megtanulása, interiorizálása, 
ugyanakkor az öntörvényűség csökkentése, önkontroll növelése, a többiekkel való együttmű-
ködés bátorítása, és a szorongás, frusztráció csökkentése, önbizalom növelése egyértelműen a 
fejlesztési célok között kell szerepeljen.

A hátrányos helyzetű roma gyerekek szüleinél az átlagosnál lényegesen magasabb az 
alacsony iskolázottságúak, a tartós munkanélküliek, az alacsonyabb jövedelmi kategóriába 
tartozók és a hátrányos helyzetű régiók kistelepülésein élők aránya. Következésképpen a roma 
gyerekek az átlagosnál jóval nagyobb arányban élnek halmozottan hátrányos helyzetű családok-
ban, gyakran nehezen elérhető telepeken, kolóniákban. Ugyanakkor meg kell említenünk azt a 
jelenséget is, hogy a roma gyermekek szegénysége mindig egy árnyalattal súlyosabb, mint a nem 
roma társaiké, és helyzetüket mindenki máshoz képest nehezítik, sok esetben ellehetetlenítik 
a társadalomban még mindig élő etnikai alapú előítéletek. Ezek következtében gyakran kire-
kesztődnek intézményekből, szolgáltatásokból, és gyakran diszkrimináció éri őket az oktatási 
rendszer keretei között illetve a munkaerő piacon egyaránt. A lemorzsolódás, évfolyamismétlés, 
iskolai kudarc az átlagnál jóval magasabb a körükben.
A szociális kompetencia fejlesztésének jó gyakorlata

A szociális készségek kialakítása és formálása elsősorban a család feladata, viszont tapasz-
talataink szerint sok esetben ezt a fajta nevelést, illetve a szociális kompetenciák kialakítását 
és fejlesztését hiányosan, vagy egyáltalán nem kapják meg a gyermekek otthon, a családi kör-
nyezetben. Esetünkben, a hátrányos helyzetű roma, speciális nevelési igényű gyermekek olyan 
családban nőnek fel, ahol a szülők sem rendelkeznek megfelelő társas készségekkel s ezért nem 
is tudják kialakítani, fejleszteni azokat. Az is előfordul gyakran, hogy olyan dezadaptív viselke-
dési formákat visznek tovább, amelyek a társadalom számára nem elfogadottak, s ez súlyosbítja 
a hátrányos helyzetüket a társas interakciókban, szituációkban.

Az intézmény a második otthonuk a gyermekeknek, a nap nagy részét az iskolában töltik, 
társas helyzetekben kell alkalmazkodniuk, tevékenykedniük, folyamatos interakcióban vannak 
egymással. Beilleszkedés, célok megvalósítása, önérvényesítés csak néhány olyan terület, melyek-
nek megvalósítása lehetetlenné válik a szociális kompetenciák hiányában.

A szociális kompetencia öröklött és tanult elemek készletéből áll, amelyek lehetővé 
teszik, hogy szociális kapcsolatainkban el tudjuk érni a kívánt hatást.

A szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők három nagy csoportja: a személyiségből 
fakadó; a család által képviselt; és az intézményi környezetből fakadó tényezők.

Az egyén személyiségéből fakadó tényezők közül a pozitív önértékelés, a pozitív attitűd és 
mások elfogadása hat pozitívan a szociális kompetenciák fejlődésére. E három komponens 
elősegíti, hogy az egyén interakciói során sikeres legyen. Az interakciók visszajelzései alapján he-
lyesen képes változtatni a viselkedésén, ha szükséges. Sajnos ismerve a hátrányos helyzetű roma 
speciális nevelési igényű gyermekek helyzetét megjegyezhetjük, hogy a szociális kompetencia 
ezen komponense nagy hangsúlyt kell kapjon a fejlesztés során, hiszen ezek a gyerekek jelentős 
hátránnyal indulnak ezen a téren.

A kisgyermekkori szocializáció fő színtere a család. A gyermek itt tanulja meg megismerni 
önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedési mó-
dokat. A leginkább befolyásoló családi tényezők: a pozitív szülő-gyermek viszony, az apa és az 
anya szociális kompetenciája, erős kötődés az anyához, a család magas önértékelése, megfelelő 
szülői elvárások, pozitív szülői modellnyújtás, meleg elfogadó, támogató családi környezet.

A fenti felsorolás alapján nagyon fontosnak találjuk a szülők bevonását a tanulók családi 
és szociális helyzetének felmérésébe, a gyermek viselkedési szokásainak megismerésébe. Itt is 
meg kell említenünk azt, hogy a roma gyermekek kultúrális, gazdasági, szociális hátránnyal 
indulnak, hiszen a közeg amelybe beleszülettek sok esetben nem tudja biztosítani az alapvető 
szükségleteit. Gyermekkorban a család után az intézmény befolyása a legerőteljesebb a szoci-
ális kompetenciák fejlődésére. Ezért is van nagy felelősségük a humánszolgáltatásban dolgozó 
szakemberoknak, hisz az amúgy is szocializációs hiányosságokkal érkezett gyerekek segítése, 
fejlesztése egyre több feladatot ró rájuk.

A tanulók szociális kompetenciájára a következő elemek hatnak: meleg, nyitott intézményi 
légkör, világosan megfogalmazott célok és szabályok, tanulóközpontú tanulás és tanítás, koope-
ratív tanulási formák alkalmazása, sokféle tanulási forrás biztosítása, magas tanári elvárások, a 
gyerekek pozitív elfogadása, tanári kontroll a tanulók felett, személyközi kapcsolatok sokasága.
A társadalmi és szakmai szemléletváltozás szükségessé tette a speciális nevelési igényű gyerme-
kek ellátásának megújulását.

A hátrányos helyzetű SNI-s gyermekek nevelése, oktatása és segítségnyújtása nemcsak 
komplex ismeretekkel rendelkező humánszolgáltatásban dolgozó szakembereket, segítő szak-
embereket kíván, de együttműködésen alapuló feladatvégzést tesz szükségessé

A szociális viselkedési formák, a szociális készségek, képességek az élet minden területén 
fontos szerepet töltenek be, így az intézményi, munka és a mindennapi életben is.

A szociális kompetencia nem megfelelő fejlettsége problémát jelenthet a beilleszkedés-
ben, a társakkal, felnőttekkel való kapcsolatok kialakításában vagy a megfelelő teljesítmény-
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nyújtásban. Számos vizsgálat kimutatta, hogy a szociális kompetencia fejlődése, fejlesztése emeli 
a teljesítményszintet, a tanulási képességek hatékonyságát.

A szociális kompetencia összetevőit a következő négy viselkedés által határozhatjuk meg: 
személyközi viselkedés; önmagunkkal szembeni viselkedés; feladattal kapcsolatos viselkedés és 
környezeti viselkedés.

A hatékony együttműködés három szintre bontható: alapszint amikor konstruktív ötletekkel 
hozzájárul a munkához, aktívan részt vesz a csoportmunkában, elfogadja a felajánlott segítsé-
get; középszint, amikor segít másoknak, ha kell, elfogadja a tevékenységére irányuló kritikát, és 
annak alapján módosítja azt, önként, szívesen vállal szerepet vagy a csoport által meghatározott 
feladatot, a csoport feladatának befejezéséig folytatja a munkát; emelt szintről pedig akkor be-
szélünk, amikor hasznos ötletekkel és javaslatokkal segíti a csoportmunkát, érzékeny a csoport-
tagok igényeire vagy korlátaira, mind a saját szerepének vagy feladatának megválasztásában, 
mind azok csoporton belüli megosztásában, vezetői készségeket mutat a választott szerepben, a 
tevékenységek koordinálásában, szívesen elvállalja a csoport által kijelölt szerepeket.
A fejlesztés jó gyakorlata az iskolában

Modellnyújtás: a foglalkozások során a modellnyújtás, a kívánt viselkedés bemutatása na-
gyon hatékony technika, mivel a kívánt magatartás minden mozzanata jól illusztrálható, bemu-
tatható egy másik személy által vagy videó segítségével, vagy magnó és írásos szöveg alapján.

Problémamegoldás: A problémamegoldás módszerét akkor tudja hatékonyan alkalmazni a 
humánszolgáltatásban dolgozó szakember, ha konfliktus, vita keletkezik az osztályban. Lénye-
ges elem a probléma azonosítása, definiálása. Speciális cél: a gyermek akkor vegye észre a prob-
lémahelyzetet, amikor bekövetkezik, azonosítsa azt, kössön ki egy kívánatos következményt.

Például minden gyermek név nélkül bead egy problémahelyzetet, ebből választunk. Figye-
lembe kell venni a következményeket is. Fontos lépés a különböző nézőpontok megvizsgálása. 
A gyerekeknek meg kell tanítani, és engedni kell, hogy gyakorolják az asszertív viselkedést mint 
hatékony és eredményes kommunikációs módszert. Az erőszakmentes kommunikációt és a 
szociális hatékonyságot segíti.

Szerepjáték: a szerepjáték alkalmas az empátia és a proszociális magatartás fejlesztésére. 
A gyerekek nagyon kedvelik a megszemélyesítő, megelevenítő, dramatizáló, cselekvésközpontú 
tevékenységeket. Lehetőség adódik, hogy több szerepet és funkciót játsszanak el, sokféle helyzet-
ben kipróbálják magukat. Fontos a játékszituáció megbeszélése, a szerepek minél életszerűbb 
eljátszása.

A játékot mindig szerepcsere követi, így mindenkinek lehetősége van arra, hogy a másik 
helyzetébe képzelje magát. A játék során egyes szám első személyben vállalják a szerepvisel-
kedés közléseit. Fontos, hogy a végén ne maradjon el az értékelés, hogy ki hogyan érezte ma-

gát a különböző helyzetekben, szerepekben. Adjunk lehetőséget a megbeszélésre. A megfigyelők, 
akik éppen nem játszanak, megfigyelik a szerepjátszók érzelmeit, és aktívan részt vesznek a 
szerepjáték megvitatásában. Énüzenetek megfogalmazásával mondják el gondolataikat. Szaba-
don intézhetnek egymáshoz kérdéseket.

Történetek megbeszélése: a történetek megbeszélésekor olyan szituációkat ismertetünk meg 
a gyerekekkel, amelyekben az elsajátítandó képességek szerepelnek. Az azt követő megbeszélé-
sek nagyon jó lehetőséget biztosítanak a hallottak értelmezésére, elemzésére.
A szociális kompetencia fejlesztése tanórán és tanórán kívül

Ismerkedés: Szabályok alkotása, melynek a célja az, hogy a csoport önszabályozóvá váljék, 
funkcióját erősítve azáltal, hogy a részt vevő gyerekek saját maguk számára alkotott szabály-
rendszer szerint élnek, s betartják azt. Ezzel segíthetjük, erősíthetjük a társadalmi szabályok 
fontosságának a megértését és elfogadását. Mivel maguk alkották, magukénak is érezik a sza-
bályokat.

A pozitív énkép kialakítása és megerősítése: Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk mindaz-
zal, ami bennünk zajlik. Kapcsolataink alakulása, a konfliktuskezelés hatékonysága nagyrészt 
azon múlik, hogy van-e reális önismeretünk, és rendelkezünk-e elegendő önbizalommal. A 
mássággal szembeni intolerancia, a másik kiközösítése a csoportból nagyon gyakori jelenség 
az iskolai osztályokban. A kirekesztés, a kirekesztettség érzésének megértésében, leküzdésében 
fontos, hogy mindenki vállalja saját magát, és mindannyian nyitottak legyenek a többi ember 
különbözősége iránt. Mindenkinek vannak olyan pozitívumai, amelyek ismeretében és vállalásá-
val el tudja magát fogadtatni a többiekkel.

A konfliktus: Ebben a programrészben felszínre hozzuk, hogy a gyerekek miként véleked-
nek a konfliktus fogalmáról. A csoportot foglalkoztató időszerű problémák összegyűjtése, mely 
orientálja a nevelőt a program további alakításában, tervezésében.

Az eredményes kommunikáció: az eredményes kommunikáció elsajátításához a gyerekek-
nek meg kell tanulniuk megfelelően közölni gondolataikat, és a lehető legpontosabban megér-
teni a beszélő szándékát. Mivel a kommunikáció nem csupán verbális úton, hanem nonverbális 
módon is történhet, különösen fontos, hogy felismerjék a legalapvetőbb nonverbális jelzéseket, 
és gyakorolják kifejezni azokat (testtartás, gesztusok, mimika, szemkontaktus). Nagyon fontos, 
hogy megtanítsuk a gyerekeket arra, hogy bele tudják élni magukat a velük közvetlen kapcsolat-
ban lévő másik ember lelkiállapotába.

Asszertivitás: az asszertivitás elengedhetetlen a sikeres kommunikációhoz, hogy képesek 
legyünk asszertívan, vagyis egyenlő partnerként, udvariasan és elegánsan, de egyértelmű maga-
biztossággal viselkedni.
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Azt is jelenti, hogy magunk döntjük el, elmondjuk-e véleményünket, vagy szorongás nélkül 
kiállunk saját jogainkért anélkül, hogy közben mások jogait megsértenénk, vagy másokban szo-
rongást keltenénk. Az asszertivitás nem agresszív és nem megalázkodó. Az asszertivitás elősegíti 
az emberi kapcsolatok egyenlőségét, képessé teszi az egyént arra, hogy szorongás nélkül kiálljon 
az érdekeiért, hogy szabadon és őszintén kifejezze az érzéseit, gondolatait, hogy saját jogait 
mások jogainak megsértése nélkül legyen képes gyakorolni.

Az intézményes nevelés kiemelt feladatának kell tekintenie a szociális kompetencia fejleszté-
sét, a különböző képességek és készségek fejlődésének segítése napjainkban a tanítási-tanulási 
folyamat kevésbé hangsúlyos részének tekinthető. A társadalom, ezáltal az intézmény is azt 
reméli, hogy a hatékony viselkedésformák kialakulását a családi hatások megteremtik, ugyan-
akkor egyre több azoknak a gyerekeknek a száma, akik a szociális kompetencia alacsony fejlett-
ségi szintjével rendelkeznek. A hazai fejlesztést nehezíti az is, hogy az iskolarendszer elsősorban 
nem a szociális, hanem a kognitív kompetencia fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, nagyon kevés 
kutatás foglalkozik a társas viselkedés hatékonyságát meghatározó pszichikus rendszer fejlődé-
sével és fejlesztési lehetőségeivel.

A kritériumorientált, taxonómikus fejlesztés koncepciójának lényege, hogy a fejlesztés min-
den gyermek esetében – életkortól függetlenül – mindaddig folyik, amíg a megadott kritériu-
mot el nem éri, amíg az elsajátítás, a begyakorlás meg nem történik. 

Az alapkutatások és a fejlesztő kísérletek kidolgozásával és hatásvizsgálatával lehetőség 
nyílna olyan programok kidolgozására, amelyek intézményi, keretek között rendszeresen al-
kalmazhatóak lennének, s elsősorban az interperszonális problémák megelőzésére helyeznék a 
hangsúlyt. A humánszolgáltatásban dolgozó szakemberképzésnek is igen nagy a felelőssége. 
A szociális kompetencia hatékony fejlesztésére ugyanis csak olyan humánszolgáltatásban 
dolgozó szakemberek képesek, akik maguk is megfelelően működtetik szociális készségeiket, 
fejlett szociális képességekkel rendelkeznek. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a humán-
szolgáltatásban dolgozó szakemberok ösztönösen, jó vagy kevésbé jó pedagógiai érzékkel, vagy 
szakszerű, meghatározott, tudományosan kipróbált eszközök és módszerek birtokában kezelik 
a szociális kompetencia elégtelen működéséből fakadó problémákat, konfliktusokat. Ezen esz-
közök, módszerek megismerése, továbbá a különböző kutatási eredmények értelmezése, megfe-
lelő elméleti háttér alapján fejlesztést segítő eszközök kidolgozása csak egy hatékonyan működő 
tanárképzés keretein belül valósulhat meg.
Kinek ajánlja: Minden olyan intézménynek és szervezetnek, akik roma és hátrányos helyzetű 
speciális nevelési igényű gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztését inkluzív nevelés-

sel-oktatással tervezik.

 Mese, mesélés, o�vasóvá nevelés
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A CSALÁDON BELÜLI MESÉLÉS SZEREPE

Ki ajánlja: Bajzáth Mária, mese humánszolgáltatásban dolgozó szakember, a Népmesekincstár 
Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője. 
https://mese.mesepedagogia.hu/bemutatkozas/
Mit ajánl: A mesélés közelebb hozza egymáshoz a generációkat és alkalmas a család és az intéz-
ményes nevelés kapcsolatának szorosabbra fűzésére is. A családra jellemző könyvhasználat, az 
írás-olvasás eseménye, vagy a könyvek megléte/hiánya/minősége meghatározó a gyermek lite-
ralizációja szempontjából. A családi mesélés minőségét és mennyiségét növelheti a humánszol-
gáltatásban dolgozó szakemberek által nyújtott minta, és az intézményes nevelés keretei között 
szervezett modellértékű programok. 

A beszédkapcsolat alakulása a kisgyermek és környezete között – számos más tényező 
mellett – függ a társadalom és a család szerveződésétől, alapvető értékeitől, hiedelmeitől, be-
szélési szokásaitól. Ezek a tényezők pedig azt is befolyásolják, hogy mit és hogyan tanul meg a 
kisgyermek.

A mesélés feltartóztathatja a nyelvi igénytelenség, a nyelvhasználati szegénység, valamint a 
nyelvi hátrány megerősödésének a folyamatát a szociokulturális hátrányban élő családokban. 
Növelheti a szókincset, emelheti a nyelvhasználat minőségét minden gyermek és család eseté-
ben. A mese a tehetséggondozásban is kiemelt szerepet tölthet be. 

Az online tér, a képernyők és a közösségi média folyamatos jelenléte a családban olyan fokú 
ingeráradatot jelent, ami csökkenti a valódi érdeklődés és kíváncsiság fejlődését. Fogynak a 
szavak, egyre több a kép és az emoji. A történetek pár betűszóval leírhatók, történeteink egyre 
redukáltabbak, és ez a történetmesélés képességére, a szókincsre, a személyiségfejlődésre és az 
emberi kapcsolatokra is hatással van. Ma a szülők döntenek arról, mennyire engedik meg a 
családi életben az információtechnológia e hatásának térnyerését, milyen eszközöket, milyen 
mértékben engednek be a családi életbe. (Tari 2019) A mesélés döntés – a minőségi offline 
családi idő, az élő emberi szó, az árnyalt, gazdag szókincsen alapuló nyelvhasználat fontossága 
– mellett.

Olvasáspszichológiai kutatások sora bizonyítja, hogy az a gyermek, aki beleszületik a könyv-
kultúrába, tehát a család az olvasást értéknek tekinti és olvas, kétéves kora körül már megfe-
lelően tud bánni a könyvtárggyal: nézegeti, lapozgatja. A kisgyermek számára a meseolvasás 
örömforrás, a szülővel való testi-lelki kapcsolódás, a megnyugvás eszköze.

A családra jellemző könyvhasználat, az írás-olvasás esemény, vagy a könyvek megléte/hiá-
nya/minősége meghatározó a gyermek literalizációja szempontjából. A családok szociokulturá-
lis helyzete, a szülők iskolázottsága, a kulturális szokások befolyásolják a könyvhasználatot. 

A család mellett a kisgyermekkori intézményes nevelés helyszínei (bölcsőde, intézmény) 
fontos helyszíne az írásbeliséggel való találkozásnak, a humánszolgáltatásban dolgozó szak-
emberek felelőssége jelentős, az általuk kínált minta modell értékű. Számos intézmény szervez 
meséről szóló szülői értekezletet, mesenapot, ünneplik a Népmesenapját, működtetnek tehet-
séggondozó, alkotó-fejlesztő pedagógia műhelyeket. Ezekbe a programokba a családokat is 
bevonják. (Andrási Bajzáth Bazsó Horváthné 2020) (OFI 2015)

A nehezebben olvasó szülők, családtagok számára kifejezetten ajánlott lehet az élőszavas 
mesélés, hisz ezt nem befolyásolják az olvasási képességek. Ehhez azonban a szülőknek meg 
kell tapasztalniuk a mesehallgatás élményét, mintát kell kapniuk. Ebben nagy szerepe van a 
bölcsődének, óvodának, iskolának, a gyermekkel foglalkozó humánszolgáltatásban dolgozó 
szakembereknek is. 

A mesemondás legjellemzőbb színterei a XXI. századi Magyarországon a család és az in-
tézményes nevelés helyszínei. A bölcsődében még keveset, az iskolában már keveset mesélnek 
a humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek. A mesélés elsősorban az óvodában van jelen 
eredeti funkciójában. Az utóbbi évek gazdasági, szociológiai változásai, informatikai forradalma 
a családok együtt töltött minőségi idejének tartalmát megváltoztatta, tartamát csökkentette. A 
mesélésre szánt idő rövidült, a mesélési szokások átstrukturálódtak. Óriási teret kapnak a me-
sefilmek, animációk, ritkulnak a meseolvasási alkalmak, és még kevésbé jellemző a mesemon-
dás a családokban. Ez nemcsak a szülő-gyermek kapcsolatra, hanem a családra, mint közösség-
re is negatív hatást gyakorolhat, hisz képernyő nézése közben kevesebb az élő, emberi kapcsolat, 
kevesebb a családtagok közötti valódi interakció. 

Transzgenerációs hatása is van a családi mesélési szokásoknak. Azok a szülők, aki gyermek-
korukban rendszeresen hallottak mesét a szüleiktől, szülői szerepükben ezt a tudást alkalmaz-
zák, és ők is rendszeresen és hosszabb időintervallumban mesélnek gyermekeiknek. Ellenben 
azok a szülők, akik gyermekkorukban nem élték át az említett élményt, szülői szerepükben 
nem, vagy kevesebben mesélnek, ha pedig mégis, akkor azt ritkábban és rövidebb ideig teszik, 
mint a meseélményes felnőttek. (Bűdi 2015)

Kodály Zoltán már 1948-ban, Párizsban, egy művészeti nevelésről szóló konferencián az 
alábbiakat mondja: „Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt 
találtam felelni: kilenc hónappal a születése előtt. Első percben tréfára vették, de később igazat 
adtak. Az anya nem csak testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel.” „(…) még 
tovább mennék: nem is a gyermek: az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a 
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gyermek zenei nevelése.” Az akkor még alig kutatott, – ám a hagyományban ismert – transz-
generációs hatás lényegéről is beszél itt Kodály, ami a családban tapasztalt gyermekkori minták 
felnőtt viselkedésünkben való megjelenését jelenti. Azt, hogy családi mintáinkat ismételgetjük, 
gyakran anélkül, hogy tudatában lennénk.

A mesei nevelés azért kezdődhet már magzati korban, mert a beszédhang feldolgozása és 
a zenei hang feldolgozása sok szempontból megegyezik. A magzat hallószerve, a belső fület is 
beleértve az ötödik hónapra teljesen kialakul, de már jóval előbb, a nyolcadik héten agyi tevé-
kenységet vált ki a hang megjelenése. A magzat akusztikus ingere származhat a méhen, illetve 
az anya testén belüli hangokból (például. az anya szívműködése, keringése, gyomorkorgása 
kapcsán) lehet inger az anya hangja, valamint az anya testén kívüli hangok, például az apáé, 
testvéreké, amelyekre a magzat a születés közeledtével egyre fokozódó mértékben reagál. A mag-
zat számára az elsődleges és legfontosabb hanghatás lehet az őt váró családtagok beszédhangja. 
(Árvayné 2012)
Kiknek ajánlja: Ajánlja minden családnak, családalapításra készülő fiataloknak. Továbbá 
ajánlja a családdal foglalkozó szakembereknek, akik a jó gyakorlatot megismertetik a családa-
lapítás előtt álló fiatalokkal. A család szerepe mellett az intézmények feladatára és felelősségére 
is felhívta a figyelmet, ezért a jó gyakorlatot diszeminálni kell azon szakemberek számára, akik 
közvetlen kapcsolatban állnak a családokkal: szociális szakemberek, humánszolgáltatásban 
dolgozó szakemberek kora gyermekkortól felnőttkorig. A társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében leginkább a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoporttal foglalkozó 
szakembereknek javasoljuk és ajánljuk a módszert.

Az első meseélmények nem választhatók el a felnőtt testközelségétől, a közös mesélés, a 
közös szimbólumrendszer erősíti a család identitását. A mese közel hozza egymáshoz a generá-
ciókat, alkalmas a család és az intézményes nevelés kapcsolatának erősítésére is.

A Népmesekincstár mesefoglalkozások mesélési rítusa, családban is alkalmazható. Leírása: 
a mesélésre kiválasztott állandó térben, (gyertyagyújtás a mesélő gyújtja meg és fújja el), mon-
dóka, mesélés, mesélést lezáró dallam. (Bajzáth 2015)

A népmesékben különleges tisztelet övezi a szülői szerepüket megfelelő módon betöltő 
nagyszülőket és szülőket. A hős számára nem létezik nagyobb büntetés, mint szülői áldás nél-
kül elindulni a világba, így minden ilyen elhatározás előtt kérik is „királyi atyjuk”, vagy „szegény 
édesanyjuk” áldását. A szülők útravalót, az anyák hamuba sült pogácsát, az apák lovat és szer-
számot adnak az áldás mellé, tehát külső és belső erőforrásokhoz juttatják a gyermeket. Amikor 
a szegény legény vagy a szegény leány a mese végére királyi sorba kerül, a királyfi vagy királykis-

asszony célba ér, sosem feledkezik meg az őt felnevelő szülőkről.

A mesebeli öregek élettapasztalatuk révén olyan tudás birtokosai, amellyel a hős nem ren-
delkezik, ezért a mesében az öreg szó, pozitív jelentéstartalommal bír. Ha a mesehős elindult, 
gyakran találkozik idős személyekkel, akiket illendően kell köszönteni. Az a meseszereplő, aki 
nem köszönti a mesebeli öregeket illendően, vagy nem köszöni meg az útbaigazítást, egészen 
biztosan nem ér célba, mert az öregek tanácsa nélkül sóbálvánnyá változik, földbe döngöli a 
sárkány, vagy egyéb baj éri. A mese valódi és egyetlen hőse ezt a hibát sosem követi el.

A mesélés átörökítő hatását – egyebek mellett – ezzel támasztotta alá: „Azok a szülők, aki 
gyermekkorukban rendszeresen hallottak mesét a szüleiktől, szülői szerepükben ezt a tudást 
alkalmazzák, és ők is rendszeresen és hosszabb időintervallumban mesélnek gyermekeiknek. 
Ellenben azok a szülők, akik gyermekkorukban nem élték át az említett élményt, szülői szere-
pükben nem, vagy kevesebben mesélnek, ha pedig mégis, akkor azt ritkábban és rövidebb ideig 
teszik, mint a meseélményes felnőttek.” (Bűdi, 2015)

Bajzáth szakmai programjának egyik eleme a saját név történetének elmesélése, amelyben 
a résztvevőket a nevük eredetéhez, jelentéséhez, a névadásuk körülményeihez, a családjuk tör-
ténetéhez, a nevekhez-névadáshoz kapcsolódó hagyományokhoz és a hiedelmekhez igyekszik 
közelebb vinni. Célja, hogy saját élményen keresztül bizonyítsuk, mesélni mindenki tud, a tör-
ténetmondás velünk született képesség. Életmeséink összekötnek őseinkkel, családi és kollektív 
múltunkkal, és a népmesék hatalmas kincsestárával is, a nevek -névadás történetének felidézése 
közben anyák, apák, nagyszülők, rokonok története, viszonyaik, és a mesélők hozzájuk kapcso-
lódó viszonya is megjelent.

A népmeséket hallgatva magunkra ismerhetünk bármelyik szereplőben vagy szerencsés 
esetben a mese hősében. A családdal foglalkozó szakemberek számára tartott szakmai prog-
ramokon olyan mesét mesélt családi mesélés keretei között (Derék Jankó -magyar népmese), 
amely mindenki számára hordozhatott üzenetet. A mese utáni, másnapi, sőt napokkal későbbi 
levélben történő visszajelzések igazolják, hogy a mesehallgatás örömteli, meghitt, boldog pilla-
natokat jelent, emlékeket idéz, gondolatokat ébreszt. Volt, aki az útnak indító anya, volt, aki a 
célt feladó fiúk, volt, aki a hős, volt, aki próbát állító öregasszony személyében ismert magára, és 
volt, aki azt a jobbik énjét látta meg a történetben, azt a hőst, akinek született és akivé válhatna.

„Mesét hallgatni mindenki tud”, mégis újra fel kell ébreszteni magunkban és másokban 
a tudást, hogy az eszközök -külső képek nélküli, történetmondásra fókuszálni tudjunk, hogy 
a kapott meseélménnyel, a mesehallgatás közben születő erős érzelmekkel megfelelő módon 
bánni tudjunk. Újra kell tanítunk a mesehallgatás kultúráját, de ez csak akkor lehetséges , ha a 
történetmesélés, a családi és intézményes nevelés hétköznapi, rendszeres gyakorlatává válik.

A mesehallgatóvá nevelés a családban kezdődik, megalapozza a kötődést, erősíti az ösz-
szetartozás érzését, áramló öröm-és élményforrás, amelyben az is ad, aki kap, és az is kap, aki 
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ad. Minőségi időt jelent, osztatlan figyelmet, élő kapcsolatot egymással, őseinkkel, kultúránkkal 
és a világgal. A mesehallgatás és mesélés fejleszti az koncentrációt, szókincset, szövegértést, és 
segíti az olvasó, gondolkodó emberré nevelést, valamint azoknak a generációk óta őrzött örök 
értékeknek és tudástartalmaknak didakszis nélküli átadását, amelyek emberré teszik az embert. 

„mesÉLŐ erdő”

Ki ajánlja: Bajzáth Mária, mese humánszolgáltatásban dolgozó szakember, a Népmesekincstár 
Pedagógiai Műhely vezetője, Mesepedagógia – Népmesekincstár
https://mese.mesepedagogia.hu/bemutatkozas/
Mit ajánl:  A család társadalmi szerepét erősító jó gyakorlatok kutatásnak a célja, azoknak a 
modellértékű programoknak a rátalálása, amelyek alkalmasak arra, hogy megismertessük az 
érdeklődő szakemberekkel, akik azt elsajátíthatják és adaptálhatják. 

Az érdeklődő szakemberek számára a Családpedagógiai Egyesület által javasolt „mesÉLŐ 
erdő” jó gyakorlat nagy érdeklődésre tett szert. 

A program elemei tréning során elsajátíthatók úgy, hogy a szakemberek alkalmazhassák a 
saját szakmai közösségükben az érintett családokkal. 

A program célja, hogy a népmesék és népköltészeti alkotások segítségével élő kapcsolatba 
kerüljünk a természeti környezettel, ebben a programban elsősorban a fákkal és az állatokkal. 

Kiemelt cél érzékeltetni, hogy az erdő is egy közösség, mint ahogy a valóságban, az erdőben 
is vannak családok. A program során az alábbi kérdéseket érintjük:

„Hogyan születnek a facsecsemők? Vannak nagymamák és nagypapák a fáknál is? Szeret-
nek a fák egyedül lenni? Tudnak a fák beszélni? Mitől félnek a fák? Kötnek barátságot a fák?”

Fontos cél, az érzékszervek fokozott használata is, valamint az erdő csendjének megtapasz-
talása. Szimatolás, tapintás, ízlelés, hallgatózás, látás, egyensúlyozás is szerepelt a mesebeli 
próbák között. 

Az erdőpedagógia és a mesepedagógia eszközeit és módszereit ötvözve, a legújabb családpe-
dagógia kutatások eredményeit figyelembe véve épült fel a program. 

Cél megmutatni mennyivel többet rejt az erdő annál, mint amit sejtünk róla. A mesék, a 
játékok, a dalok, mondókák, közelítése az erdőhöz-fákhoz-élővilághoz, a legkisebbek számára is 
tapinthatóvá teszi az erdő varázsát. A programot úgy építettük fel, hogy a családok mellett, az 
intézményekben jelenlévő gyermekek, intézményi csoportok, vagy osztályok számára is élményt 
jelentsen.
Kiknek ajánlható:
A téma hozzásegíti a családokat és a családokkal foglalkozó szakembereket ahhoz, hogy minél 
több időt töltsenek kint a szabadban. A program olyan közelítésmódot képes kialakítani, ami a 
család tagjainak a szemléletét is formálja és kialakítja a természet iránti felelősséget. 

A szabadban, a friss levegőn töltött idő igencsak értékes amellett, hogy erősíti az ember 
ellenállóképességét, immunrendszerét, hatással van a testre, szellemre, lélekre egyaránt.
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A projekt céljának megvalósításához járul hozzá, hogy a program felébreszti a családokat és 
a családdal foglalkozó szakembereket az élő természet és a mesék közötti kapcsolatra, a termé-
szetben eltöltött értékes együttlétre és időre, miközben a természet védelmére is nevel. A projekt 
szakmai tervével összhangban a család társadalmi szerepét erősíti meg.

OLVAS(S)UNK?! AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS KÉRDÉSEI

Ki ajánlja: Hoványiné Járdán Rita, tanító, szakvizsgázott fejlesztő humánszolgáltatásban dolgo-
zó szakember
Mit ajánl: Milyen szerepet játszik a szülői minta a gyermek olvasóvá nevelésében. Kutatásában 
azt vizsgálta, hogy mi vagy ki hat leginkább a gyermek olvasó felnőtté válására. Kutatási hipoté-
zisként feltételezte, hogy a szülői mintának, a család értékrendjének meghatározó szerepe van 
a gyerekek olvasóvá válásában. Az olvasóvá nevelés a családban kezdődik. A vizsgálatot a Deb-
receni Gönczy Pál Általános Iskolában végezte el, harmadik és negyedik osztályos gyerekekkel, 
71 fővel (N=71) A mérés során az adatfelvételhez az önkitöltős kérdőíves módszert választotta. 
A kérdésekre a gyerekek délutáni, tanulássegítő foglalkozások alkalmával adták meg a választ, 
anonim módon. A kérdőív kérdéseinek jelentős százaléka a család olvasási szokásaira kérde-
zett rá. A vizsgálati eredményeket elemezve kiderült, hogy a tanulók majdnem felének (45%) 
rendszeresen felolvasnak otthon, és ezt az esetek többségében a szülő teszi meg. Az is nyilván-
való, hogy a gyerekek nagy része olvasó szülőt lát maga előtt, így ő maga is ösztönözve van az 
olvasási tevékenységre. A szülők fontosnak tartják a családban a könyves környezet kialakítását 
is, amelynek szintén motiváló a hatása. A gyerek az esetek többségében a könyvtárba is szülői 
segítséggel jut el, így a szülő az, akinek a könyvajánlásait leginkább figyelembe veszi. A fel-
mérésből azt is láthatjuk, hogy a gyerekek legnagyobb százaléka az olvasói élményeit szüleivel 
szereti leginkább megosztani. A válaszokból leszűrhető volt, hogy a könyv presztízsértéke a 
megkérdezett gyerekek esetében igen magas. Szívesen kérnek és gyakran kapnak ajándékba 
könyvet. Ebben is a szülők értékrendje a meghatározó. A kérdőíves vizsgálat családra vonatkozó 
kérdéseinek válaszai azt támasztják alá, hogy a családi mintának fontos, sőt elsődleges szerepe 
van az olvasás iránti igény kialakulásában. Mint az élet sok más szegmensében, ezen a területen 
is a szülői minta, példa hatása dominánsan érzékelhető. A szülők pozitív viszonyulása az olva-
sási tevékenységhez, az általuk kialakított könyves környezet, valamint az, hogy a családban az 
olvasás a mindennapi rutin elengedhetetlen része, felkelti a gyermekben a tevékenység iránti 
kíváncsiságot és ösztönzőleg hat. A szülő szerepe az olvasó felnőtté való válásban meghatározó, 
elsődleges. Ezt a hatást egészítheti ki az intézmény és a humánszolgáltatásban dolgozó szak-
ember a maga eszközeivel. A hármas egység (gyermek-szülő- humánszolgáltatásban dolgozó 
szakember) együttműködve, egymást kiegészítve jelentős eredmények elérésére képes.
Kiknek ajánlható: A család szerepe az olvasóvá nevelésben ajánlható minden felelős szülőnek.  
A felmérés eredményeinek az ismertetése fontos a felelősséggel nevelő szülők számára. Az ada-
tok egyértelműen támasztják alá a szülők társadalmi felelősségvállalását a következő gene-



ráció nevelésében. A szülői szerepek kialakításában és megerősítésében jelentős szerepet kapnak 
a szülőkkel és családokkal közvetlen kapcsolatban álló intézmények. Családokka� való partneri együttműködés
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A KÖZÖS CSALÁDI ÉLMÉNYEK JÓ GYAKORLATA – SZLOVÁKIAI 
TAPASZTALATOK, AZ INTÉZMÉNY ÉS A CSALÁD KOOPERATÍV 
KAPCSOLATÁNAK JÓ GYAKORLATA LEHETŐSÉGEI NYITRÁN

Ki ajánlja: Nagy Lehocky Zsuzsa Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Szlovákia)
Mit ajánl: A családot és az iskolát egy közös cél köti össze – a gyermek legoptimálisabb neve-
lése. A közös cél érdekében fontos, hogy a két nevelési intézmény együttműködésre törekedjen, 
kölcsönösen és folyamatosan tájékoztassák egymást a gyermekről. A humánszolgáltatásban 
dolgozó szakembereknek és a szülőknek egyaránt vannak bizonyos elvárásaik a másik féllel 
szemben. A szülők elvárják a szakembertől, hogy szükség esetén adjon szakmai tanácsot és 
időben orvosolja a problémákat.

A humánszolgáltatásban dolgozó szakember elvárja a szülőtől, hogy ne zárkózzon el az 
együttműködéstől és a problémákra együtt keressenek megoldást.

A humánszolgáltatásban dolgozó szakember és a szülő kapcsolatának alapvető és megha-
tározó tényezője, ha a humánszolgáltatásban dolgozó szakember partnerként kezeli a szülőt. 
Szükség van az összehangolódásra, mely a tolerancián, kölcsönös elfogadáson és együttműkö-
désen alapszik. Az együttműködésnek különböző formái és módszerei vannak, ezeket többféle 
aspektusból lehet csoportosítani. Vannak hagyományos individuális és csoportos formák: szülői 
értekezlet – a kapcsolattartás leghagyományosabb formája; individuális találkozás a foga-
dóórán; családlátogatás – lehetővé teszi a humánszolgáltatásban dolgozó szakember számára, 
hogy jobban megismerje a szülőket, a gyermek családi hátterét és a környezetet, melyben él; 
ellenőrző könyv – segítségével a humánszolgáltatásban dolgozó szakember naponta tájékoztat-
ni tudja a szülőt a gyermek eredményeiről és viselkedéséről.

A változó társadalmi körülmények – Szlovákiában 1990 „a bársonyos forradalom” után 
újabb kapcsolattartási formák alakultak ki az együttműködés terén. 

Múlt hét tükre: a tanulók sok esetben elfelejtik mit csináltak aznap vagy a hét folyamán az 
iskolában. Minden hét utolsó óráján a tanulók egy lapot töltenek ki, melynek neve „Hírek az 
osztályunkról”. Célja informálni a szülőket arról, mit tanultak és mivel foglalkoztak a hét folya-
mán, miben voltak sikeresek, ill. mit kell még teljesíteniük. 

Kommunikációs kör: Az osztályfőnök, tanulók és a szülők (hogyha igényt tartanak rá) heti 
egy alkalommal megbeszélésen vehetnek részt ahol különböző témák megvitatására kerül sor.
Levelezés a szülővel: A humánszolgáltatásban dolgozó szakember konkrét tényekről, a tanítási 
órán kialakult helyzetről, vagy a szülő iskolába való meghívására alkalmazza.

Kérdőívek a szülők részére: A szülői vélemények kinyilvánítására és az együttműködés színvo-
nalára irányulnak. Hátránya, hogy azok a szülők, akik negatívan állnak hozzá, csak felületesen 
töltik ki.

Nyitott napok a szülők részére: Beiratkozáskor szokás megszervezni, amikor a szülő gyerme-
kével együtt érkezik az iskolába, ahol megismerkedik az osztályfőnökkel, és betekintést nyerhet 
az osztályban zajló nevelő-oktató folyamatba.

Nyitott órák: A szülő részt vehet a tanítási órán. Megfigyelheti a humánszolgáltatásban 
dolgozó szakembert munka közben, láthatja hogyan zajlik egy tanítási óra, hogyan dolgozik és 
viselkedik gyermeke az óra alatt.

Szülői értekezletek kicsit másképp: Egyre több humánszolgáltatásban dolgozó szakember 
alkalmazza ezt a formát és igyekszik a szülői értekezleteket kicsit érdekesebben megszervezni. 
A szülői értekezletet ismerkedésre irányuló játékkal is lehet kezdeni, melyek biztosítják a kelle-
mes légkör kialakulását. Pl. Kapcsolatok pókhálója. Az első találkozás során a szülők lehetősé-
get kaphatnak arra, hogy ne csak a humánszolgáltatásban dolgozó szakemberrel, de egymással 
is megismerkedhessenek.

Brainstorming – ötletbörze: Két osztályra és két humánszolgáltatásban dolgozó szakem-
berre van szükség, mivel két csoport vesz benne részt: 1. szülők csoportja és 2. a tanulók cso-
portja. Az egyik osztályban a szülők feladata közösen a táblára összegyűjteni a jó és rossz szülő 
tulajdonságait, a tanulóké pedig összegyűjteni a jó és rossz gyerek tulajdonságait. Ha mindkét 
csoport befejezte a munkát egy osztályban találkoznak és megismerkednek az eredményekkel, 
és csak a jó tulajdonságokra fókuszálnak, a rosszakat megpróbálják elkerülni.

Javaslatok postaládája: A humánszolgáltatásban dolgozó szakember az osztálya előtt egy 
dobozt helyez el, mely arra szolgál, hogy a szülők névtelenül kinyilváníthassák véleményüket és 
javaslataikat.

Közös programok, kirándulások: A humánszolgáltatásban dolgozó szakember által szer-
vezett közös humánszolgáltatásban dolgozó szakember – szülő – gyermek programok és 
kirándulások során lehetőség nyílik oldott beszélgetésekre, a humánszolgáltatásban dolgozó 
szakember jobban megismerkedhet a szülőkkel, valamint láthatja a gyermek viselkedését más 
közegben, más tevékenység közben.

Rétegcsoport megbeszélés: Azon szülők csoportjával folytat konzultációt, akinek a gyermeke 
valamilyen szempontból egy csoportba sorolható, pl. tehetséges gyermek.

Manapság az internet is jól kihasználható az együttműködés terén. E-mail üzenetek, külön-
böző fórumok és internetes oldalak segítségével is tarthatják a felek az állandó kapcsolatot.

Az intézmény és a család együttműködése, valamint a humánszolgáltatásban dolgozó 
szakemberek és a szülők közötti partneri kapcsolat építése nem csupán egyszeri alkalom. 
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Nagyon sok együttműködési forma és módszer létezik, a humánszolgáltatásban dolgozó szak-
emberek és a szülők bármelyiket választhatják, a lényeg, hogy állandó kapcsolatban legyenek 
egymással.

Farsangi bálok; Nyílt napok; Játsszunk együtt! Rajzpályázat; Tudáslabirintus- játékos fel-
adatok ovisoknak; Kézműves foglalkozások; Sportverseny; Húsvéti készülődés; Tavaszi nagyta-
karítás; Családi majális; Anyák napja - Apák napja; Családi juniális; Táncház – hagyományőr-
zés; Jótékonysági koncert; Tökfesztivál.
Kiknek ajánlja:
Mindazon intézményeknek, akiknél a humánszolgáltatásban dolgozó szakember és a szülő 
kapcsolata alapvető és meghatározó tényező, ahol a humánszolgáltatásban dolgozó szakember 
partnerként kezeli a szülőket.

A CSALÁDOKKAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A CSALÁDOK MEGISMERÉSE 

Ki ajánlja: Pivók Lászlóné Gajdár Klára, Családpedagógiai Egyesület esztergomi régióvezetője az 
Óvodai Nevelés országos szakmai folyóirat munkatársa, aki rendszeres előadója és publikálója a 
civil szervezetnek.
Jelen pályázati projekt nyitó és zárókonferenciáin is tartott előadásokat, belföldi és külhoni 
tanulmányutakon is járt, szervezett és tartott műhelymunkákat. Többször tudósított a projekt 
eseményeiről, programjairól szakmai folyóiratokban és adott interjút a Katolikus Rádiónak is, 
melyek felkerültek az Egyesület honlapjára is. Mindezek mellett több szakmai kötet szerzője és 
több tanulmánya is megjelent a Családi Nevelés kötetekben.
http://pedagogia.hupont.hu/
Mit ajánl: A család társadalmi szerepének értelmezését, alapozó fontosságát a családokkal való 
együttműködéshez és a családok megismeréséhez.
A magyar társadalomban a család tradicionálisan fontos helyet foglal el. Az elmúlt évtizedek 
szociológiai és demográfiai vizsgálatai bizonyították, hogy az emberek számára a család fonto-
sabb, mint az élet egyéb területei (munka, szabadidő, egyéb társas kapcsolatok stb.).

A család úgy az egyén, mint a társadalom szempontjából nagyon fontos szerepet tölt be. 
Családi közösségbe születünk, ebben nevelkedünk, majd egy általunk kialakított új családban 
folytatjuk életünket.

A család tanítja meg a gyermeket a nyelvre, amelyen beszél, és itt tanulja meg az első gon-
dolkodási sémákat. A családban tanulja meg a gyermek a másik emberhez való viszonyulás 
alapjait azáltal, ahogyan a szüleivel, testvéreivel viselkedik Ebben a folyamatban a szülők a 
modellek.

A család őrzi az emberi magatartásnormákat, erkölcsi követelményeket, és az erkölcsi tartá-
son kívül a felnővő generáció nyelvi hátterét is a család biztosítja.

A szülői minta, a megküzdési módok, amelyeket a szülők közvetítenek felé, bevésődnek a 
gyerekekbe. Ha otthon azt tapasztalják, hogy a felmerülő akadályok az élet természetes velejárói, 
amelyek leküzdéséért tenni kell és lehet is, ők is cselekvő, sorsukat kezükbe vevő, küzdőképes 
felnőttekké válnak.

Fontos, hogy lássák szüleik sikereit, és annak örömét. Ezzel szemben, ha olyan családban 
nőnek fel, ahol nincsenek időről-időre kitűzött, elérhető célok, valószínűleg ők sem válnak a 
siker érdekében kezdeményező, útkereső emberekké. Nem kell a szülőknek tökéletesnek lenniük 
ahhoz, hogy gyermekük szemében inspiráló példaképpé váljanak. Sőt: nem is lenne egészséges, 
hiszen nem volna őszinte. Az is érték, ha szülőként megmutatjuk gyengeségeinket, láttatjuk 
bukásainkat, és mindazt az erőfeszítést, amit a talpra állás és a siker érdekében teszünk.
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A család funkciói közül, most a szocializációs funkciót emelem ki, mert a család rendkívül 
fontos szerepet tölt be az értékközvetítésben, a kulturális tőke átörökítésében.
A szülők dolga, hogy elindítsák a gyermekeket a felnőtté válás útján, mely során a társadalom 
tiszteletbeli tagjává válnak. A család szerepe a társadalomban a nevelés köré is épül.

A családban folyik az elsődleges szocializáció. Itt sajátítja el a gyermek az egyén társadalmi 
létéhez, az együttéléshez, a beilleszkedéshez szükséges szabályokat, normákat, követendő érté-
keket.

A család, mint társadalmi intézmény számos válsággal is küzd. A válságjelenségek megnyil-
vánulnak olyan tényekben, hogy egyre kevesebb a hagyományos, ideálisnak tekintett családmo-
dellben élők aránya, hiszen csökken a házasságkötések száma; változatlanul magas arányú a 
válás; a csökkenő termékenység mellett egyre több gyermek születik házasságon kívül.

A családi élet válságával minden bizonnyal szorosan összefüggenek olyan jelenségek is, mint 
a különböző függőségek, szenvedélybetegségek, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek 
magas száma.

Szólni kell az érzelmi szükségleteket kielégítő családi funkcióról is. hiszen egyre nagyobb a 
jelentősége napjainkban az érzelmi szükségletek kielégítésének. Az ember társas lény, egyedül 
nem létezhet. Ennek az igényének kielégítésére a legalkalmasabb mikrocsoport a család.

A család funkciói közé sorolható szociológiai szempontból a társadalmi státusok, rétegek 
újratermelése, amely neveléssel, szocializációval, értékátadással valósul meg. Nagyon fontos 
feladata a családnak az is, hogy fokozza az érzelmi teherbírást. Nincs két egyforma család, 
minden családnak megvannak a sajátos jellegzetességei, szabályai, jellemvonásai. rízisek akkor 
alakulnak ki, ha a családi funkciók nem tudnak rugalmasan igazodni az új helyzetekhez.

A családokkal való együttműködés eredményességének első lépése a családok megismerése, 
mely több lépésben ajánlott!
Megismerés 1. lépése

A gyermek intézménybe, illetve felzárkóztatásra-speciális fejlesztésre kerülése előtt a csalá-
dok előzetesen ismerkedjenek meg az adott intézménnyel, az ott dolgozó szakemberekkel.
Megismerés 2. lépése

Ezt követi, - amikor már intézménybe kerül a gyermek, illetve igénybe veszi az adott szak-
szolgáltatást – hogy az ott dolgozók megismerjék a családok helyzetét és a gyermeket is.
Ehhez adhat segítséget ez a Szülői kérdőív: Milyennek látja gyermeke magatartását?

Otthoni játékban: elmélyült - gyakran változtatja játékait - kitartó - sokat rajzol - konstru-
ál - egyedül játszik - testvérével - szülővel - játszótárssal - nagyon igényli a társaságot - játékait 

elrakja - nem rakja el - segítséggel - vigyáz játékeszközeire - egyéb

Családi kapcsolatokban: szófogadó - engedelmes - vitatkozó - ellenszegülő - családi szo-
kásokat betartja - tekintélytisztelő - családi munkamegosztásból szívesen kiveszi részét - nem 
segít - ragaszkodó - igényli a találkozásokat családtagokkal - féltékeny testvérére - nem féltékeny 
- kötődik - egyéb

Melyek az eredményes nevelési módszereik: magyarázat - simogatás - parancsolás - szabá-
lyok következetes betartása - büntetés - segítségadás - megértő figyelem - sok beszélgetés - figye-
lem elterelés - élménynyújtás - kényeztetés - testi fenyítést alkalmazó - egyéb

Mit tart legsikeresebbnek gyermeke nevelésében: okos - értelmes - tisztelettudó - önálló 
- udvarias - vidám - szereti a szüleit, testvéreit - ügyes - szereti a tisztaságot - védi környezetét - 
vigyáz a játékaira - egyéb
Megismerés 3. lépése

A kölcsönös kapcsolat kiépítése, működtetése, melyet a közös együttlétek a családi kohézió 
erősödését is elősegítik. 

Ilyenek lehetnek az intézményekben tartott közös élményt nyújtó programok, események:
születésnap közös ünneplése, közös játszónapok, sütések-főzések, mesék és történetek mon-

dása, barkácsolás. 
Az intézményen kívüli tevékenységek lehetnek: saládos kirándulások gyalog-vonattal-hajó-

val, erdei és sátortáborok, múzeum és színházlátogatások.
Kinek ajánlja: minden nevelési és oktatási intézménynek, szakszolgálatoknak, családsegítőknek, 
civil szervezeteknek, akik kapcsolatba kerülnek családokkal, hogy a megismerésük alapján 
tudják az egyéni segítségeket tervezni, megadni.
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 Jó gyakorlatok
egyé�, aktualitás

„VISSZA A TERMÉSZETBE”

Ki ajánlja: Vargáné dr. Nagy Anikó főiskolai docens, DE GYGYK, Családpedagógiai Egyesület 
elnöke
Mit ajánl: A Covid-19 vírus következtében a kormány veszélyhelyzetet vezetett be (40/2020. (III. 
11.) Kormányrendelet), amelynek következtében a nevelési-és oktatási intézmények távoktatásra 
álltak át. 

A veszélyhelyzet korlátozása és feloldása után (amíg a vírus jelen van), jelentősen meg-
változik a gyermekeket ellátó intézményekben a közösségi együttlétek kezelése. Az irányadó 
rendelkezések szerint a fizikai távolságtartás („physical distancing” és nem „social distance”) 
betartására kérik az embereket. 

Az intézmények újra nyitásával, a vírusra való tekintettel felértékelődik a gyermekek és 
a felnőttek szabad levegőn, szabad térben való tartózkodás igénye. A szabad levegőn való 
tartózkodás kiváló lehetőség az immunrendszer és az ellenállóképesség megerősítésére, ami 
gyermeknek és felnőttnek egyaránt célszerű és hasznos. Mindemellett jótékony hatással van 
a gyermek és felnőtt mentális egészségére is. A szabadban való tartózkodás során, a játszótér, 
intézményudvar, park, kiserdő, mező stb. nyújtotta feltételek során továbbá megvalósulhat a 
fizikai távolságtartásra vonatkozó elvárás is. Mindezeken túl a gyermekek számára biztosítja a 
strukturálatlan játék lehetőségét. Úgy gondoljuk, hogy a koronavírus okozta körülmény át fogja 
értékelni a környezet jelentőségét és a szabadban töltött idő lehetőségét a gyermekeket nevelő 
intézmények számára.
Kiknek ajánlható:
A Családpedagógiai Egyesület felhívást szervez a gyermekeket nevelő és oktató közintézmények 
számára. A kihívás célja a lehető legtöbb idő eltöltése a szabadban. 

A cél az, hogy a intézmények, az általános és középiskolás diákok egy naptári év során a 
lehető legtöbb időt töltsék el családjaikkal és az intézmény biztosította keretek között a szabad 
térben. 

A Családpedagógiai Egyesület célja a kezdeményezéssel, hogy felhívja a családok és a csa-
ládokkal kapcsolattartó intézmények figyelmét a szabad térben való tartózkodás igényének a 
kialakítására. Tesszük ezt azzal a céllal, hogy egyrészt csökkenjen a zárt beltéri (csoportszobai, 
tantermi) időtöltés, ahol a gyermeket kényszerűen maszkot viselő felnőttek veszik körül. Más-
részt alakuljon ki a kultúrája és az igény a szabadban való tartózkodásnak annak minden 
jótékony hatásával együtt, nem mellesleg a kényszerű fizikai távolságtartásra való figyelmeztetés 
nélkül. Mindezt alátámasztja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. május 27-én kelt 
járványügyi szabálya is a bölcsődék és óvodák számára. 
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(https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/653-tajekoztatas-a-bolcsodei-es-
ovodai-nevelessel-kapcsolatos-jarvanyugyi-szabalyokrol)

Célunk továbbá az, hogy az intézményeket kimozdítsuk a hagyományos, de szűkkörű lehe-
tőségeket biztosító „Madarak, fák napja”, évi egyszeri alkalommal megtartott jeles napi megem-
lékezésről, amit kötelezően a szabadban ünnepelnek meg. 

Javasoljuk, hogy indítsunk el egy kihívást, amely szerint töltsön a gyermek napi 3 órahosszát 
a szabadban! A kezdeményezéshez várjuk az intézmények csatlakozását, elsősorban a Zöld 
óvoda címmel rendelkező intézményekre számítunk.

Ezúton hívjuk fel a figyelmét az intézményeknek, hogy keressék meg azokat a helyi lehe-
tőségeket, amelyek a lokális környezetükben leginkább elérhetőek, és éljenek a szabad levegőn 
tartott események és tanórák lehetőségével. 

Úgy gondoljuk, hogy a koronavírus okozta körülmény át fogja értékelni a környezet jelentő-
ségét és a szabadban töltött idő lehetőségét az óvodák számára. Ehhez a javaslatunkhoz szoro-
san kapcsolódik a „mesÉLŐ erdő” program.

HAJDÚNÁNÁSI KINCSKERESÉSEK

Ki ajánlja: Kovácsné dr. Bata Éva Hajdúnánási Óvoda Szivárvány tagintézmény
Mit ajánl:  A Covid-19 okozta pandémia ideje alatt (2020. március-június) próbált olyan a csa-
ládok és gyermek számára élvezetes játék lehetőséget kitalálni, amely a helyi, Hajdúnánáson 
található értékek „kincsek” felfedezésére ösztönzi a családokat.

Cél volt a város épített és természeti sajátosságainak megismertetése. A tavaszi természetre 
történő fókuszálás és a természetvédelem. 

A feladat az volt, hogy a legtöbb helyet megkeressék azt a tárgyat, amelyet lefotózott. Aki, 
megtalálta a helyszínt, egy ott készült fotóval tudta ezt igazolni a zárt facebook csoporttagok 
számára. A játék a szabadban történik, saját időbeosztás alapján. Törekedett a gyermekek szá-
mára könnyen felismerhető épületek, helyszínek ajánlására (templom, intézményudvar, Bocskai 
szobor,) a felnőttek számára viszont, nehezebben megtalálható helyszínekre fókuszáltam (Rácz 
domb, Keleti-főcsatorna balmazújvárosi hídja, vagy a Hortobágy folyó, Balázs-teleki valamikori 
tanyasi iskola épülete)

Fontosnak tartotta a családi közös élmények átélését, a felfedezés örömét, a közös találgatást 
a családban. „Vajon hol fotózott Éva néni?” Nagyon pozitív volt a fogadtatása kezdeményezés-
nek a gyermekek és szülők részéről egyaránt. Lássuk akkor milyen nevezetességek kerültek a 
fotóalbumba?
Épített környezet:

Hajdúnánás Református és Katolikus templom, Városi Önkormányzat épülete, Könyvtár, 
Tájház, Városi Fürdő, Malom, vasútállomás, Hajdúnánási Sporttelep előtte található Hajdúná-
nás felirattal, Kenderes kert szabadidős centrum, Bocskai szobor, kevésbé ismert Trianoni em-
lékhely, Óvoda épülete, Penny bevásárló központ, Orvosi rendelő, Járási kormányhivatal, városi 
Piac, Medián Hotel, Magyaros étterem.
Természeti környezet:

Intézmény udvara fák-virágoskert, madárfészek megtalálása a fotón a madarak megneve-
zése, Hajdúnánás körforgalma, amely mindig virággal tele, Liget a hajdúnánási gyermekek fái, 
- minden gyermek megkeresheti a születésekor ültetett fáját-, Rácz domb, Keleti Főcsatorna és a 
híd, szőlős kertek bejárata, Strucc-farm bejárata. 

A kincskeresés játék a városunkhoz, fűződő pozitív érzelmi viszony alakításában a hazánk-
hoz a nemzetünkhöz tartozás érzésének mélyítését segíti elő. A családokban tudatosítja, mennyi 
értéket találhatunk szülővárosunkban, amire büszkék lehetünk. Természetes úton gazdagítja 
a gyermekekben a helyismeretet. Erősíti az összetartozás érzését. A szűkebb és tágabb 
környezetről szerzett közvetlen megtapasztalások a legértékesebb személyiség alakító ha-
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tással bírnak. Alapjait adják a későbbi játéklehetőségeknek, muníciót adva az építő-konstruáló, 
barkácsolási tevékenységekhez. A helyismeret a helyben történő eligazodást és később az intéz-
ményi környezetbe történő alkalmazkodást is segíti. Az önálló, egyedül történő iskolába járás 
lehetőségét alapozza meg.
Kiknek ajánlja: A helyi értékeket felkereső játék kiváló lehetőség a családtagok számára, hogy 
együtt közösen fedezzék fel a környezetüket. A helyszínek keresése közben óhatatlanul kommu-
nikációs szituációk alakulnak a gyermekek és szülők között, ami a mai ingerszegény közegben 
igazán értékes. Bizonyos családi események („Emlékszel mikor a nagypapa…”)elevenednek meg, 
amit a gyermek majd saját család történetébe, saját meséjébe beépíthet.

A folyamat mindenképp pozitív eredménnyel zárul még akkor is, ha, valamelyik helyszínre 
nem tudtak most elmenni vagy nem volt rá ideje a szülőknek. Egy későbbi időpontban ezt 
bármikor megtehetik és pótolhatják.

A kutatás tanu�ságai, tapasztalatai
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Vargáné Nagy Anikó – Molnár Balázs

GENERÁCIÓK KÖZÖTTI KAPCSOLAT 
MEGERŐSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS JÓ 

GYAKORLATAI KÖZÉP-EURÓPÁBAN
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

Bevezető gondolatok
„A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje” címmel végeztünk 
kutatást az EFOP-5.2.2.-17-2017-00048 projekt azonosító számú „A család társadalmi szerepét 
erősítő jó gyakorlatok Kárpát-medencei kutatása a Hajdúsámsoni Református Egyházközség és 
a Családpedagógiai Egyesület együttműködésében” pályázati anyaghoz kapcsolódóan.

2020. április 14. és július 8. között 437 fő töltötte ki a 30 kérdésből álló, Google Űrlapok al-
kalmazás segítségével létrehozott kérdőívet, amelyet négy országban (Magyarország, Románia, 
Szerbia, Szlovákia), magyar nyelven terjesztettünk, elsősorban a humán szolgáltatási szférában 
dolgozókat megcélozva. Az online kérdőív sajátosságaiból adódóan egyéb szférák dolgozói is 
kifejtették, kifejthették véleményüket, tapasztalataikat, de a válaszadók nagy többsége ehhez a 
hivatásterülethez volt sorolható, például szociális, pedagógiai vagy egészségügyi területen dolgo-
zó volt.

A kérdőív elsősorban generációk közti kapcsolatok erősítését példázó jó gyakorlatok feltárá-
sát szolgálta, a családi közösségek összetartásának és erősítésének, valamint a mai családokat 
megismerő különféle lehetőségeknek a középpontba állításával.

Célunk volt a több generációt megmozgató programokkal kapcsolatos jó gyakorlatok össze-
gyűjtésének a felvállalása a generációkat érintő motivációk feltárásával. Jelen tanulmányunkban 
az ezekkel kapcsolatos eredményeinket foglaljuk össze.

A projekben vizsgált társadalmi egység a család. A XXI. század társadalmi és gazdasági 
változásai leginkább a családokat érintették, ugyanakkor soha nem volt olyan nagy szükség a 
család egységére és egészben tartására, mint most. Olyan válaszokat és megoldásokat próbá-
lunk feltárni a kutatásban, amelyek segíthetik a szakembereket abban, hogy jó gyakorlatként 
továbbítsák azokat a családoknak.

A kutatás során célunk volt olyan jó gyakorlatokat felkutatni, amelyek segítségével a család 
komplex megismerési lehetőségei bővülnek a családokkal foglalkozó szakemberek számára. 
A jobb megismerés által pedig a családot és a generációkat érintő problémák feltérképezése 

is szélesebb körűvé válik, így, valamint a kutatás során feltárt jó gyakorlatok megosztásával a 
családokat érintő problémák lehetséges kezelésére is több eszköz áll majd rendelkezésünkre.

Hosszú távon célunk, hogy a kutatás során szerzett tapasztalatok megosztása által a szak-
mai szervezetek hatékonyabban működhessenek kialakítva a kliensekkel azokat a kapcsolato-
kat, amelyek a kutatás során megfogalmazódnak.

A szakembereket igyekszünk felvértezni azokkal a jártasságokkal, amelyeket a kutatás 
során tapasztaltunk és az így felhalmozott tudásanyag kiinduló bázis lehet arra, hogy a csalá-
dokkal foglalkozó szakemberek a számukra megvalósíthatónak gondolt modellt adaptálhassák.

A kutatást ajánljuk minden intézmény számára, amelyben a társadalmi közösségépítést 
fontosnak tartják, közös programok szervezésével, az együttes készülődéssel, közös fellépéssel, 
az egymásra való odafigyeléssel, a közösségi élmény együttes átélésével erősítik emberi kapcsola-
tainkat, így megszilárdítják a család és az egyes intézmények együttműködését is.

Ajánljuk minden családnak, továbbá a családdal foglalkozó szakembereknek, akik az 
eredményeket megismertetik a családokkal. A család szerepe mellett az intézmények feladata és 
felelőssége is meghatározó, ezért a kapott ismereteket közvetíteni kell azon szakemberek számá-
ra, akik közvetlen kapcsolatban állnak a családokkal.

A válaszadók szociodemográfiai jellemzői

A válaszadók közel fele (211 fő; 48,3%) Magyarországot jelölte lakóhelyeként, majd 103-103 
fő (23,6% - 23,6%) Romániát és Szlovákiát. 20 fő (4,6%) Szerbiából töltötte ki a kérdőívet. A 
szerbiai alminta kis mérete miatt nem kerül részletesebb elemzésre a tanulmányunkban, de a 
globális jellemzők megállapításánál őket is figyelembe vesszük, illetve az ő „jó gyakorlataikat” is 
felhasználjuk a best practice gyűjteményünk gazdagításában, összeállításában.

1. táblázat: A válaszadók (N=463) megoszlása országonként

fő %
Magyarország 211 48,3
Románia 103 23,6
Szlovákia 103 23,6
Szerbia 20 4,6
Összesen: 437 100

A válaszadók életkora 21 és 70 év között mozgott, az átlagéletkor 42,7 év volt (s=9,68), a 
medián 42 év.
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A válaszadók többsége kisebb településekről származott: falu, vagy nem megyeszékhelyként 
működő (valószínűsíthetően kisebb) város a lakóhelye.

A humán szolgáltatási terület sajátosságaiból fakadóan a magasabb iskolai végzettségek 
domináltak. Férfiak esetében mindössze 2 fő rendelkezik (érettségi nélkül) szakmával (8%), nők 
esetében 3 főről (0,73%) van szó. Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel, a férfiak 
közül egyetlen személy (4%) rendelkezik, nők esetében azonban 56 fő (13,6%). Főiskolai, egyete-
mi diplomával a férfiak 88%-a (22 fő), a nők 83,74% (345 fő) rendelkezik. A vizsgált férfiak kis 
száma miatt (25 fő) nem lehet megalapozott következtetést levonni, de egy enyhe tendencia – 
amely más statisztikákban is meg szokott mutatkozni – mintha megfigyelhető lenne: a férfiak 
iskolai végzettsége inkább a „szélekre” összpontosul (vagy érettségi alatt befejezik az iskoláikat, 
vagy túllépnek az érettségin), míg a nők gyakrabban „megállnak” az érettséginél.

Összefoglalva kijelenthetjük, hogy az iskolai végzettségek tekintetében, a kutatás fő célcso-
portjának (humán szolgáltatási szféra, hivatásterület) megfelelően, a magas iskolai végzettségek 
jellemzőek. A 437 válaszadóból 370 fő (84,7%) rendelkezett legalább felsőoktatásban szerzett 
diplomával (közülük 3 fő doktori fokozattal), és mindössze 7 fő volt, aki nem szerezte meg az 
érettségit.

Foglalkozást tekintve a legnagyobb alcsoport a humánszolgáltatásban dolgozó szakeme-
bereké, oktatóké volt: pedagógiai segítő (pl. dajka, pedagógiai asszisztens), kisgyermeknevelő, 
humánszolgáltatásban dolgozó szakember, tanító, tanár, egyetemi oktató, valamilyen pedagó-
giai intézmény vezetője, és ide soroltuk még azokat, akik magukról csak annyit írtak, hogy „ 
humánszolgáltatásban dolgozó szakember”, vagy pedig egyéb, speciális pedagógiai tevékeny-
séget jelöltek meg (pl. tánc humánszolgáltatásban dolgozó szakember, kollégiumi nevelő). Az 
egészségügy és a pedagógia határterületén dolgozók is voltak a válaszadók között, pl. gyógype-
dagógusok, gyógytornászok.

A fenti 10 kategórián kívül külön foglalkozási csoportba soroltuk az egészségügyi dolgo-
zókat (pl. orvos), a szociális szférában dolgozókat (pl. családsegítő). Ezen kívül 3 „egyéb” kate-
góriát is létrehoztunk, egyrészt az „egyéb vezetőt” (pl. nem jelölte, hogy milyen intézményben 
vezető), másrészt az „egyéb, nem PESZ pálya” kategóriát (P: pedagógiai, E: egészségügyi, SZ: 
szociális). Ide a fenti csoportokba be nem sorolható válaszadók kerültek, pl. takarító, szakács, 
adminisztrátor, akik között előfordulhat néhány humán szolgáltatásban dolgozó válaszadó is, 
de a többség valószínűleg nem sorolható ide. Harmadik csoportba az olyan válaszadókat cso-
portosítottuk, akiknek a munkája nem beazonosítható (tehát akár a nevelés, egészségügy, vagy a 
szociális szférában is dolgozhat – vagy máshol), de nem vezető (pl. „alkalmazott”, „Gyes”, „Szel-

lemi munka”, vagy hasonló válaszokat adott). A fentiek alapján 15 munkaköri csoportba 
soroltuk a válaszadókat, amelyből 12 egyértelműen a humán szolgáltatásokhoz sorolható.

Közös családi tevékenységek
A közös tevékenységek összekovácsolják az emberi csoportokat, így a családokat is. Mit és 

milyen gyakran végeznek közösen együtt a családok?
A leggyakrabban (mindennap) végzett tevékenységek a közös beszélgetések (366 fő; 83,8%), 

a közös étkezések (302 fő; 69,1%) és a modern kornak megfelelően az elektronikus kapcsolat-
tartás (289 fő; 66,1%). A családok több mint egynegyedére jellemző még a mindennapi közös 
tévézés (188 fő, 43%) és a közös tanulás (128 fő; 29,3%). Természetesen ez utóbbi a gyermeket 
nevelő családokra jellemző (a 128 főből 126 gyermeket nevelő család), azonban a gyermekes 
családok (377 család) esetében is ez még mindig csak 33,4%.

A hetente többször kategóriájában, mint „listavezető” megjelenik a közös főzés (145 fő, 
33,2%), és sok családra jellemző marad a közös tévézés (129 fő; 29,5%) és az elektronikus kap-
csolattartás is (100 fő; 22,9%).

Ha legalább a heti gyakoriságú tevékenységeket nézzük (szinte mindennap, hetente több-
ször, hetente), akkor kijelenthetjük, hogy a családok döntő többségének életében jelen van a 
közös beszélgetés (423 fő, 96,8%), az elektronikus kapcsolattartás (411 fő, 94%) és a közös ét-
kezések (406 fő; 92,9%). Szintén gyakori kohéziós tevékenység lehet a közös tévézés is még (361 
fő, 82,6%), és a közös főzésen, takarításon, bevásárláson és tanuláson kívül igazán örvendetes a 
játék gyakori jelenléte is (271 fő; 62%).

Transzgenerációs minták
Négy kérdésünk vonatkozott a szocializációs folyamatokra, kettő arra, hogy mit sajátítottak 

el a megkérdezettek a korábbi generációktól, kettő pedig a fordított szocializációs mechanizmu-
sokra vonatkozott, mit adtak tovább a válaszadók a saját szüleiknek, illetve mit sajátítottak el ő 
maguk a gyermekeik által.

Négy olyan területre kérdeztünk rá a nagyszülőktől, szülőktől tanult tevékenységek közül, 
amelyek szorosan kötődnek a háztartáshoz, ház körül teendőkhöz: sütés, főzés; háztartási isme-
retek (takarítás, mosás, vasalás); varrás, hímzés; kertgondozás.

A válaszok azt mutatják, hogy a sütés, főzés és az általában vett háztartási ismeretek fő 
forrása inkább a szülők generációja, nem pedig a nagyszülőké. 10 megkérdezettből mindkét 
kategóriában legalább 8 fő a szülőktől vette át a „mesterfogásokat”, míg a nagyszülői hatások 
tízből már legfeljebb csak 4 (háztartási ismeretek) - 6 (sütés, főzés esetében) főnél jellemzőek. 
A szülői hatások intenzívebb volta a háztartási ismereteknél mutatkozik meg erőteljesebben, 
több mint 44 százalékpontnyi különbséggel. Emögött vélhetően a háztartási technológiák gyors 
fejlődése állhat, amellyel a nagyszülők már kevésbé tudják tartani a lépést.
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2. táblázat: Háztartási ismeretek átvétele a korábbi generációktól

fő % különbség (százalékpont)

Sütés, főzés nagyszülők 259 59,3
21,2

szülők 352 80,5

Háztartási ismeretek nagyszülők 185 42,3
44,4

szülők 379 86,7

Varrás, hímzés nagyszülők 196 44,9
-6,2

szülők 169 38,7

Kertgondozás nagyszülők 263 60,2
-2,8

szülők 251 57,4

A nagyszülői hatások, ha csekély mértékben is, két tevékenységnél erősebbek a szülői hatá-
soktól, ez a varrás, hímzés, amely a modern korban visszaszoruló otthoni tevékenység, illetve a 
kertgondozás.

A kérdőívben két kérdés érintette a fordított szocializációs mechanizmusokat. Az egyik 
kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadó mit tanult a saját gyermekeitől, míg a másik kérdés 
arra, hogy ő mit tanított a saját szüleinek.

A gyermekektől tanult ismeretek között öt előre megadott válasz vonatkozott a modern tech-
nikai eszközökre (mobiltelefon használata; közösségi oldalon (pl. Facebook) való megjelenés; 
email használata; elektronikus ügyintézés (bank, mobilfeltöltés stb.); érdekes/hasznos webolda-
lak megismerése), kettő a szimbolikus önkifejezési formákra (öltözködés, modern szóhasználat), 
egy pedig a politikai ismeretekre.

A válaszadók szülei irányába megnyilvánuló ismeretátadó, szocializációs folyamatoknál is 
szerepeltek a fenti opciók, amit – az életkori sajátosságok miatt – kiegészítettünk még további 
két tétellel, a „sütés, főzéssel” és a „háztartási ismeretekkel (takarítás, mosás, vasalás)”. Mindkét, 
a gyerekektől átvett, mind a szülőknek átadott mintákra vonatkozó kérdésnél lehetőség volt 
„egyéb” kategóriát is használniuk a válaszadóknak, ahol szövegesen megadhattak egyéb terüle-
teket is. Ezzel szép számmal éltek is a megkérdezettek.

A gyerekektől tanult, átvett mintázatoknál (kizárva azokat, akik nem nevelnek legalább 
egy gyermeket a családjukban, így N=369) átlagosan 2,28 (s=1,520) választ jelöltek meg a meg-
kérdezettek, legtöbben (N=168) ugyan csak egy választ jelöltek, de a medián így is már 2-nél 
volt. Sőt, voltak, akik bátran jelöltek meg területeket (ebben szerepet játszott az is, hogy 5 opció 
vonatkozott az informatikai ismeretekre) és 35 fő (9,49%) 5-8 közötti válaszszámot adott (ebből 

3 vagy 4 informatikai területet megjelölve). A válaszadók jelentős része tehát elismerte azt, 
hogy a fordított szocializációs mechanizmusokban akár ők is lehetnek a „fogadó fél”. Minél 

magasabb a válaszadó életkora, annál inkább érzi ezt (p=0,00; r=0,552).
Ezek az értékek azonban még így is elmaradnak a szülők irányában megnyilvánuló ismere-

tátadástól, azaz attól, amikor a válaszadó „tanítói” szerepkörben működik.
Az átadott minták számánál az átlag 2,86 volt (s=1,463), a leggyakrabban előforduló válasz-

szám 2 volt, a medián pedig 3-nál található. A maximum jelölésszám azonban itt csak 7 volt, de 
a legalább 5 jelölést adók száma már 60 főre (13,73%) emelkedett. Az eredmény azonban szoro-
sabbnak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy a tanítói szerepkörnél eleve kettővel több opció volt 
megadva (11), bár ennek, mint ezt majd látni fogjuk, nincs gyakorlati jelentősége.

A szülők irányában megmutatkozó „tanítói” szerepkör is összefügg a válaszadó életkorá-
val, azonban az összefüggés fordított (p=0,00; r= -340), azaz az életkor növekedésével egyre 
kevesebb területen érzik úgy a válaszadók, hogy ismeretátadók lennének a szüleik irányában. 
A háttérben több tényező is állhat, az elhunyt szülőkkel kapcsolatos, fokozatosan megkopó 
emlékektől kezdve a fiatalabb korosztály kritikusabb szemléletmódján keresztül az informatikai 
ismeretek életkorspecifikus vonásaiig.

A fenti eredmények mindenesetre azt mutatják, hogy a válaszadók a fordított szocializációs 
helyzetekben inkább érzik úgy, hogy „tanítók”, semmint „tanulók”. A különbségek azonban 
nem feltétlenül markánsak, és sokan hajlandók elismerni azt, hogy a gyermekeiktől is átvesznek 
tudáselemeket, viselkedésmódokat.

Az adatsorokból azonnal szembetűnik, hogy egyetlen kivétellel, nincs olyan terület, amely a 
családok több mint a felében releváns lenne. A látványos kivétel a mobiltelefon használata (358 
fő; 81,9%), ahol a válaszadók inkább tanítói a saját szüleiknek, semmint tanulók.

Jól látszik, hogy vannak „tabuterületek”, amelyekben a fordított szocializáció nincs jelen, 
vagy a válaszadók ezt valamiért nem vallják be. Az egyik az email használata, amelynél nem volt 
olyan válaszadó, aki azt jelölte volna, hogy annak használatát a gyermekeitől tanulta, de még 
azt sem, hogy ő lett volna a szülei „tanítója”.

A szülőkre irányuló hatásoknál a külön kiemelt főzést és háztartást szintén senki nem 
jelölte. Kézenfekvő válasz lehet erre, hogy a szülői generáció hatása túl erős a „fiatalok” irányá-
ban, és ezért a fordított szocializációnak nincs jelentősége. A háttérben ugyanakkor még két, 
akár egymást erősítő tényezőt is sejtünk: egyrészt a (nagy)szülők generációja ellenáll a hatások-
nak, nehezen hajlandó új fogásokat elsajátítani a konyhában, például számukra esetleg már 
túl idegen egy-egy reformkonyhai megoldás. A másik, hogy ez a terület ténylegesen is „tabu” a 
válaszadóknak: a háztartás olyan területe az életnek, amelyben „tanítónak” lenni tiszteletlenség 
lenne a szülők irányában.
Többgenerációs programok atipikus jó gyakorlatai

A válaszok körülbelül 10%-a esetében (dolgozóknak szervezett programok esetében 
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27 válaszadónál [9,71%], a klienseknek szervezett programoknál 33 válaszadónál [11,34%]) 
találkoztunk olyan elemekkel, amelyek teljes egészében, vagy egyes részleteiben kevésbé ismert-
nek, újszerűnek, szokatlanabbnak tűntek (a továbbiakban ezekre „atipikus” programokként 
hivatkozunk). Természetesen a tipikus – atipikus klasszifikáció sok esetben szubjektív, intuitív 
csoportosítást jelent, de a napi programszervezői gyakorlatot jól támogathatja, ezért használjuk 
jelen tanulmányunkban is.

Tíz olyan válaszadó volt, aki mindkét kategóriában (dolgozóknak – klienseknek szervezett 
programok) atipikus választ adott. Közülük 6 magyarországi, 4 pedig szlovákiai válaszadó volt, 
romániai vagy szerbiai egy sem. A 10 válaszadóból 2 humánszolgáltatásban dolgozó szakember 
volt, és 2 iskolában dolgozó tanár, illetve 1 fő közelebbről nem beazonosítható „humánszolgál-
tatásban dolgozó szakember”; 5 válaszadó egyéb szférából jött (pl. védőnő, családsegítő). A 10 
intézmény között állami, önkormányzati és civil szervezet által fenntartottat egyaránt találunk, 
azonban egyházi nem volt közöttük.

A továbbiakban, részben követve a tipikus válaszoknál is beazonosított kategóriákat, átte-
kintjük az atipikus válaszok tanulságokkal szolgáló elemeit.

A kirándulás, illetve a külső helyszíneken zajló programok között találhattunk néhány izgal-
mas, – ma már – szokatlanabbnak ható lehetőséget: gyárlátogatás, „testvérfalu látogatása”, 
„Mezőgazdasági területek látogatása”. Ezen kívül szerepelt a válaszokban a városi programok 
ajánlása a családoknak, illetve egy hagyományos programtípus tovább gondolása is: „Állatkerti 
kirándulást szoktunk szervezni rászoruló családoknak, szponzor segítégével.”. A termékbemu-
tatók, mint generációközi programok, megvalósulhatnak külső, de belső helyszíneken is, így 
akár ebbe a kategóriába („külső helyszíneken zajló programok”) is besorolható lehetőségek.

A „család” kérdésköre számos intézményben direkt módon is megjelenik (ezt láthattuk a 
tipikus válaszoknál is, pl. családi délutánok formájában), és akár innovatívabb megoldásokra 
is sarkallhatja a munkatársakat. Kifejezetten a családokat megcélzó programok körében talál-
hatunk „Nagymamás délutánokat”, „mama-papa gyere velünk játszani” programot, „családi 
szombat”-ot is, de megjelent a céges nap is, mint kifejezetten családi program („családos céges 
nap”). A munkahelyen történő „bentalvás” is remek generációközi program lehet, ahogy arról 
egy magyarországi Customer Support Administrator nyilatkozott. A családokat megcélzó 
szolgáltatások között is találtunk egy ismert, de térségünkben kevésbé kiaknázott lehetőséget, a 
munkahelyi gyermekfelügyeletet dolgozók számára („Korábban nyári szünetekben a gyerekek 
bejöhettek a munkahelyre, így felügyeletük megoldott volt, amíg a szülő dolgozott a gyerekek 
játszottak.”).

Számos helyi kulturális program is lehetőséget nyújt arra, hogy generációkat hozzon 
össze. Ilyenek a könyvbemutatók, mesefesztivál, „nagyi mesél”-program, és egyéb „közös 

mesélés”-i alkalmak (a „mese” a tipikus formáknál is többször megjelent, mint generációkat 
összehozó tartalom!). A különböző programok, bemutatók lehetnek kifejezetten interaktívak is 
(„Interaktív programok, bemutatók”).

Az atipikus válaszokban is erőteljesen megjelennek a különböző ünnepi alkalmak. Ezek egy 
része az utóbbi évtizedekben jelent meg a térségünkben, közismert, általánosan követett hagyo-
mánnyá még nem váltak. A legismertebb (9 válaszban is megjelent) az Apák Napja, amely úgy 
tűnik, hogy egyre népszerűbb eseménnyé válik; valószínűleg erre a napra gondolt az a válaszadó 
is, aki „férfi nap”-ról írt, bár ez alatt érthetett valamilyen nőnapnak megfelelő dolgozói progra-
mot is. A válaszokban megjelent még az Anyatejes Világnap és az Európa-nap. Többen is írták 
a „roma napot”, amely kapcsolódhat is a Nemzetközi Roma Naphoz, de gondolhattak a válasz-
adók valamilyen egyéb, roma kultúrát bemutató napra is. A helyi ünnepi alkalmak közül a 
„Pásztortalálkozó” és a Debreceni Egyetem „Youday” programja sorolható a kevésbé megszokott 
„fiesta-jellegű” generációközi programokhoz, pedig ezen a területen viszonylag könnyen lehetne 
még újszerű, formabontó megoldásokat kitalálni, megvalósítani.

Táncos programokkal nem találkozhattunk az atipikus válaszokban, azonban „közös étke-
zésekkel kapcsolatos alkalmakat” szívesen tovább gondoltak a megkérdezettek munkahelyein. 
Napjainkban már nem tipikus, hogy disznót vágjon egy kollektíva, de a válaszokat megvizsgálva 
nem is ismeretlen. Ugyanakkor nem csak a hagyományos ételek hozhatnak össze különböző 
életkorú embereket, hanem akár egy „reform főzőverseny” is. Ezen kívül jó lehetőség a „Sütés a 
nyugdíjas klubban”, vagy a „Nyugdíjasok megvendégelése” egyaránt.

A korábban tárgyalt hagyományos sportprogramok (sportnap, focitorna stb.) mellett a fizi-
kumot megmozgató események között találhatjuk a „Közös futást” és a „sétákat”, illetve a „séták 
a természetben” programokat is (a sportprogramokban megjelent a „fogathajtó verseny” is, de 
nem derült ki a válaszból, hogy ez milyen formában [pl. nézőként, külső programként] érhető 
el). Az egészségmegőrző programok közé tartozik, hogy a munkahelyen szűrést szerveznek 
nem csak a dolgozóknak, de a klienseknek is. A lelki egészség megőrzését szolgálja egy helyen 
a „relaxációs terv” (egy szlovákiai pedagógiai intézmény igazgatóhelyettese írta), illetve van ahol 
pszichológiai, vagy nevelési tanácsadás is várja a különböző generációk képviselőit.

A szakmai, ismeretterjesztő programok között is fellelhettünk újszerűbb megoldásokat, pél-
dául ilyen atipikus program az „ÖKO-nap”, a „Tehetségnap”, a „Tanulási Fesztivál”, és a „Kutatók 
éjszakája”. A kézművesség egy atipikus válaszban volt felfedezhető, a „Virágkötészeti napok, 
Virágkötészeti versenyben”.

Az intézménybemutatás is remek terepe lehet a generációközi programoknak, amelyek 
újszerű formákban is megvalósulhatnak. Az egyszerű nyílt nap hosszabb időtartamot is 
felölelhet („nyitott napok”, „szakmakóstoló tábor általános iskolásoknak a szülők bevoná-



8180

sával”), de tartalmában is kibővülhet, és a hagyományos nyílt nap gazdagabb vagy konkrétabb 
„Nyitott nappá” vagy nyitott programmá (pl. „nyitott óvodai programok”) válhat, akár tematikus 
program köré szerveződve („Biztosítás kötésre nyílt napok”). Az intézményben folyó munkát jól 
lehet demonstrálni a vizsgabemutatók segítségével is („Év végi vizsga bemutatók”), amely nem 
csak a zeneiskolák hagyományos „fegyvertárában” szerepelhetnek, hanem más intézményekben, 
területeken is bevezethetők (pl. az idézett vizsgabemutatókat megjelenítő választ is egy néptánc 
humánszolgáltatásban dolgozó szakember írta).

Léteznek több generációt megmozgató, adott tematika köré szerveződő csoportok, közössé-
gek vagy képzések is, amelyek nem mondhatók tipikusnak. Ilyen csoport az alumni közösség, az 
amatőr színjátszók köre, a versmondó kör, vagy a főzőklub is. Képzések közül az online formájú 
nyelvtanulás is több generációt összehozhat (még ha csak az online térben is), illetve szerepelt a 
válaszokban a sítanfolyam.

Néhány válaszban, a korábbiakban említett ÖKO-napon túlmenően is, megjelent az ökoló-
giai szemlélet, akár az önkéntességgel kombinálódva: „kertgondozás”, „szemétszedés erdőben 
vagy réten”, és a különböző „munkadélutánok” (akár egyéb eseményekhez, pl. Adventhez kap-
csolódóan is), amelyek magukban rejtik az intézményért való társadalmi munka lehetőségét is. 
Egy romániai irodai dolgozó a „természet védő mozgalmak”-at is írta, amelyek megjelennek a 
munkahelyén.

Időnként megjelent a direkt segítségnyújtás másoknak, mint generációkat összehozó 
program. Ez leginkább valamilyen adományosztás, csomagosztás formájában valósul meg, és 
jellemzően karácsonyhoz kapcsolódik, például „karácsonyi jótékonykodó akció” formájában. 
Egy válaszban szerepelt – bővebb kifejtés nélkül – a „Nővédelem” is (a választ adó személy 
magyarországi védőnő volt).

Áttekintve a tipikus és atipikus generációközi programokat, 18 kategóriát tudtunk meghatá-
rozni, amelybe a generációközi programok besorolhatók (valamennyi kategória számos konkrét 
lehetőséget rejt magában). Ezeket a 3. áttekintő táblázatban foglaltuk össze 

Úgy véljük, hogy a generációközi jó gyakorlatok összegyűjtése, közreadása egyrészt hasznos 
lehet bármilyen intézmény, szervezet számára, amely programszervezésre vállalkozik. Még 
a jelen – a terjedelmi keretek miatt vázlatosnak tekinthető – áttekintés is rengeteg ötletet, 
praktikus megoldást tartalmaz, amiből építkezni lehet. Másrészt a gyűjtőmunka rávilágít a 
vizsgált négy ország hiányosságaira is a kapcsolódó területeken: az intézmények harmadában 
nem figyelnek a többgenerációs programok szervezésére, illetve több területen (pl. önkéntes-
ség, modern jeles napok „kihasználása”, online kapcsolattartási formák erősítése, a rendszeres 

klubjellegű alkalmak biztosítása stb.) tovább gazdagítható, modernizálható az intézményi 
kínálati paletta.

3. táblázat: Klienseknek és dolgozóknak szervezett generációközi programok fő kategóriái
• Kirándulás
• Részvétel külső helyszíneken zajló kulturális programokon
• Intézményen belüli kulturális programok
• Intézményen belüli sportprogramok
• Ünnepek, ünnepségek
• Intézményi ünnepi alkalmak
• Evéshez, ételkészítéshez kapcsolódó programok
• Táncos programok
• Versenyek, vetélkedők
• Közös szakrális tevékenységek
• Nevelési intézmények speciális programjai, szolgáltatásai (pl. nyílt napok, táborok)
• Alkotó alkalmak (pl. kézműves délutánok)
• Szakmai előadások, ismeretterjesztő programok
• Tanácsadás
• Képzések (online is)
• Klubok, „körök”
• Egészségügyi szűrések
• Önkéntesség
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ÖSSZEGZÉS

A pályázat programjainak a témáit, a jó gyakorlatok összegyűjtésének az alapjait a projekt célja 
határozta meg, a megoldandó társadalmi hiányok és a társadalmi problémák sikeresebb keze-
lése érdekében.

Jó gyakorlat gyűjtemény kiadványunk ajánlható mindazoknak a szakembereknek, akik a 
gyermekeket nevelő családokkal állnak napi kapcsolatban. Minden nevelési és oktatási intéz-
ménynek, szakszolgálatoknak, családsegítőknek, civil szervezeteknek, akik kapcsolatba kerül-
nek családokkal, hogy a megismerésük alapján tudják az egyéni segítségeket tervezni, megadni.

A projekt során összegyűjtött jó gyakorlatokat ajánljuk mindazoknak a szakembereknek a 
számára, akik hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokkal dolgoznak együtt. Csa-
ládoknak-szülőknek, valamint szakszolgálatokban dolgozó szakembereknek, hogy a társadalmi 
befogadást segítse és a hátrányos megkülönböztetést enyhítse. Azoknak a szülőknek, és minden 
gyermekkel foglalkozó szakembernek és felnőttnek, akik alapos ismeretekkel és tudatossággal 
viaskodnak a család társadalmi szerepének megerősítéséért, a család „támogató rendszer” 
jellegű funkciójának megismertetésért.

Mindazoknak, akik részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszerben. Akik kiemelt fel-
adatuknak tekintik a jelzőrendszeri tagokkal, a városban működő civil szervezetekkel való jó 
kommunikációt és együttműködést a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érde-
kében. A jó együttműködést jelentősen meghatározza a különféle szakemberek együttműködése, 
a szereplők személyes hozzáállása a másikhoz és a feladatvégzéshez. Folyamatosan szükséges 
egymással kommunikálni, visszajelzést adni. Egymás munkáját, véleményét, kompetencia ha-
tárait tiszteletben tartva és figyelembe véve lehet a jó jelzőrendszeri működést elérni. Bármilyen 
közös munkához elengedhetetlen az emberségesség. Valamilyen módon pótolhatatlan a civil 
ember megismerése, hiszen minden ügyfél, jelzőrendszeri tag, szakember mögött egy „hús-vér 
ember” lakozik.

Ajánljuk a szülők nagyobb mértékű bevonását a gyermekük intézményi tevékenységével és 
történésével kapcsolatban. Minden olyan intézménynek és szervezetnek, akik roma és hátrányos 
helyzetű speciális nevelési igényű gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztését inkluzív 
módon tervezik megoldani. Úgy véljük, hogy a szülők ezirányú szerepeinek a megerősítése a 
társadalom felimerésének fontos feladata. A szülők erősségeit megismerni és hangsúlyozni a 
szülőkkel hatékonyan együttműködni a gyermeknevelő intézmények feladata. Az iskolának 
fontos kialakítani a családokkal való hatékony és partneri kapcsolattartási formákat. A család-

látogatás olyan pedagógiai módszer, amely alapvető a tanuló egyéni hátterének megisme-
résére. A tanuló családi hátterének ismerete nélkül a minőségi személyre szabott oktatás 

szinte kivitelezhetetlen. Fontos, hogy a szülők elfogadják és támogassák ezt a pedagógiai mód-
szert, felismerve, hogy ez a gyermekük érdekét képviseli, és lehetőség szerint létre kell hozni egy 
bizalmi viszonyt, ahol a szülők és humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek is elmondhatják 
egymásnak a különböző kérdéseket, esetleges problémákat. Minden szülőhöz más hozzáállás 
szükséges, ugyan is a kialakult jó kapcsolat humánszolgáltatásban dolgozó szakember és szülő 
között meghatározza a további együttműködést és ez által a tanuló iskola teljesítményét is. Úgy 
véljük, hogy a szakképzett humánszolgáltatásban dolgozó szakember kulcsfontosságú, továbbá 
a pedagógiai innováció is részét képezi a sikernek. Meg kell tanulni azokat az innovatív tanítást 
segítő módszereket, hogy hogyan kell egy etnikailag vegyes osztályban tevékenykedni. Emellett 
az sem elhanyagolható, hogy a roma/cigány tanulók magas szintű oktatásához fontos a kultú-
rájuk megismerése és egyben megértése is.

A gyermekvédelemben olyan stratégiákat kell kidolgozni az ellátórendszerekben élő fiata-
lok esetében amelynek célja a biztonságos, gondozó környezet kialakítása, pozitív megbízható 
kapcsolat felépítése a gyermekkel, következetes, tiszta viselkedési elvárások amelyek konkrét, 
pozitív visszajelzést igényelnek, valamint társasági készségek megtanítása (probléma megoldás, 
konfliktus kezelés, megnyugodás, érzelmi szabályozás, önálló életvitel). Az intézményben dol-
gozókat a trauma-tudatosság kezelésére kell képezni amelyeknek fő tényezői a jelek, tünetek, 
kiváltó okok és biztatni kell a gondozókat/nevelőszülőket, hogy bátorítsák a pozitív viselkedést, 
ezzel is elősegíteni az egészséges életvitelre nevelést.

A családvédelemben dolgozóknak nagyon fontos, hogy a gyerek számára egy olyan közeget 
biztosítson a család, ahol biztonságban és boldogságban nőhet fel, és ezt a modellt örökítheti 
majd ő is tovább a saját családjában. A felmerülő akár családi, akár társadalmi problémákkal a 
mai, kortárs gyermekeknek szóló irodalmi szövegek foglalkoznak, így arra biztatjuk a humán-
szolgáltatásban dolgozó szakemberekat, hogy használják a kortárs írók irodalmi szövegeit a 
magyar órák mellett az osztályfőnöki órák keretében is egy–egy problémás helyzet feldolgozá-
sára, ugyanis közvetve, a szövegek által kerülhet egy–egy téma elemzésre, s ebben a köntösben 
sokkal könnyebben beszélgethetünk róla, mintha konkrét esetekkel foglalkoznánk.

Minden oktatási nevelési intézménynek, akik a társadalmi közösségépítést fontosnak tart-
ják, közös programok, az együttes készülődés, közös fellépés, az egymásra való odafigyelés, a 
közösségi élmény együttes átélése erősítik emberi kapcsolatainkat, így megszilárdítják a család 
és az egyes intézmények együttműködését is.

Ajánljuk minden családnak, családalapításra készülő fiataloknak, Továbbá a családdal 
foglalkozó szakembereknek, akik a jó gyakorlatokat megismertetik a családokkal. A család 
szerepe mellett az intézmények feladata és felelőssége is meghatározó, ezért a jó gyakorlatot 
diszeminálni kell azon szakemberek számára, akik közvetlen kapcsolatban állnak a csa-
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ládokkal: szociális szakemberek, humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek kora gyermek-
kortól felnőttkorig. A társadalmi befogadás előmozdítása érdekében leginkább a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű csoporttal foglalkozó szakembereknek javasolt módszereket is 
ismertetünk.

Mindenkinek ajánljuk, akik tudják és hiszik, hogy az első meseélmények nem választhatók 
el a felnőtt testközelségétől, a közös mesélés, a közös szimbólumrendszer erősíti a család iden-
titását. A mese közel hozza egymáshoz a generációkat, alkalmas a család és az intézményes 
nevelés kapcsolatának erősítésére is. A népmesékben különleges tisztelet övezi a szülői szere-
püket megfelelő módon betöltő nagyszülőket és szülőket. A hős számára nem létezik nagyobb 
büntetés, mint szülői áldás nélkül elindulni a világba, így minden ilyen elhatározás előtt kérik 
is „királyi atyjuk”, vagy „szegény édesanyjuk” áldását. A szülők útravalót, az anyák hamuba sült 
pogácsát, az apák lovat és szerszámot adnak az áldás mellé, tehát külső és belső erőforrásokhoz 
juttatják a gyermeket. Amikor a szegény legény vagy a szegény leány a mese végére királyi sorba 
kerül, a királyfi vagy királykisasszony célba ér, sosem feledkezik meg az őt felnevelő szülőkről. A 
mesebeli öregek élettapasztalatuk révén olyan tudás birtokosai, amellyel a hős nem rendelkezik, 
ezért a mesében az öreg szó, pozitív jelentéstartalommal bír. Ha a mesehős elindult, gyakran 
találkozik idős személyekkel, akiket illendően kell köszönteni. Az a meseszereplő, aki nem kö-
szönti a mesebeli öregeket illendően, vagy nem köszöni meg az útbaigazítást, egészen biztosan 
nem ér célba, mert az öregek tanácsa nélkül sóbálvánnyá változik, földbe döngöli a sárkány, 
vagy egyéb baj éri. A mese valódi és egyetlen hőse ezt a hibát sosem követi el. A mesehallgatóvá 
nevelés a családban kezdődik, megalapozza a kötődést, erősíti az összetartozás érzését, áramló 
öröm-és élményforrás, amelyben az is ad, aki kap, és az is kap, aki ad. Minőségi időt jelent, osz-
tatlan figyelmet, élő kapcsolatot egymással, őseinkkel, kultúránkkal és a világgal. A mesehallga-
tás és mesélés fejleszti az koncentrációt, szókincset, szövegértést, és segíti az olvasó, gondolkodó 
emberré nevelést, valamint azoknak a generációk óta őrzött örök értékeknek és tudástartalmak-
nak didakszis nélküli átadását, amelyek emberré teszik az embert.

Ajánljuk a családoknak és a családokkal foglalkozó szakembereknek ahhoz, hogy minél 
több időt töltsenek kint a szabadban. A program olyan közelítésmódot képes kialakítani, ami a 
család tagjainak a szemléletét is formálja és kialakítja a természet iránti felelősséget.

A szabadban, a friss levegőn töltött idő igencsak értékes amellett, hogy erősíti az ember 
ellenállóképességét, immunrendszerét, hatással van a testre, szellemre, lélekre egyaránt.

A természet ereje és a mesék varázsa együttesen járul ahhoz hozzá, hogy az egyik ismertetett 
jó gyakorlat felébressze a családokat és a családdal foglalkozó szakembereket az élő természet 

és a mesék közötti kapcsolatra, a természetben eltöltött értékes együttlétre és időre, miköz-

Családokkal a zöldbe

ben a természet védelmére is nevel. miközben a projekt szakmai tervével összhangban a család 
társadalmi szerepét erősíti meg.

A családokkal kialakított partneri viszony segítheti a szakemberek együttműködési törekvé-
seit. A szülői szerepek kialakításában és megerősítésében jelentős szerepet kapnak a szülőkkel 
és családokkal közvetlen kapcsolatban álló intézmények. A különböző generációk sajátossága-
inak ismerete hozzásegíti a családokkal foglalkozó szakembereket ahhoz, hogy megértsék és 
elfogadják a családok különbözőségeit,

A napjainkban zajló családokra is kiterjedő értékrend változások megértésére a szakembe-
rek számára szükség lenne olyan jellegű képzésre, hogy megértsék és el tudjuk fogadni a gyer-
mek és családja sajátosságait

A szemléletváltás korunkban elkerülhetetlen. Olyan gyermekekkel foglalkozó intézményekre 
van szükség, ahol a befogadó intézmény nem csak a gyermeket, hanem a szolgáltatást igénybe 
vevő szülőt is, tehát az egész családot „befogadja” és megpróbálja alkotó közösséggé való alakí-
tását, ahol az idősebb generáció megtanítja (szocializálja) a fiatalabbakat a régi, hagyományos 
társas érintkezési szokásokra, míg a fiatalabbak megosztják az idősebb generációval a változó 
technológiai tudásukat.

Ajánláshoz:
A Családpedagógiai Egyesület a következő ajánlást fogalmazza meg:
javasoljuk a családokat támogató civilek felkészítését - képzését, a különböző területen érin-

tett szakemberek szakképzését, a családpedagógiai szakirányú képzések támogatását
Szükségesnek tartjuk a gyermekvédelem megerősítését, az érintett szakemberek és intézmé-

nyek közötti koordinálás kidolgozását
Fontos lenne, hogy ezek az kapcsolatok, együttműködések szabályozottan és szervezetten 

működjenek. Ehhez a helyi szintű szabályozásokban, munkatervekben kellene rögzíteni a kap-
csolattartás, működés rendjét.

A Családpedagógiai Egyesület felhívást szervez a gyermekeket nevelő és oktató közintézmé-
nyek számára. A kihívás célja a lehető legtöbb idő eltöltése a szabadban. A cél az, hogy a intéz-
mények, az általános és középiskolás diákok egy naptári év során a lehető legtöbb időt töltsék el 
családjaikkal és az intézmény biztosította keretek között a szabad térben. A Családpedagógiai 
Egyesület célja a kezdeményezéssel, hogy felhívja a családok és a családokkal kapcsolattartó 
intézmények figyelmét a szabad térben való tartózkodás igényének a kialakítására. Tesszük ezt 
azzal a céllal, hogy egyrészt csökkenjen a zárt beltéri (csoportszobai, tantermi) időtöltés. 
Másrészt alakuljon ki a kultúrája és az igény a szabadban való tartózkodásnak annak 



minden jótékony hatásával együtt, nem mellesleg a kényszerű fizikai távolságtartásra való fi-
gyelmeztetés nélkül. Javasoljuk, hogy indítsunk el egy kihívást, amely szerint töltsön a gyermek 
napi 3 órahosszát a szabadban! A kezdeményezéshez várjuk az intézmények csatlakozását, 
elsősorban a Zöld óvoda címmel rendelkező intézményekre számítunk. Ezúton hívjuk fel a 
figyelmét az intézményeknek, hogy keressék meg azokat a helyi lehetőségeket, amelyek a lokális 
környezetükben leginkább elérhetőek, és éljenek a szabad levegőn tartott események és tanórák 
lehetőségével. Úgy gondoljuk, hogy a koronavírus okozta körülmény át fogja értékelni a környe-
zet jelentőségét és a szabadban töltött idő lehetőségét az óvodák számára.

A projekt rövid- és hosszú távú hasznosulása

A program rövid távú hatásaiként új szakmai kapcsolatok alakulnak, amelyek a projekt so-
rán a közös munka, és jó gyakorlatok feltérképezése nyomán olyan hálózattá alakulnak, amely 
hosszú távon, a projekt lezárultát a fenntartási időszakban, valamint azt követően is képes 
fennmaradni, mivel kölcsönös előnyöket jelent minden résztvevő fél számára. 

Rövid távon érzékelhető hatás a projekt megvalósításának környezetében, hogy a dissze-
mináció, a nyilvánosság, a marketingeszközök, kiadványok által széles társadalmi szakértői, és 
döntéshozói körben is megismertetjük a projekt kutatási témáját képező társadalmi problémát, 
ami első lépés a probléma kezelésének irányában.

Hosszú távon, a munka során szerzett tapasztalatok megosztása által a szervezetek hatéko-
nyabban működnek, a projekt fő irányvonalát képező társadalmi probléma, a családvédelem, 
a család, mint alapegység életben tartása témakörökben, a projektben végzett kutatások által 
olyan eredmények születnek, amelyek beépíthetők a hazai, és akár a külföldi családokkal össze-
függő szolgáltatást ellátó intézmények, szervezetek módszertanába.

 A kibővült kapcsolatrendszer a szervezetek munkájának más területeire is kedvezően hat 
(például közösségépítés, oktatás).
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