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Előszó
Mint az
a
címlapról
is
kiderül,
műfaját
illetően
egy
szöveggyűjteményt
tart
kezében
az
Olvasó.
Egy
olyan
szöveggyűjteményt, amelybe összegyűjtöttük az utóbbi négy évben
létrehozott – hogy pontosan mikor, azt az írások utáni keltezésből lehet
kiolvasni –, és a Károlyi István Gyermekközpont életével, szakmai
próbálkozásaival, a gyakorlat elemzéseivel, az intézmény fejlesztésével
foglalkozó
írásokat.
Az egyúttal
sorozatcímnek
is
választott
Szöveggyűjtemény után álló I. arra utal, hogy reményeink szerint ezt a
kötetet a jövőben majd újabbak követik.
A Pillanatképek, elemzések, fejlesztések (2003 – 2006) című
kötetben 16 tanulmány található. Ezeket a tanulmányokat olyan
szakemberek írták, akik – egy kivételtől eltekintve – a nevükhöz fűződő
tanulmány létrehozásakor a Károlyi István Gyermekközpont dolgozói
voltak (egyik szerzőtársunk az ELTE docense volt, illetve jelenleg is az). Az
alábbiakban alfabetikus sorrendben közöljük a 12 szerző nevét, jelenlegi
beosztását és jelenlegi munkahelyét.
Arató Domonkos pszichológus, Ferencvárosi Nevelési Központ,
Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 1097
Bódi István humánpolitikai előadó, Károlyi István Gyermekközpont,
Fót, Vörösmarty tér 2. 2153 (a továbbiakban KIGYK)
Czikó Benjámin igazgató, KIGYK
Czinku Julianna pszichológus, szupervizor, KIGYK
Csizmazia Sándor fejlesztőpedagógus, KIGYK
Dúll Andrea egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Kognitív Pszichológiai Tanszék, Budapest, Izabella utca 46. 1064
Gáll Hella szociológus, KIGYK
Horváth Bernadett fejlesztőpedagógus, KIGYK
Posztós Lászlóné általános igazgatóhelyettes, Módszertani Osztály
vezetője, KIGYK
Répás Balázsné csoportvezető nevelő, KIGYK
Szabó Enikő pszichológus, KIGYK
Vámosiné Érckövi Mária fejlesztőpedagógus, KIGYK
F ó t, 2007.
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Bevezető
Az elmúlt évtized a magyar gyermekvédelem számára olyan
társadalmi és jogi változásokat teremtett, ami megalapozta és
szükségszerűen
tovább
generálta
az
ellátórendszer
átfogó
szerkezetátalakítását, az egyes ellátási formák lényegi korszerűsítését. A
társadalmi és gyermekvédelmi aktualitásoknak megfelelően fokozatosan
tisztázódtak és új tartalmi garanciális elemekkel egészültek ki az egyes
szakmai szükségletek, megerősítést kaptak a fontosabb prioritások. A
reformfolyamat egyben mélyreható szemléletváltozást feltételezett és
jelentett a gyermekvédelem korábbi megközelítéséhez és gyakorlatához
képest.
Természetesen a megváltozott jogszabályi környezet és az ehhez
kapcsolódó egyéb fontos működési feltételek önmagukban – még
optimális
esetben
is
–
nem
elégségesek
egy
korszerű,
személyiségközpontú,
humanisztikus
gyermekvédelmi
gyakorlat
kialakításához. Meggyőződésem, hogy mindez csak abban az esetben
töltheti be maradéktalanul a jogalkotói, illetve fenntartói és működtetői
szándékot, ha olyan tudatos módszertani kultúrával és gyakorlattal
párosul, ami az ellátottak konkrét körére – aktuális személyiségállapotára,
szükségleteire – fókuszál. Egy adott intézményben a jogszerűség elvének
érvényesülése mellett az ellátás folyamatában alkalmazott módszertani
megoldások tartalma, komplexitása az, ami meghatározhatja az intézmény
sajátos arculatát, karakterét. A gondozás-nevelés folyamatában
alkalmazott módszerek hatékonysága egyben a minőségbiztosítás, az
eredményesség fontos mutatói is.
A Károlyi István Gyermekközpont és annak jogelődje a fóti
Gyermekváros sajátos adottságainál és helyzeténél fogva – ami jellemzően
az ellátottak nagyságrendjében és feladatellátásának komplexitásában
nyilvánult meg – gyakran szembesült a hatékonyabb módszertani
megoldások szükségszerűségével. Többek között ennek a szükségszerűség
felismerésének is köszönhette, hogy az elmúlt másfél évtizedben
folyamatosan napirendi kérdés volt az ellátás szerkezeti átalakítása,
tartalmi korszerűsítése.
A Gyermekközpont az elmúlt három évben – részben szakítva az
ellátás korábbi koncepciójával – elkezdett egy az intézmény egészét érintő
profilváltást. A lényegi szerkezetátalakítás folyamatának gyakorlati
kérdései egyértelműen visszaigazolták, hogy a kivitelezés célirányos
módszertani kutatások és megalapozott fejlesztések nélkül eredményesen
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nem valósíthatók meg.
Az intézmény 2007-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Ez a
kerek évforduló jó alkalom arra, hogy mérleget vonjunk a fél évszázad
eseményeiből. Bár az elért eredmények önmagukért beszélnek, mégis
szükségét érzem az elmúlt évtizedek tudatos, objektív értékelésének.
Nyilvánvaló, hogy csak ennek ismeretében értelmezhető a jelen és
tervezhetők a jövő történései.
Ezzel a kötettel a teljesség igénye nélkül pusztán arra vállalkoztunk,
hogy szerkesztett formában bemutassuk azt a szakmai műhelymunkát,
ami az elmúlt négy évben a Gyermekközpontban folyt. A tanulmányok
témakörei többségében azokat a fontosabb problémaköröket feszegetik,
amelyekkel a szerkezetátalakítás során szembesültünk. Visszatükrözik azt
a szakmai polémiát, gondolkodásmódot, amelyek inspirálták az optimális
megoldások keresését. A kötetben egyaránt találhatók olyan tanulmányok,
amelyek átfogó, tényfeltáró helyzetelemzést adnak egy adott
problémakörről, és olyanok, amelyek a gyakorlat oldaláról közelítik az
ellátás módszertani kérdéseit. A tanulmányok sokszínűségéből kiolvasható
egy közös pont – szerzői olyan valós szakmai szükségleteket tárnak fel,
amelyek egy intézmény felelős vezetője számára fontos adalékot adnak a
feladattervezéshez. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a tanulmányok
minden egyes megállapításával egyetértenék. A véleménykülönbségek
azonban jó alapot adnak egy konstruktív párbeszédre, gondolkodásra.
A szerkesztésénél figyelembe vettünk olyan témaköröket is, amelyek
nem kizárólag helyi, Gyermekvárosi sajátosságokat, problémaköröket
tárnak fel, aktualitásuk más gyermekvédelmi intézmények számára is
napirendi kérdés lehet. A kötetben megjelent tanulmányok természetesen
egy lehetséges megközelítést jelentenek egy adott problémakörhöz, amely
nem zár ki számos más értelmezési, vonatkoztatási lehetőséget.
Meggyőződésem, hogy az itt megjelent tanulmányok akkor töltik be teljes
egészében küldetésüket, ha ösztönzést, késztetést adnak a jobb és
hatékonyabb módszertani gyakorlat átgondolására és alkalmazására,
illetve újabb munkák megszületésére.
F ó t, 2006.

Czikó Benjámin
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Esetkezelés a Gyermekközpontban
1. Az esetkezelő szolgáltatás célja
1.1. Az esetkezelő szolgáltatás
A gyermek- és ifjúságvédelem egészére, benne intézményünkre is,
nagy nyomás nehezedik azáltal, hogy egyre erőteljesebben fogalmazódnak
meg a társadalmi és szakmai körökben a minőségre irányuló elvárások.
Ezen a szakterületen dolgozók már nem a jó szándékaik alapján, hanem a
munkájuk minősége, és az elért teljesítményük szerint kerülnek
megítélésre. A minő ség a személyzet szakértelmében és a kliens
bevonódásában ragadható meg leginkább. A teljesítmény mértékét pedig
a BEMENET – FOLYAMAT – KIMENET mutatói fejezik ki legpontosabban.
Fő célunk, hogy az intézményünkben folyó gondozási, nevelési, terápiás
munka hatékonysága optimalizálódjon.
1.2. Célkitűzések
1.2.1. Már a felvételkor kezdődjön el a gyermekotthonba frissen
beutalt gyermek aktuális személyiségállapotának és a hozzákapcsolódó
szükségleteinek feltárása, a feltérképezhető egészségügyi, pszichológiai,
pedagógiai és szocio-kultúrális vonatkozásokkal.
1. Egészségügyi statust felmérő vizsgálatok (általános szomatikus
állapot, érzékszervi vizsgálatok, testi fejlődési adatok felvétele).
2. Pszichológiai státust felmérő vizsgálatok, szükséges terápiák
beállítása.
3. Pedagógiai státust felmérő vizsgálatok, a kognitív funkciók,
készségek és képességek, érdeklődésirányok, oktatási, felzárkóztatási és
tehetséggondozási helyzetfeltárás.
4. A gyermek vérszerinti és baráti kötődéseinek áttekintése, szociokultúrális körülményeinek megismerése. Az alapellátás gyermekjóléti
szolgálatának családgondozójával, egyéb területi segítőkkel való
kapcsolatfelvétel.
5. Adott gyermek esetkezelésére szerveződjön esetcsoport.
Minden gyermekre külön esetcsoportot kell létrehozni, mely a
szükségleteinek megfelelő személyes kapcsolatait és a szaksegítőket
tömöríti.
1.2.2. Az adott gyermek személyiségállapotának aktuálisan megfelelő
fejlesztési terv készüljön.
1. A szakszemélyzet személyes feladatvállalásával alakuljon ki a
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célkitűzésnek megfelelő fejlesztőprogram (esetmegbeszélés vagy
esetkonferencia keretében).
2. Összehangolt, célzott hatások rendszerével, ütemezetten,
irányítottan történjen az intézményben nevelkedő gondozott kiskorúak
személyiségfejlődésének gondozási, pedagógiai, pszichológiai, orvosegészségügyi, rekreációs eszközökkel történő támogatása, fejlesztése,
illetve a pszicho-szociális hátrányok és eltérések kompenzálása.
3. A fejlesztőprogramban időtervek is szerepeljenek. Az esetcsoport
ellenőrizze, értékelje a haladást (esetkontroll, esetkövetés).
4. Munkavégzés után az eredményesség vonatkozásában is
számoljanak be az esetcsoport tagjai.
5. Váratlan esemény kapcsán kríziskonzultációt hívjanak össze.
Aktualizálják a feladatokat és a felelősöket.
6. A kliensek (gyermekek és szüleik) aktív szerepet töltsenek be a
gondoskodás folyamatában.

2. Az esetkezelő szolgáltatás célcsoportja
2.1. A végső célcsoport
Programunkkal az intézményben nevelkedő 3-18 éves korosztályú,
különböző személyiségállapotú, eltérő nevelési szükségletű gyermekek –
tehát minden növendék – esetkezelését, egyéni fejlesztését, jövőkép
alakítását, belső tartalékainak feltárását segítjük.
1. A gyermekotthonba behelyezett gyermekek befogadásuk
alkalmával kerülnek be a programba.
2. A gyermekotthonban nevelkedő gyermekek rendszeres
esetkezelését, évi 2 alkalommal a személyiségállapot vizsgálata, a
fejlődésütem értékelése, új feladatterv meghatározása adja. (A
felzárkóztatás, tehetséggondozás, kapcsolatrendezés, egyéni támogatás és
bánásmód szükségleteinek, lehetőségeinek, eszközeinek, módszereinek,
színtereinek megismerése, felelősök és határidők megjelölése.)
3. A rendkívüli esetkezelő beavatkozásra akkor kerül sor, amikor a
gyermek krízishelyzetbe kerül, és a kialakult helyzet miatt módosítani kell
a fejlesztés irányán, ütemén, módszerén.
2.2. Átmeneti célcsoport
A program teambe tömöríti a gyermek nevelkedésének ügyében
érintettek teljes körét. Alapvetően meghatározza és összehangolja a
gyermekkel közvetlenül foglalkozók mindennapi munkáját.
Kompetenciákat és felelősségeket szab meg:
1. Gondozó-nevelő személyzet körében: (1 nevelői munkacsoport
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összetétele: 1fő csoportvezető nevelő-esetgazda, 1 fő nevelő, 2 fő
asszisztens, 1 gyermekfelügyelő.) A 9 nevelő i munkacsoportban 45 főt
érint a program.
2. A terápiás támogatást nyújtó segítők számára: (3 fő esetkezelő
pszichológus,
5
fő
fejlesztőpedagógus-mentor,
terapeuták:
lovas/logopédia/művészetterápia, egészségügyi dolgozók: 1 fő pszichiáter,
1 fő védőnő.) A programban résztvevő segítő k száma: 13 fő.
3. A gyermek gyámi, szülői, kortársi kapcsolatának érintettjei: (3 fő
otthonvezető, 11 fő szülő/rokon, 17 fő társkapcsolat.) A kapcsolati szinten
érintettek és bevontak száma: 31 fő.
4.
A szakellátásban és az alapellátásban megnevezett
családgondozóknak: (2 fő gyermekotthoni családgondozó, 9 fő
gyermekjóléti családgondozó, 1fő gyámi tanácsadó.) A programba bevont
(alap- és szakellátásban dolgozó) családgondozók száma: 12 fő.
5. Az oktatási feladatellátók közül (5 osztályfőnök, 6 iskolai
gyermekvédelmi felelős, 3 szaktanár) meghívott személyek száma: 14 fő .
6. A bevonható eseti személyeknek (2 patronáló, 4 egyházi, 2
sportvezető stb.) a száma: 8 fő.
Gyermekenkénti esetkezelő team létszáma: körülbelül 10fő.
Munkatársak létszámát tekintve: körülbelül 80 fő.
Bevonható külsős létszám: körülbelül 80 fő.
A szolgáltatásnak 81 fő gondozott a részese.

3. A szolgáltatás célrégiója
A jelenlegi esetkezelő gyakorlatot többéves szerveződéssel,
funkciókorrekcióval, fokozatosan alakítottuk ki. A fóti Károlyi István
Gyermekközpont 3 gyermekotthonában minden gyermek egyéni fejlesztési
projekt szerint nevelkedik. Gondozását, nevelését, kapcsolatépítését,
életprogramját ez a szisztéma határozza meg.
1. sz. Gyermekotthon
1. 11. sz. csoport 8 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153
Fót, Vörösmarty tér 2.
2. 12. sz. csoport 10 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153
Fót, Vörösmarty tér 2.
3. 13. sz. csoport 8 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153
Fót, Vörösmarty tér 2.
2. sz. Gyermekotthon
4. 21. sz. csoport 9 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153
Fót, Vörösmarty tér 2.
5. 22. sz. csoport 7 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport
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2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
6. 23. sz. csoport 7 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 2153
Fót, Vörösmarty tér 2.
7. 24. sz. csoport 7 fős gyermekcsoport 4 fős munkacsoport 2153
Fót, Vörösmarty tér 2.
3. sz. Gyermekotthon
8. 34. sz. csoport 5 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 6647
Csanytelek, Baross u. 2.
9. 35. sz. csoport 10 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 7086
Ozora, Ifjúság ltp. 3.
10. 36. sz. csoport 10 fős gyermekcsoport 5 fős munkacsoport 7041
Vajta, Petőfi út 30.

4. A szükségletekre épülő esetkezelési rendszer
kiépítésének alapjai
Intézményünkben a gyermekotthoni nevelés napi gyakorlata, a
lakásotthonos keretek között általánosan bevált módszerekkel és
eszközökkel volt jellemezhető. A gondoskodás az ellátás tárgyiasult
formáira fókuszált: a ruházat, az élelmezés, a testi gondozás, az érzelmi
telítettségű „szülőpótlás” körére. A nevelés tárgya volt a gyermek.
Elszenvedte a vele kapcsolatos intézkedéseket, nem volt részese a róla
szóló döntések előkészítésének. A növendékállomány összetétele egyre
inkább azt mutatta, hogy a gyerekek személyiségállapota eltér az átlagtól.
A munka hatékonysága nem érte el azt a várt eredményt, amely a
ráfordított energiák alapján elvárható lett volna. Mutatkoztak olyan
anomáliák, amelyek a módszer/eszköz /feltételrendszer hibáiból
eredeztethetők.
4.1. Helyzetfelmérő vizsgálatok
Az intézmény strukturális átalakítását és a szakmai program
megújítását megelőzően 2000 júniusában, majd ezt követően 2003
júniusában helyzetfelmérő vizsgálatot végzett a Módszertani osztály
munkacsoportja.
Az
intézményben
nevelkedő
gyermekek
személyiségállapotának és egyénre szóló nevelési szükségleteinek
felmérése a szükségletorientált gondozási-nevelési feltételrendszer
koncepcionális, hosszú távú tervezésének alapjául szolgált.
1. A vizsgálat az intézmény gyermekotthonaiban és kihelyezett
lakásotthonaiban élő 3-18 éves növendékekre terjedt ki. A célcsoport
létszáma 100 fő.
2. Vizsgálati módszerek:

Esetkezelés
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a/ Az Egészségügyi szakcsoport orvosi és pszichiátriai vizsgálatai,
diagnózisai.
b/ A Pedagógiai szakcsoport egyéni fejlesztési programjai, mérései.
c/ A Pszichológiai szakcsoport egységesített alapokon nyugvó
komplex pszichológiai vizsgálatai, szakvélemények.
d/ A nevelői vélemények.
3. A vizsgálat menete:
Dokumentumelemzés. Az egyes gyermekről összegyűjtött orvosi,
pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok eredményét és a nevelői
megfigyeléseket Büki Péter kutatásaiban felhasznált tünetcsoportok
figyelembevételével, a vezető tünetcsoport szerinti tipizálással
csoportosítottuk. A két vizsgálat eredményeit az alábbi táblázatok
összesítik:
A 2000. 06. 30-i vizsgálati eredmények:
Átlagos
nevelési
szükségletű

Neurotikus
fejlődésirányú

42

27

Antiszociális Pszichotikus
fejlődésfejlődésirányú
irányú
4

1

Egyéb/
magatartás
Létszám:
és
tanulászavar
26

100

A 2003. 06. 30-i vizsgálati eredmények:
Átlagos
nevelési
szükségletű

Neurotikus
fejlődésIrányú

34

30

Antiszociális Pszichotikus
fejlődésfejlődésirányú
irányú
7

1

Egyéb/
magatartás
és
tanulászavar

Létszám:

28

100

A két vizsgálat (a 2000 évi és 2003 évi) eredménye a vezető tünetek
alapján csoportosítva megmutatta:
1. hogy az intézmény létszámának 2/3-a különleges és speciális
feltételrendszert igénylő gyermek;
2. hogy a 2000 és 2003 közötti időszakban behelyezett növendékek
egyre súlyosabb tünethordozók;
3. terápiás szakszemélyzet bővítésére van igény;
4. a gyermek nevelői/gondozói munkacsoportja számára folyamatos
szakmai támogatást, képzést kell biztosítani;
5. a speciális és különleges szükségletek kielégítésére a
feltételrendszert át kell alakítani;
6. az intézmény strukturális átszervezése nem halasztható.

14

Esetkezelés

4.2. Problémák és megoldási javaslatok
A vizsgálat eredményéből eredő problémalista és az arra épülő
megoldási javaslatok:
-

Problémák:
A
nevelésbe
kerülők életkora kitolódik 14 év
felettire.
Nagy tanulási hátránnyal érkeznek a gyermekek.
Tanulási motivációjuk nincs.
-

-

Elhanyagolt,
leromlott személyiségállapotban
kerülnek be a gyerekek.

-

A nevelői munkacsoportnak
nincsenek
eszközei
a
fegyelmezésre, a speciális
megközelítésre.
Több esetben pszichiátriai,
pszichológiai, vagy családi
problémák húzódnak a
gyermek
krízisének
hátterében.

-

-

-

Megoldási javaslatok:
Szocializációs programot kell készíteni
erre a korosztályra.
Rekreációs programot kell készíteni.
Élettervezéssel,
perspektívák
nyújtásával
kell
és
lehet
a
növendékeket aktivizálni a célok
elérésére.
Egyéni felzárkóztató programokkal
lehet eredményt elérni.
A
gyermek
teljes
vizsgálatát
követően, fejlesztési feladattervvel
kell
a
gyermek
bevonásával
neveléséhez fogni.
Esetmegbeszéléseken
kell
a
problémákat feltárni, módszereket
kiválasztani, alkalmazni.
Pszichiátert kell foglalkoztatni
Nevelői szupervíziót kell bevezetni
A családgondozást és utógondozást
új alapokra kell helyezni.

2003 óta a fenti megoldási javaslatok jórészt megvalósultak. A
feladatvégzésben a tervezés, szervezés, dokumentálás, koordináció
tennivalóit a Módszertani Osztály végzi.
4.3. A Gyermekközpontra kidolgozott és bevezetett
programok:
1. Szocializációs programok: 14-16 évesek és 16-18 év közöttiek
számára.
2. Egyéni fejlesztési programok: 3 hónapra szóló komplex tervek.
3. Esetmegbeszélések ütemezése, rendszere.
4. Viselkedésterápiás csoport.
5. Rekreációs program.
6. Az utógondozói ellátás alternatív megoldásai.

Esetkezelés
7. Tanulásban akadályozott gyermekek képességfejlesztése
gyermekotthoni csoport hétköznapi életében.
8. Elkészült az intézmény átalakításának hosszú távú koncepciója.
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5. A Gyermekközpont esetkezelési
munkamódszerének bemutatása
5.1. Fogalmi alapvetések: értelmezések, adaptációk
Cél: a gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek hatékonyabb
esetkezelése,
(gondozás,
nevelés,
felzárkóztatás,
fejlesztés,
tehetséggondozás, mentálhigiénés ellátás) a részterületek eredményes
szakmai koordinációja.
Az esetkezelés a gondozás-nevelés eszköze, módszere, területe,
tevékenységi formája. Előtérbe helyezzük az egyedi szükségletet, a
komplex fejlesztést, az egyén számára optimális hatásrendszert, az esélyt
nyújtó szolgáltatást.
Az esetmegbeszélést az esetgazda (a gyermek csoportvezető
nevelője) kezdeményezi.
1. Az egyéni fejlesztés tervezését szolgáló tárgyalást ütemezetten,
félévente kötelezően össze kell hívni.
2. Ha a gyermek krízisállapota indokolja, rövid időn belül rendkívüli
tárgyalást kell tartani.
3. A krízist követően – rövid program lefutásának eredményessége
elemzésére – esetkontrollt kell tartani.
Az esetkonferencia szélesebb kört érint. Szakmai együttműködésre
összeül a gyermek gyámja, nevelője, pszichológusa, fejlesztőpedagógusa,
osztályfőnöke,
szakkörvezetője,
intézményi
családgondozója,
az
alapellátásból a gyermekjóléti szolgálat családgondozója. A konferencia
olyan célirányos találkozó, amely a távlati célok meghatározása érdekében
szervezi az együttműködést és feladatelosztást. Szokásos témák: a
pályaválasztás, a hazagondozás, vagy a közelgő nagykorúság problémái.
Esetkonzultáció alkalmával közös megoldást keres a gyermeket
nevelő munkacsoport, a gyám, a családgondozó, a pszichológus és az a
segítő, aki az adott krízis megoldásába eredménnyel bevonható. A
konzultáció témája a gyermek súlyos válsághelyzetének feltárása,
perspektívák, alternatívák kidolgozása.
Esetkontrolon a gyermek haladását értékelő megbeszélésre jönnek
össze a fejlesztésben résztvevő team tagok. A feladatterv egy szakaszára
kijelölt határidő elteltével a megszabott módszerek, az elért eredmények
áttekintése és értékelése történik.
Esetgazda: a csoportvezető nevelő.
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Esetcsoport tagjai: a gyermeket nevelő munkacsoporttagok, a
gyermek gyámja, a családgondozója, a kezelő pszichológusa/pszichiátere,
a fejlesztőpedagógusa, a védőnő, valamint az aktuálisan meghívott
személyek (a gondozott, a szülő, a gyermekjóléti családgondozó, az
osztályfőnök stb.).
Csoportmentor/facilitátor az esetkezelő team egyik állandó tagja
(általában a fejlesztőpedagógus).
5.2. Szerepek és kompetenciák az esetkezelő csoportban
A gyám feladatai az esetkezelő csoportban:
1. Tájékoztatja a gyereket az esetmegbeszélésről, meghallgatja
véleményét, kéréseit, problémáit.
2. A kitűzött feladatokat – a nevelő jelenlétében – megbeszéli a
gyermekkel.
Esetgazda (csoportvezető nevelő) feladatai:
1. Írásos anyagot készít
a/ a gyermek életútjáról: a gyermek életét meghatározó
életeseményekről;
b/ jelenlegi állapotáról:
egészségi állapota,
pszichés állapota,
szocializáltság szintje,
normákhoz való viszonya,
szabálytudata,
tanulmányi teljesítményei,
tanulási szokásai,
napirendje,
részvétele
az
önellátó
munkában,
érdeklődési
köre,
szabadidejének
eltöltése,
jövőképének alakulása.
2. A jelen állapotból kiindulva célokat, feladatokat határoz meg,
ütemez, segítséget kér.
A pszichológus írásban pszichológiai véleményt/szakvéleményt készít,
illetve aktualizál. Ebben ismerteti az elvégzett vizsgálatok eredményeit, a
terápiák lefolyását, elemzi a gyermek együttműködését, beszámol a
várható eredményekről.
A családgondozó írásos anyagot készít a bekerülés idejéről,
körülményeiről, a szülők helyzetéről, a kapcsolattartás formáiról,
megvalósulásáról, a jövőre vonatkozó lehetőségekről, az alapellátás
családgondozójával való kapcsolatról.
A csoportmentor (fejlesztő pedagógus) facilitátori feladatai:
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1. Tájékoztatja az esetkezelő csoport tagjait az esetmegbeszélés
időpontjáról, szükség esetén a külső meghívottakkal felveszi a kapcsolatot.
2. Vezeti az esetmegbeszélés (esetkonferencia/esetkonzultáció/
esetkontroll) üléseit.
3. Szervezi a dokumentumok (szakvélemények, jellemzések,
mérések, programtervek) összegyűjtését.
4. Módszertani ajánlásaival a megoldás felé mutat, alternatívákat
keres.
5. Összefoglalja a különböző szakmai álláspontokat, és javaslatot
tesz a helyzet megoldására.
6. Irányításával az esetcsoport feladatokat határoz meg, ütemezi a
lépéseket, határidőzi a végrehajtást, és felelősöket jelöl meg.
5.3. Az intézményi esetkezelésben közreműködők köre
Család- és utógondozó csoport
• Család és utógondozók
• Kapcsolattartó szociális munkások
• Meghívott gyermekjóléti
családgondozó (alapellátás)

Szabadidős szakcsoport
• Szabadidőszervező
• Szakkörvezetők
• Klubvezetők
• Alkotókör vezetők

Pedagógiai szakcsoport
• Fejlesztőpedagógusok
• Pszichopedagógus,
lovasterapeuta
• Logopédus,
• Gyógytornász

Egészségügyi szakcsoport
• Gyermekorvos
• Pszichiáter
• Védőnő

Pszichológiai szakcsoport
• Szakpszichológusok
• Mentálhigiénés
szakember

Nevelői munkacsoport
• Csoportvezető-nevelő
• Nevelő
• Asszisztensek
• Gyermekfelügyelők
• Gondozó

A Módszertani Osztály szervezi az esetkezelést. A szakcsoportok
biztosítják az adott szakterületen belüli szakszemélyzet számára a
folyamatos információt és konzultációt. A szakcsoportokon belül
lehetséges és kívánatos a specializáció.
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5.4. Az
összetétele:

egyéni

esetkezelésben

együttműködő

team

Nevelő (esetgazda)
Asszisztensek
Gyermekfelügyelők
Gondozók

Fejlesztőpedagógus
(csoportmentorfacilitátor)

Családgondozó
Gyám-otthonvezető
Gyermek

Pszichológus

Egészségügyi
csoport képviselője

Meghívott (szülő, pedagógus,
terapeuta stb.)
Az egyéni esetkezelésre szerveződő team tagjai esetfelosztás
keretében kerülnek megnevezésre.
5.5. A team tagjai:
A gyermek, aki életkorának megfelelő mértékben aktív tagja az
esetcsoportnak.
1. 12 éves korig a gyámon keresztül értesül az összehívásra kerülő
megbeszélésről. Elmondja problémáit, kéréseit, terveit. A gyám előadja az
esetmegbeszélés alkalmával a gyermek véleményét. A fejlesztése
érdekében hozott döntésekről a megbeszélés után a gyám tájékoztatja a
gyermeket. A gyerek a megbeszélésen nem vesz részt.
2. 12 éves kort meghaladva a gyermek kérheti, hogy az
esetmegbeszélésen jelen legyen, véleményt mondjon.
3. 16 éves kort meghaladóan a fiatal közreműködésével zajlik az
esetmegbeszélés. Ezen elmondhatja céljait, terveit, álláspontját,
véleményét.
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A gyám-otthonvezető, aki a gyermek hosszú távú érdekeit, az
életútjának szervezését tartja szem előtt. Jogilag is ő hozza meg döntéseit
a pályaválasztás, az iskolaválasztás, a kapcsolattartás változtatása, a
gondozási hely/forma változtatásának kezdeményezése és egyéb
kérdésekben. Tanácsot kaphat az esetcsoport tagjaitól a döntéseinek
előkészítéséhez.
Nevelő -esetgazda, akinek a gyermekcsoportjába helyezték be –
életvitelének szervezésére – a gyermeket. Munkatársi csoportjával a
legtöbb információ birtokában van. Hiszen a megfigyelés, spontán
beszélgetés, a szükségletek megtapasztalása közvetlenül történik. Az
esetcsoport számára a leghitelesebb jelzéseket, visszajelzéseket tudja
nyújtani, illetve az elfogadott fejlesztési tervet a leghatékonyabban tudja a
napi gyakorlatba beépíteni.
Családgondozó, aki a vérszerinti szülőkkel tartott kapcsolat révén,
valamint az alapellátás gyermekjóléti szolgálatának családgondozójával
való szakmai együttműködésnek köszönhetően, a kapcsolattartást tudja
figyelemmel kísérni. Távlatokban a hazagondozást segíti. Az esetcsoport
számára információt tud adni a helyzetről.
Egészségügyi csoport képviselője a védőnő, aki az általános
egészségi állapotról, a megbetegedésekről, a biológiai fejlődésről tud
számot adni. Javaslatokat tehet esetleges kivizsgálásokra, étkezési,
higiénés szükségletekre.
A pszichológus, aki a befogadási vizsgálatokat, a pszichológiai
alapvizsgálatokat végzi, felajánlja a szükséges terápiákat (egyéni és/vagy
csoportos). Időszakosan szakvéleményt készít a haladásról. Amennyiben
terápiás kapcsolatra nincs szükség, úgy esetkövető megfigyeléseket és
összegzéseket végez.
A fejlesztőpedagógus (csoportmentor-facilitátor), aki az esetcsoportot
szakmai, módszertani útmutatásokkal látja el. Minden gyermeknek
megnevezett fejlesztőpedagógus esetkezelője van, aki a fejlesztéshez
pedagógiai, gyógypedagógiai eszköz- és módszertárral rendelkezik. Az
esetcsoport megbeszéléseit levezeti, dokumentálja.
A meghívottak, akiket a konkrét eset kapcsán meg kell hallgatni.
Iskolai panaszok esetén a pedagógus, vagy családi krízis alkalmával a
szülő kérésének megfontolása, illetve egy-egy szakkörvezető, terapeuta
beszámolója lehet fontos a jövőbeni fejlesztő hatások tervezése
szempontjából.
Az adott gyermek esetkezelő csoportjának szakszemélyzete a
gondozás ideje alatt viszonylag állandó. (Csak munkahely-változások
hoznak be új esetkezelő személyt.) Ez az állandóság a biztosítéka a
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fejlesztés felelősségének, melynek nyomon követése az esetkontrollok
alkalmával történik.

6. Az esetmegbeszélés lebonyolításának menete
1.
Az esetgazda
(csoportvezető nevelő) meghirdeti az
esetmegbeszélés időpontját, megjelöli a meghívandók körét.
2. A csoportmentor (fejlesztőpedagógus) megszervezi az
összejövetelt (hely, idő, meghívások stb.).
3. A szakszemélyek írásos anyagaikat – két nappal az ülés előtt –
leadják az esetkezelő csoport bázishelyére (nevelői vélemény,
pszichológusi vélemény, családgondozói vélemény, egészségügyi
vélemény, szakkörvezetői vélemény stb.).
4. A gyám (otthonvezető) meghallgatja a gyermek véleményét,
kéréseit.
5. Az esetkezelő csoport összeül.
6. A facilitátor (csoportmentor) fejlesztőpedagógus levezeti az ülést.
Az ülés menete a következő:
a/ Az esetgazda helyzetértékelése (előző feladatterv megvalósítása, a
haladás értékelése, a jelen állapot).
b/ A szakszemélyzet írásos anyagának ismertetése.
c/ A meghívott személyek meghallgatása (gyermek, szülő,
pedagógus, az alapellátás családgondozója stb.).
d/ Szóbeli ajánlások, javaslatok, kérések, a gyám tájékoztatója.
e/ Az esetgazda (csoportvezető nevelő) javaslata a fejlesztési
feladattervet illetően.
f/ A további fejlesztési feladatok véglegesítése, határidők, felelősök
megjelölése.
g/ Az esetkezelő csoport záradéka: az esetkontroll várható időpontja,
közbeeső intézkedések, részmérések.
7. A facilitátor (csoportmentor) a fejlesztési feladattervet
dokumentálja, és eljuttatja az érintett felelősökhöz.
8. A gyám (otthonvezető) megbeszéli a gyermekkel a közös célokat
és az azokhoz vezető feladatokat. Bevonja a gyermeket a megvalósításba,
biztatja, motiválja őt.
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ESETKONTROLL

szakterületenként

esetcsoportban

szakterületenként

esetcsoportban

Szükségletek
felmérése:

Terv készítése:

Terápiák:

Hatékonyságmérésen
alapuló feladatértékelés:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Egészségügyi
Nevelési / Oktatási
Mentálhigiénés
Szociális

•

Felzárkóztatás
Fejlesztés
Korrekció
Tehetséggondozás

•

Eü-i, pszichológiai
Fejlesztőpedagógiai
Családgondozói
Alkotókör/ szakkör

•

ÚJ FELADATTERV
INDÍTÁSA
esetcsoportban
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7. Az esetkezelés folyamata

Szocializációs szint
Tanulmányi haladás
Kapcsolatalakulás
Mentálhigiénés állapot

Bekerüléskor:

Rendszeres:

Folyamatos

Rendszeres:

30 nap megfigyelés után

évi 2 alkalom

évi 2 alkalom

évi 2 alkalom

Rendszeres:
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8. Az esetkezelési gyakorlat eredményei
(Problémák és nehézségek a munka során)
Az esetkezelésnek a jelenlegi formáját évek alatt kísérletezte ki a
Módszertani Osztály. Minden évben felülvizsgálta a gyakorlatot, és
változtatásokat tett.
Először az esetkezelés fórumait és azok működtetését kellett
kidolgoznunk. Ideiglenesen a Módszertani Osztály 1-1 munkatársa –
rendszerint a fejlesztőpedagógus/csoportmentor – volt az esetgazda 1
éven keresztül, amíg az esetmegbeszélések munkaformáját a nevelők –
belső képzés keretében – elsajátították. Addig a csoportmentor állította
össze a fejlesztési programot, ő nevezte meg a felelősöket és a
határidőket. Az esetkontrollok alkalmával értékelte a feladatellátást, néha
módszerváltást javasolt a gyermekcsoport nevelői részére. A kívülről
vezérelt munkacsoport azonban nem érezte kellően magáénak a feladatot,
a munkatársak aktivitása is gyengének mutatkozott. Mióta a csoportvezető
nevelő vette át az esetgazda szerepét, beletanulva az esetkezelés
technikájába, azóta a munkacsoport aktívabbá vált, a feladatokban jobban
megosztoztak, együttműködtek. Közösen értékelték a haladást, tervezték
a továbblépést. Bátrabban igényelték a szaksegítséget, célzottan
alkalmazták a módszertani ajánlásokat.
A feladatterv végrehajtásának ellenőrzése okozta a másik dilemmát.
Az összehangolt hatásokat az esetcsoport minősítette, a meg nem valósult
feladatok elmaradását jegyezte, de nem szankcionálta.
Az otthonvezető/gyám, munkahelyi vezetői feladatkörében ellenőriz,
és a fejlesztési program megvalósítását is számon kéri. Gyámi tisztében
részese a feladat-végrehajtás minden mozzanatának. Így lett az
esetkezelési folyamat a munkavégzés célja és tárgya.
Próbálkoztunk azzal is, hogy minden esetmegbeszélésen vegyen
részt a gyermek. Az ülések formálissá váltak, hiszen a szakmai
megbeszélés nyelvezete nem a gyermeknek szól. A gyermek kínosan
érezte magát, esetleg fegyelmezésnek élte meg a jelenlétet. Végül azt a
munkaformát választottuk, hogy a gyermekkel az esetmegbeszélés előtt és
után a gyám konzultál. A gyermek nyilatkozik, hogy kíván-e személyesen
részt venni az ülésen. Amennyiben igen, úgy rövid interjúban a csoport
meghallgatja. Ellenkező esetben a gyámja képviseli a véleményét.
Az esetkezelő komplex program összeállítását kezdetben csak a
krízishelyzetű gyermekeknél próbáltuk ki. Az összehangolt együttcselekvés
nagyon hatékonynak bizonyult. A krízist nem produkáló gyermekek
esetében a „terápiát nem igényel” jelzéssel nem tartottunk
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esetmegbeszélést. Azt tapasztaltuk, hogy a figyelem hiánya visszaesést
eredményez a fejlődésükben. Ezért úgy döntöttünk, hogy minden gyermek
esetében félévente kötelezően végigvesszük a fejlődés paramétereit,
értékeljük a fejlesztés ütemét, és értesítjük őt az eredmények alakulásáról.

9. A komplex esetkezelési gyakorlat
elterjedéséről
Intézményünkben 2004-től minden gyermek az esetkezelő
szolgáltatás komplex formájában részesül. Az esetkezelő szolgáltatás
esetmegbeszélési alkalmai:
1. bekerülésekor, (az intézménybe lépését követően);
2. ütemezetten, (évente kötelező tárgyalás keretében 2 alkalommal);
3. rendkívüli esetben (a krízishelyzetben).
A szakemberek külön fejlesztési programjai a speciális fejlesztést
szolgálják. Együtthatása azonban azonos irányba vezet. A szakszemélyzet
egyenkénti felelőssége, hogy a speciális fejlesztés kimutathatóan
eredményes legyen (a terápiás célt elérje). A speciális fejlesztést össze kell
hangolni a személyiségfejlesztés és életszervezés céljaival (az esetkezelő
csoport esetmegbeszélő tárgyalásán elfogadott közös feladatokkal).
Az esetkezelés dokumentációja jól kidolgozott. Minden ülésről
jegyzőkönyv és feladatterv készül, ami tartalmazza az előző feladatok
végrehajtásának értékelését is. A dokumentumokat eljuttatjuk az
érintettekhez.
A gyermek bevonása megtörtént. Az esetmegbeszélés előtt a gyám
meghallgatja a gyermek véleményét, kérését, javaslatát. Szükség esetén a
gyermek is részt vehet az esetmegbeszélésen. Az esetmegbeszélést
követően visszajelzést kap az eddigi haladásáról, és feldolgozzák vele a
további feladatokat.
Az intézményen kívüli szakemberek együttműködése megvalósult. Az
alapellátás több családgondozója partneri együttműködésben dolgozik az
esetkezelő csoportban. Rendszeresen részt vesznek az üléseken. Saját
területükre vonatkozóan feladatokat vállalnak. Néhány esetben a szülővel
együtt tartottuk a megbeszélést, mert a hazakerülést a kölcsönösen
őszinte előkészítés szolgálta. Az oktatás részéről az iskolai problémák
kezelésében segítségünkre van néhány osztályfőnök, szaktanár, akik a
„mentsük meg a gyereket!” jelszóval lelkiismeretesen vesznek részt a
kritikus helyzet megoldásában. Sportegyesületi, felekezeti segítők,
támogatók járultak hozzá a kríziskezelésekhez.
Minden fejlesztési eredmény a gyermek egyéni fejlődésének
relációjában értékelhető. Az egyéni fejlődés és a terápiás cél elérése az
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esetmegbeszéléseken számszerűen és tényszerűen értékelhető . Az
esetkezelő csoport tagjainak – egyenkénti és együttesen – végzett
munkája is minősül az elért fejlődés mértéke szerint.
A jövőben a komplex esetkezelő tevékenységet igyekszünk
tökéletesíteni. A gyermek terápiás megsegítése és az
életszervezésének koordinálása az összehangolt szakmai
tevékenység függvénye.
F ó t, 2005.

Posztós Lászlóné
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A fóti Károlyi István Gyermekközpont nagyhírű intézmény.
Alapításától eltelt lassan fél évszázad. Története, a magyar
gyermekvédelem tükre vagy a neveléstörténet egy fejezete lehetne, akár
demonstrálhatná a szociális munka fejlődésvonalát is.
Ebben a
történetben végig jelen van az a helyi szakmai igény, amivel a fóti
gyakorlat, értékeit megőrizve, képes a meg-megújulásra.

1. Nevelési filozófiaváltás az intézmény
történetében
1.1. A koncepciók szerinti szakaszok
Az első negyedévszázad vezérelve: a gyermekvárosi közösségre
alapozó, pedagógiai gyakorlat kialakítása és stabilizálása volt. A struktúra
és a koncepció harmonizált az adott kor társadalmi gyakorlatával. A
nevelőotthonban az életkor és a nemek megoszlása szerint homogénösszetételű, nagy létszámú csoportok kollégiumi rendszerben működtek.
Kiépültek a területen a központi kiszolgálást nyújtó létesítmények: konyha,
ebédlő, mosoda, varroda, raktár, egészségház stb.
A 920 férőhelyes intézményben impozáns rendezvényeket tartottak.
Rendszeres sport, kulturális, képzőművészeti, ifjúsági találkozókra nyílt
lehetőség. A társadalmi és munkahelyi szervezetek (szocialista brigádok)
támogatták a Gyermekváros működését. A gyermekcsoporthoz 1 nevelő és
1 gyermekfelügyelő tartozott. Ketten látták el a napi szolgálatot.
Elképzelhető, hogy az egyik személy alkalmi kiesése, milyen terhet
jelentett a másik munkatársnak a feladatellátásban.
MUNKACSOPORT

Egy gyermekcsoportban dolgozó
nevelői munkacsoport összetétele
1983-ban

Nevelő

Gy.feü.

Feladatuk volt a gyermekcsoport (25-30 fő) időben történő,
napirendszerű „mozgatása”: az ébresztés, a gyermekcsoport elkísérése az
ebédlőbe, a reggeliztetés lebonyolítása, iskolába indításuk, a gyermekek
fogadása az iskolából, elkísérésük az ebédlőbe, étkeztetés, a szervezett
szabadidős foglalkozás és tanóra levezetése, elkísérésük az ebédlőbe,
vacsoráztatás, fürdés lebonyolítása, esti foglalkozás, villanyoltás. Vasárnap
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és a tanítási szünetekben 50-60 fő felügyelete, frontális programosítása
hárult a szolgálatosra.
Az a nevelő volt a sikeres, aki a nagy létszámú gyermekcsoportot jól
szervezte. A csoportbeli működés és értékelés alapja: a közös munka. A
végső és kívánatos eredmény a közösségi tevékenység, a közös akció, a jó
közösségi ember. Ez a szociális csoportmunka klasszikus társadalmi
célmodellje. (Kogan, Konopka 1986)
A fenti csoportösszetétel és nevelési célmodell pozitív oldala az volt,
hogy tartalmas, színes programokat, kirándulásokat, vetélkedőket,
versenyeket, célzott foglalkozásokat bátran lehetett szervezni, mert
azonos korú, nemű és osztályfokú gyermekek alkották a csoportot. A
társadalmi elvárás is azt sugallta, hogy az egyén, a közösségi céloknak
elérésére törekedjen, azzal azonosuljon, boldogulása abban teljesedjék ki.
A nehezítő tényezőt a magas létszám jelentette, mert az egyéni
foglalkozásokra nem volt mód. Így a kiugró képességű gyermekekkel és a
lemaradókkal, azonos keretek között kellett foglalkozni.
Komolyabb
egyéni sajátosságokat, problémákat ez a munkacsoport-felállás nem
tudott kezelni. A felkészült nevelők még ebben a helyzetben is próbálták
ugyan alkalmazni a differenciált bánásmód elemeit, a visszajelzések
értékelő gesztusait. Állandó erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy
a csoportigényen felül az egyéni szükségleteket is kielégíthessék. Ebben a
túlfeszítettségben őrlődve, áldozatos munkával próbálták kompenzálni a
szervezeti anomáliát. A nevelő – gyermekfelügyelő páros nagy egymásra
utaltságukban erős együttműködésben vezette a csoportot. A
munkaterületek határozottan elkülönültek: iskolai oktatást kiszolgáló
tanulási tevékenységre (nevelői) és gondozási (gyermekfelügyelői)
feladatokra.
Az intézmény történetének másik felében – a társadalomban is
mutatkozó válságot mintegy leképezve – a gyermekvédelmi gyakorlatban
is évtizedes útkeresés zajlott. Érezhető volt a társadalmi célokban az
elbizonytalanodás, a közösségi formációk bomlásával kielégítetlenek
maradtak az egyén szükségletei (munkahely, lakhatás, patronálás stb.).
Más volt a társadalmi valóság, mint amire az intézmény „szocializált”. A
paternalista, „gondoskodó” szemléletről át kellett térni az egyéni
életképesség kialakítására.
Már 15 éve annak, hogy megtörtént a nagyintézmény falainak
lebontása, a lakásotthoni rendszer kiépítése. A kiszolgáló egységek
megszűntek, a feladatellátás a gyermekek életterébe helyeződött át. Az
intézmény neve is megváltozott, felvette a Károlyi István Gyermekközpont
nevet. A gyermeklétszám fokozatosan csökkent. Ezt mutatja az alábbi
táblázat.
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1969
870

1979
820

1989

1999

2003

620

320

160

A lakóterek emberléptékűvé váltak. Folyamatosan létesültek vidéki,
családi házakban kialakított csoportotthonok (9 ház). Az eredeti
telephelyen (Fót) is lakásszerű, szeparált környezetet alakítottak ki a
nevelési terek céljára (9 lakásotthon). Az alapvető nevelési egység
továbbra is a csoport maradt. Csakhogy most már 8-10 fős, nemben és
életkorban heterogén összetételű lett.
A bekerülő gyermekek személyiségállapotuk alapján, rendszerint
egyéni (nevelési – gondozási – kapcsolati) szükségleteket mutatnak:
átgondolt, célzott fejlesztést, különleges bánásmódot, és terápiás
támogatást igényelnek. A csoportmunka és az egyéni esetkezelés
összekapcsolódik. Ez a szociális csoportmunka gyógyító modellje
(Glasser, Vinter 1988).
A nevelői munkacsoport általában 6 fős. Optimális összetételben 2
nevelő, 2 gyermekvédelmi asszisztens és 2 gyermekfelügyelő. Az ellátás
feladatai – a szolgáltatások megszüntetése után – teljesen a
munkacsoportra hárultak. Jogszabályi előírás határozza meg a csoportot
támogató
szakszemélyzet
számát (családgondozó,
pszichológus,
fejlesztőpedagógus stb.).
Egy gyermekcsoportban dolgozó
nevelői munkacsoport összetétele
2003-ban

MUNKACSOPORT
Csvnev.

Nev.

Assz.

Assz.

Gy.felü.

Gy.felü.

1.2. A jelen kérdésfelvetései
Jogszabályban meghatározott a feltételrendszer, a kívánalmak
teljesítése folyamatban van. Mégis rendkívüli szakmai kihívást jelent a
tartalmi vonatkozások tisztázása. Különös figyelemmel érdemes áttekinteni
a gyermekcsoporttal foglalkozó nevelői munkacsoport tevékenységét –
benne a csoportvezető nevelőjét –, mert a szociológiai értelemben vett 2
csoport (gyermek és felnőtt) szervezésében és interakciójában hangsúlyos
szerepet tölt be.
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A munkacsoport mint nevelőegység elemezhető funkciójának
betöltése alapján. A működése: a viszonyrendszerek együtthatása. A
következménye: a hatékonyság és a minőség színvonala. A nevelési
egység (munkacsoport) működtetésében a kulcspozíció: a csoportvezető
nevelő munkakoordinátori szerepkörében rejlik. Milyen jellemzői vannak a
nevelői munkacsoport működésének? Mitől függ a csoportvezető pozíciója,
feladatvégzése, hatékonysága? Mi a csoporttagok szerepe a működésben?
Milyen a munkacsoport és a csoportvezető kapcsolata?
A szervezet működtetése olykor elemzéseket kíván. Jelen áttekintés
alkalmat
teremt
fontos
kérdések
felvetésére,
a
problémák
megfogalmazására, a kapcsolatos szakirodalom áttekintésére, a helyi
tapasztalatok összegzésére és a lehetséges válaszok és megoldások
keresésére.

2. A nevelői munkacsoport jellemzői
2. 1. A munkacsoport helye és szerepe a rendszerben
Az intézmény optimális működése – bármekkora is a szervezet – az
egységek jó funkcionálásán múlik. Ahogy a Gyermekváros múltjában, úgy
a Gyermekközpont jelenében is a részlegek viszonylagos önállósága teszi
lehetővé a jó színvonalú feladatellátást. A mindenkori nevelési koncepciót
szolgáló aktuális struktúra határozza meg az egység fogalmát.
Jelenleg
az alapvető nevelési-gondozási egység: a gyermekcsoport, benne az
egyén a sajátos szükségleteivel. Hosszú évek tapasztalata alapján
elmondható, hogy egy gyermek általános állapota, hangulata, fejlődése,
kapcsolata társaival és a környezetével, jórészt azon múlik, hogy milyen a
vele foglakozó nevelői munkacsoportnak a gyerek felé irányuló
gondoskodása. A gyermekcsoport általános nyugalma, biztonságérzete,
kommunikációja, konfliktusmegoldó képessége, értékorientációja a felnőtt
élet modelljéül szolgáló nevelői munkacsoport által formálódik. Az egyént
és a csoportot érintő elsődleges és legközvetlenebb nevelési
hatásrendszer, a nevelői munkacsoport (esetkezelő, gondozási, nevelési)
komplex tevékenysége.
2. 2. A munkacsoport fogalma, célja, jellege
1. A nevelői munkacsoport a szociálpszichológia meghatározása
szerint formális (munkahelyi) csoport.
2. Olyan szakképzett munkavállalókból áll, akiknek munkaköri
leírásukban megfogalmazottan, közösen kell az adott feladatot ellátni, a
megjelölt célt elérni.
3.
Összetétele:
nevelő(k),
gyermekvédelmi
asszisztensek,
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gyermekfelügyelők (6 fő).
4. A nevelői munkacsoport kitűzött célja: a szakellátásba utalt,
ideiglenes hatállyal, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek
számára – önálló lakóegységben – otthont nyújtó ellátást biztosítani.
Továbbá a növendékek egyéni elhelyezési tervében foglaltak
megvalósítása érdekében az egyéni gondozási-nevelési tervekben
foglaltakból a rá vonatkozó feladatokat teljesíteni.
5. Jellege: hivatalos, szorosan megállapított normák és szabályok
szerint működik. A munkacsoportok között mégis hatalmas különbségek
vannak. Ennek okai a csoporttagok együttműködésében, a szakmai
hozzáértésükben, az általános emberi tulajdonságaikban rejlenek.
6.
Rendszerint
kinevezett
csoportvezető
irányításával,
munkamegosztásban dolgoznak.
2.3. A munkacsoport feladata
1. A nevelői munkacsoport átveszi részben a család
szociálpszichológiai értelemben vett státusát, szerepeit, szocializációs
feladatait.
2. Minden munkacsoportnak ki kell dolgoznia a gyermekcsoportba
helyezett gyermekek szükségleteihez igazodó életgyakorlatát, esetkezelő,
gondozási, nevelési módszereit, és meg kell szerveznie a rekreációs,
egészségügyi, étkeztetési szolgáltatásait.
3. Kapcsolatrendszert kell kiépítenie és együtt kell működnie az
intézmény vezetőivel (otthonvezető, igazgatóhelyettes, igazgató), a
gyermekek gyámjával, családjával, családgondozójával, az iskolákkal és a
segítőhálózattal (pszichológus, fejlesztőpedagógus, egészségügyi ellátás,
szabadidős programok, klubok, sportegyesületek, egyházak stb.).
2.4. A csoport szerkezete, struktúrája
1. A csoporton belül érvényesül egy leosztott szerepstruktúra
(munkakör), amelynek a személyek alávetik magukat. A szerepek a
csoport hierarchikus szerkezetét tükrözik:
CSOPORTVEZETŐ NEVELŐ
NEVELŐ
ASSZISZTENS

GYERMEKFELÜGYELŐ

ASSZISZTENS

GYERMEKFELÜGYELŐ
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A beosztás szerinti munkakör a szakképzettséghez kötődik (15/1998.
(IV.30.)NM rendelet).
A csoportban a tagok által betöltött munkakörökben meghatározott
szakmai feladatokat kell ellátni. A személyre szóló munkaköri leírásokban
részletesen leírt tennivalókat az alábbiakban vázlatosan áttekintjük:
a/ A csoportvezető nevelő a gyermekek egyéni és a csoportos
életvezetésének szervezéséért, a nevelői munkacsoport szakmai
feladatainak ellátásáért, munkarendjéért, a gyermek- és munkacsoport
arculatáért, kapcsolatrendszeréért felel. (Ez a határokat kijelölő szerep.)
b/ A nevelő a gyermekek (tudatos, tervszerű) egyéni fejlesztéséért,
neveléséért, kapcsolatainak alakulásáért, jövőképének alakításáért felel.
(Ez a határokat tartó szerep.)
c/ Az asszisztens feladata: a nevelői munka előkészítése és segítése,
bizonyos programok önálló szervezése és lebonyolítása. (Ez a normákat
közvetítő szerep.)
d/ A gyermekfelügyelő a gyermek gondozására, szükségleteinek
ellátására, egészségére, nyugalmára ügyel. (Ez a normákat tartó szerep.)
2. A munkatársakat a közös célok, törekvések, érdekek kapcsolják
össze,
ezek
megvalósításáért
együttműködést
vállalnak.
A
munkacsoporttagok személyes, közvetlen kapcsolatban és kölcsönös
függőségi viszonyban állnak egymással: összetartozásuk, közös
felelősségük a nevelőtestület előtt is ismert. Szervezett intézményi keretek
között
sajátos
belső
szereprendszert,
normákat,
szokásokat,
hagyományokat, értékelési mintákat alakítanak ki.
a/ Az érzelmi struktúra a kölcsönös szimpátián alapuló kapcsolatok
rendszere, a csoport stabilitásának egyik lényeges meghatározója.
Szociometriai vizsgálattal feltárható a munkacsoport kapcsolatrendszere.
Minden bizonnyal igazolható, hogy a gyermekotthonok munkacsoportjai
eltérő csoportfejlődési stádiumban vannak. Közöttük vannak kezdetleges,
kialakulóban levő és kialakult struktúrájú munkahelyi közösségek.
b/ A kommunikációs struktúra a rokonszenvi hálózat fonalát követi.
Az információáramlás, az egymás tájékoztatása lassú, vagy elmarad a
struktúra hibájából. Tapasztalható, hogyan marad ki a vezetői döntésekről
szóló hírekből a periférián elhelyezkedő személy. Míg a közeliek az
információt azonnal megkapják.
c/ A feladatstruktúra a közös feladatmegoldó tevékenység szerkezeti
sajátosságait jelzi. Tükrözi azt, hogy a csoportfeladatok hogyan oszlanak
meg az egyes tagok között, kire melyik feladat hárul. Szorosan összefügg
a kommunikációs és az érzelmi struktúrával, amelyek intenzív befolyással
vannak a munkavégzésre, a feladatellátás eredményességére.
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3. A csoportvezetésről
3.1. A csoportvezető nevelő mint a munkacsoport vezetője
A csoportvezető nevelő két csoport vezetését látja el egy személyben.
1. Munkacsoportjának élén koordinálja a dolgozók munkáját /A/.
A

Csv.n. ► Nevelő
▼
Assz. +Assz.
Gy.felü.+Gy.felü.

munkacsoport

2. Az általa irányított munkacsoport feladata a gyermekcsoport
ellátása /B/.
B

OOOOO
OOOOO
(gyermekek)

gyermekcsoport

Ideális esetben a csoportvezető nevelő a munkacsoportot irányító
szerepéből származó befolyását annak érdekében használja fel a
csoporton belül és kívül, hogy támogassa a csoportnak és az abban
résztvevőknek a kívánt cél elérése érdekében tett erőfeszítéseit.
A csoporton belül:
A csoportvezető irányít, intézkedik,
hogy megváltoztassa a csoport
egészének dinamikáját, vagy a
tagoknak egyénileg segítsen a
feladatellátásban.

A csoporton kívül:
A vezetői szerep gyakorlása arra
irányul, hogy a környezettel
megismertesse, elfogadtassa a
munkacsoport működését, elveit,
gyakorlatát.

Miközben a csoportvezető befelé és kifelé irányuló hatást fejt ki,
felelő s a csoportfolyamatokért, a tevékenységekért és a feladatellátásért.
A különböző színvonalú csoportvezetési gyakorlatot a vezetői
tulajdonságok erősen befolyásolják.
3.2. A csoport vezetését meghatározó tényezők
1. A csoportbefolyásolási módszerek megválasztása (French és Raven
szerinti csoportosításban: a kényszerítő, az összeköttetési, a szakértői, az
információs, a legitim, a referenciális és a jutalmazó).
A legtöbb munkacsoport-vezető egyszerre több módszert alkalmaz.
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Mindenki a saját vezetői elképzelése szerint választja meg az irányításhoz
vezető utat. Más és más módszerrel is el lehet jutni a feladatok
végrehajtatásáig. Vannak, akik a határozott „szemtől-szembe” módszerrel,
mások utalnak a „magasabb szintről érkező” elvárásra, alkalmazva a
szakmai fölényt, esküsznek arra, hogy a „jól értesültség” segít, néhányan
a „pozíciójukkal” vagy a jutalom „mézesmadzagával” veszik rá
munkatársaikat az engedelmességre. A csoportvezetőnek a saját etikai
normái szerint kell módszereit megválasztania, hogy azok összhangban
legyenek önön értékrendszerével.
2. A vezető készségei, képességei, képzettsége, tapasztalata
A vezetőt a szakértelme, hozzáértése, aktivitása a munkatársi
közösség előtt elfogadottá, bármelyik hiánya, támadhatóvá teszi. Az
tekinthető ideálisnak, ha a munkacsoporton belül a csoportvezető a
legjobban képzett, jó vezetői képességű, új módszerek, ismeretek
befogadására nyitott, széles látókörű szakember. Az alapképzettség
minimális feltétel, de a folyamatos önképzés és az elvárható szakmai
tájékozottság ugyanolyan fontos.
3. A vezető személyisége
Az általános habitusa, az emberekhez való viszonya, a
problémaérzékenysége,
az
ambíciói,
az
együttműködése,
az
értékrendszere, az életfilozófiája teszi hitelessé a vezetőt. A csoportvezető
személyisége
hatással
van
a
munkacsoport
munkastílusára,
kommunikációs formáira és a csoportlégkörre. Megszabja a szabályokat, a
határokat, a munkatempót. Konfliktuskezelése a bánásmód kereteit
rajzolja meg. Megfelelő vezetési készségek felhasználásával, elősegíti a
célkitűzések teljesültét és a csoporttagok szakmai szükségleteinek
kielégítését.
4. A csoporttagok hozzáállása
A munkacsoportban dolgozók a szakmai ismereteikkel, egyéni
tulajdonságaikkal és élettapasztalataikkal tudnak a csoportműködéshez
minőségi többletet nyújtani. Jó koordináció esetén a munkaintenzitásuk,
motivációjuk,
interperszonális
készségeik,
informáltságuk,
felelősségtudatuk és együttműködőkészségük a feladatellátásban
összeadódhat, és a hatékonyságban mérhető eredményt hozhat. A
munkacsoportban a csoporttagok különböző munkafunkciók és különböző
feladatok iránti felelőssége okozhat versenyt, de konfliktust is, esetleges
rivalizációt, ha a feladat végrehajtásához rendelkezésre álló erőforrások
korlátozottak.
A
munkacsoporton
belüli
viták,
féltékenységek
megbeszélésére szolgálnának a munkacsoport megbeszélések. A vezető
közvetítői és tárgyaló készségeit mozgósítja a belső konfliktus
megoldásában. Olykor a vita nem a munkacsoporton belüli, hanem a
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gyermekcsoportba hatoló. Például, ha a csoporttag egy gyermekkel, vagy
a gyermekcsoport egészével kerül összetűzésbe. Ilyenkor a vezető
igyekszik közvetlen intervencióval befolyásolni azt, vagy munkatársának
olyan készségek elsajátításában nyújt segítséget, amelyekkel a konfliktust
önállóan is megoldhatja.

4. Egy csoportvezető nevelő munkacsoportvezetői feladatai
Akit csoportvezetéssel bíznak meg, többszörös szorításba kerül.
Eleget kell tennie a rábízott csoportok (gyermekcsoport, munkatársi
csoport) szükségleteinek, de feladata az intézményi célok szolgálata is.
Megfelelési kötelezettségei miatt középső, közvetítő pozíciót foglal el, azaz
olyan szociális rendszerek között kell navigálnia, amelyeknek az elvárásai
gyakran ütköznek egymással. A hivatását komolyan vevő csoportvezető a
megfelelési sorrendet a gyermekek megfelelő ellátása irányából kezdi.
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A munkacsoport-vezető az elvárások hálójában
4.1. Célkitűzések megfogalmazása
A gyermekek egyéni szükségleteiből és a gyermekcsoport
összetételéből, ellátásának feladataiból eredő célkitűzéseket kell pontosan
megfogalmazni a munkacsoport számára. A célkitűzés azt jelenti, hogy a
vezető és a csoporttagok leszögezik a vitathatatlan ellátási feladatokat. (A
csoport működése és fenntartása ezen alapul.)
1. A gyermekcsoportban felmerülő ellátási szükségletek: életviteli és
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gondozási feladatok konkrét megfogalmazása, feladatok felosztása,
színvonalas munkavégzés biztosítása.
2. Egyéni nevelési-gondozási tervek ismerete.
3. Fejlesztési tervek közös összeállítása, feladattervben a
munkacsoporton belüli felelősök kijelölése, időszakos ellenőrzése, mérése,
értékelése.
4.2.
Az
intézményi
dokumentumok
és
szabályok
megismerése, a munkatársak felé közvetítése
1. Jogszabályok ismerete és magyarázata (Gyermekvédelmi Törvény
és Végrehajtási Utasításai).
2. Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai program,
Házirend, Utasítások és szabályzatok ismerete és alkalmazása.
3. A szociális munka etikai kódexének ismerete.
4. A Módszertani Osztály ajánlásainak közvetítése, gyakorlati
alkalmazása.
4.3. A munkacsoport összetételének megismerése
1. A munkatársak szakképzettségének és tapasztalati kincsének
feltérképezése.
2. Folyamatos képzésre ösztönzés a csoportigényeknek megfelelően
(ütemezve).
3. Érdeklődési körök feltárása.
4.
Életkori, egészségügyi, családi kötöttségekből, egyéni
problémákból eredő nehézségeik megismerése.
5. Swott analízis alkalmazása.
6. Az erősségek és a hiányosságok felismerése, kimondása.
7. A hátrányok és lehetőségek számbavétele, súlyozása.
4.4. A munkatársak közötti kapcsolat megismerése
1. A formális struktúra és az informális működés
Annak ellenére, hogy a munkacsoport tagjait a közös célok,
törekvések, érdekek kapcsolják össze, kialakul köztük egy szerepstruktúra,
amelyben némely szerep egyenrangú, más szerepek között viszont a
szakmai hierarchia dominál.
2. Konfliktusok a csoporttagok között
a/ érdekkonfliktusok: munkavállalói, személyes, szakmai stb.
érdekek;
b/ értékkonfliktusok: ízlés-, nézet-, vélemény-, normakülönbségek;
c/ viszony- vagy szerepkonfliktusok.
A munkatársi kapcsolatokban jelentkező konfliktusok felismerése és
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kiküszöbölése fontos feladat. Sikere mindenekelőtt az alkalmazkodás
képességétől és a tudati tényezőktől függ. Legcélszerűbb módja a felek
közötti vagy a munkacsoport tagjainak bevonásával történő megbeszélés,
és az ennek következtében létrejövő kompromisszum. Jól szervezett
csoportban – ha a célokban egyetértés van, csak a megoldás módjában
különböznek a vélemények, méltányolják egymás érveit és érdekeit – a
kölcsönös együttműködés jelenti az egyezséget.
Gyakran alkalmazzák az elhárítást – nézetkülönbségüket elhallgatják
–, ezzel a kérdés továbbra is megoldatlan marad. Legközelebb ismét
konfliktusforrás lehet, csak elodázzák vele a rendezést.
Az alkalmazkodás módszere abban áll, hogy az egyik fél a saját
szempontjait alárendeli a másik fél álláspontjának. Új dolgozó esetén, a
beilleszkedés
első
fázisában,
a
szokások
és
munkafogások
megismerésének érdekében vállalható konfliktuskezelési technika. De csak
időlegesen, mert a feladatvégzésben az egyenrangú felek az igazán
eredményesek és hatékonyak.
A jelentkező konfliktus nem mindig romboló hatású. Az esetek egy
részében konstruktív konfliktussá is alakítható. Ez pedig egyenesen
hasznos, hiszen változtatásokra, újításokra
ösztönöz, egyszóval
felfrissülést visz a megkövesedett viszonyokba.
4.5. Az ideális munkacsoport-vezető elvei:
1. Partneri viszonyt tart a munkatársakkal. Gyakori és rendszeres
kapcsolatot tart a csoporttal, magyarázattal szolgál a különböző
helyzetekben, meghallgatja a véleményeket.
2. Szervezi a csoportot. Együttműködik a csoporttal, illetve
megszervezi a csoporttagok együttműködését (például felosztja a
funkciókat, szerep- és feladatköröket), elemzi a helyzeteket, ellenőrzi a
folyamatokat, értékeli a működést.
3. Lelkesíti munkatársait. Erősíti a motivációt, rámutat a tevékenység
fontosságára.
4. Jó emberi kapcsolatokra törekszik. Hajlandóságot mutat a
szabályok megváltoztatására, körültekintően bírálja a hibákat elkövető
csoporttagokat. Figyelemmel kíséri a csoporton belüli eseményeket,
konfliktus esetén törekszik a megoldására.
4.6. A csoportvezető nevelő alapvető vezetői tulajdonságai
1. Személyiségének alapvonásaiból kiemelhető tulajdonságok: a
megfelelő intelligencia, jó ítélőképesség, dinamikus gondolkodás,
alaposság, lelkesedés.
2. A tényleges működési területtel összefüggő tulajdonságok:
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az
illetékesség,
szaktudás,
eredményesség,
nyitottság,
problémaérzékenység.
3. A felelősségérzettel összefüggő tulajdonságok: a becsületesség,
mérlegelési képesség, pontos önismeret, önbizalom, kitartás, türelem.
4. Társadalmi jellemzői: a kapcsolatteremtő, alkalmazkodó,
kezdeményező, problémamegoldó, együttműködő, szervező és irányító
készség.
4.7. A csoport elvárásai a munkacsoport-vezető irányába
A gyermekotthoni csoport ellátása egységet igényel a csoport minden
tagjától. Ezért aztán a csoportvezetőnek törekednie kell arra, hogy a
munkacsoport igényeit is beépítse vezetői tevékenységébe. Az alábbi
felsorolásban a dolgozók szerint elvárható pozitív vezetői reagálások
találhatók.
A munkacsoport
elvárásai az
alábbi témákban:
Panaszok

Bírálatok

A szabályok megszegése

Az előírások betartása

A témában elvárt pozitív vezetői
reakciók:
A csoportvezető mindig meghallgatja és
igyekszik
megérteni
a
panaszokat.
Együttérzően veszi tudomásul a történteket.
Megígéri
a
munkatársaknak,
hogy
megvizsgálja
a
helyzetet.
Ha
kell,
változtatásokat vezet be.
Ha a csoporttagok bármelyike hibázik, a
vezető négyszemközti, türelmes beszélgetést
folytat vele, és igyekszik segítségére lenni
abban, hogy a hiba a jövőben ne forduljon
újból elő.
A vezető figyelmezteti a szabályszegő
munkatársat a szabály betartására. A
szabályszegés
súlyos
következményeinek
elhárítására megoldásokat keres. Ha a szabály
túlhaladott, felülvizsgálatát a csoporttal
megtárgyalja, véleményt kér, indokolt esetben
módosít.
A csoportvezető önmaga is következetesen
betartja az előírásokat, azok előnyeit feltárja a
munkatársak előtt.

A csoportvezetés

37

Nehézségek a munkában

Ha valamelyik munkatársnak nehézségei
támadnak a rábízott feladat végrehajtása
körül, a munkacsoport-vezető megkísérli az
okok feltárását, majd segítséget nyújt a
nehézség leküzdéséhez.
Kivételezés
valamelyik Minden
szakmai
tudását,
dolgozó
munkatárssal
feladatellátását időszakonként értékelni kell.
Az értékelés a csoport előtt történjen.
Kapcsolat a felettesekkel A csoporttagok érdekeit képviseli, ügyüket
pártolja.
Személyes hozzáállása a A munkacsoportban beszéljék meg a vitatható
csoportjához
problémákat. A megoldatlan kérdéseket
közösen tárják a felettesek elé. Higgyen a
munkatársai jóindulatában.
A munkacsoportok tagjai nagyrészt osztják a fenti véleményt. Ha a
csoportvezető figyelembe veszi a jogos elvárásokat, elfogadják őt. Ha nem
figyel ezekre az igényekre, nem tekintik jó vezetőnek.

5. A hatékonyan működő csoportok
5.1. A jól működő csoport jellemzői
1. A légkör barátságos, nyugodt, feszültségmentes. Az ideges,
kapkodó cselekvés egyetlen jele sem tapasztalható. Mindenki tudja a
dolgát, senki sem unatkozik. Valódi jó munkalégkör alakult ki.
2. Alkotó vitákra gyakran kerül sor. Ezekben mindenki véleményt
mondhat, állást foglal.
3. A cél és a feladat közös, mindenki által ismert, elfogadott. A
módszerek és eszközök válthatnak ki vitákat, de elfogadásuk után a
munkatársak együttműködnek.
4. A csoporttagok kölcsönösen meghallgatják egymást. Minden
elképzelést, ötletet meghallgatnak, mérlegelnek.
5. Elő fordul a nézetek ellentétessége. A véleménykülönbségek okait
elemzik. A csoport nem elhallgatni akarja a problémát, hanem megoldást
keresni rá. A személyek között feszülő ellentéteket meg kell beszélni, nem
hátráltathatja a munkát. A csoportnak konszenzusra kell jutnia vitás
kérdésekben.
6. Hangzik el a csoporton belül kritika. Ez baráti, őszinte és
jószándékú. Egymás iránti támadások ritkák.
7. A csoporttagok véleményt mondanak a csoport munkájáról,
konfliktusokról, megoldási javaslatokról.
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8. Döntés után munkamegosztásra kerül sor, amit a csoport tagjai
elfogadnak.
9. A csoportvezető -nevelő nem uralkodik a csoporton. A felosztott
feladatokban a csoport minden tagja egy-egy terület irányítója. A csoport
tagjai különböző szituációkban képesek vezetőként funkcionálni szakmai
felkészültségüknek, tapasztalataiknak megfelelően.
10. A csoport önmagát ellenő rzi. Rendszeresen tartanak
munkamegbeszélést: kontrollálják a munka menetét, az eljárás
módszereit, a társak aktivitását. Zavaró körülményeket tisztáznak, nyíltan
beszélnek, véleményt mondanak a haladás üteméről, változtatási
javaslataikról.
5.2. A munkacsoport gyenge működésének néhány oka
1. A munkatársak nem ismerik a csoport elő tt álló célokat,
feladatokat. A vezető felkészületlen, a csoporttagok képzetlenek,
tájékozatlanok, érdektelenek.
2. Félnek a felbukkanó konfliktusoktól. Akik a problémáikat nem
tudják nyíltan megbeszélni, őszintétlen légkörben hárítják a felelősséget
egymásra és a csoporton kívülre.
3. Rosszul választja meg a vezető a munkamódszereit. Az
utasításokkal való irányítás ritkán párosul a hatékony és eredményes
munkával, jó teljesítménnyel.
4. Nincsenek bevonva a csoporttagok a tervezésbe és a döntés
elő készítésébe.

6. Összefoglalás
A csoportvezető nevelőtől, aki egyben a gyermek- és munkacsoport
vezetője, összetett, széleskörű ismeretet, magas szintű szakmai
tájékozottságot, folyamatos önképzést, emberi minőségének kiemelt
(mentálhigiénés) karbantartását, speciális vezetői és munkajogi
ismereteket igényel a feladat. Rég meghaladott az a nézet, hogy „a
neveléshez mindenki ért”, tehát bárki állítható a gyermekotthoni
csoportvezető-nevelői munkakörbe.
1. Nem lehet a gyermekvédelmi szakellátás a kontraszelekció alapján
odavetődő, elavult képzettségű, kiégett tanárok parkolója. Szerencsére
Fóton nem lepték el a terepet a gyenge tanerők, mert itt mindig nehezebb
volt a munkavégzés, ezt látva „a pihenésre vágyók” gyorsan elkerülték az
intézményünket. Kellenek a lelkes, jól képzett, elhívatott, egészséges lelkű
munkatársak.
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2. Nem elégséges a pedagógus, a szaktanári diploma a
csoportvezetői feladatok ellátásához. A szociális munkához, vagy a
mentálhigiénéhez is legalább annyi szál köti a gyermekvédelem
feladatrendszerét, mint a pedagógiához. A rendszerben dolgozó
pedagógusoknak a szociális és mentálhigiénés képzését szorgalmazni kell.
Az újak esetében elő nyben kell részesíteni a hasonló szakvégzettségű
jelentkezőket.
3. A közösségi modelltől, az egyéni szükségletek felismeréséig és
kezeléséig eljutó nevelési koncepció oltárán nem áldozhatjuk fel a csoport
szocializáló és gyógyító mechanizmusait. A nevelői munkacsoport
értékközvetítő szerepe a gyermekcsoport közegében érvényesül, és az
egyénre hat. Az egyéni szükségletek biztosítása környezetbe ágyazottan,
az ember társas szükségleteinek figyelembe vételével lesz mindenkor
eredményes.
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Az önállósuló csoport
(Egy intenzív előrehozott önállósulást
segítő program)
1. Bevezetés
A Károlyi István Gyermekközpont szakmai tevékenysége során
elsődleges szempont a szükségletorientáció. Az intézmény vezetése
támogat minden olyan újszerű, a helyi adottságok és lehetőségek
feltárásán alapuló programot, amely az itt élő gyermekek gondozása,
nevelése terén előre lépést, pozitív változást jelenthet.
Intézményünk feladatellátásában egyre nagyobb hangsúlyt kap a
nagykorúvá váló fiatal felnőttek utógondozása. Ezt az ellátást igénybe
vevők számának emelkedése általános tendencia a magyarországi
szakellátásban nevelkedő fiatalok körében. Otthonainkban a nagykorúvá
vált fiatal felnőttek száma már meghaladja a gondozottak egyharmadát.
A Gyermekközpont szakmai programjában kiemelt jelentőségű
feladat a nagykorúvá váló fiatal felnőttek utógondozói ellátása, különös
tekintettel az ellátás tartalmi szerkezetének értelmezésében és
aktualizálásban, vagyis a fiatal felnőtt egyéni szükségleteihez és
önállóságának aktuális szintjéhez igazodó differenciált utógondozói ellátási
formák alkalmazása.
A fiatalok többsége tanuló. Az önállósulásukban el kell érni, hogy
nagykorúságuk felé haladva a családi, rokoni kapcsolataikat intenzíven
ápolják, tudatosan építsék. Majd tanulmányi időre szólóan az utógondozói
ellátás keretében legfeljebb külső férőhelyet vegyenek igénybe. A korszerű
szemlélet alapján a közösségi életformát az egyéni életformáknak kell
felváltania. A hagyományos gyermekotthoni keretek között a jól működő
családias csoportok szabályrendszerét, működési rendjét feszítőnek érző
„csoportelső” fiatalok jelzései sürgették egy inkább a szükségleteikhez
igazodó gondozási forma megteremtését.
A szakmai koncepcióban megfogalmazott elvárások és az
esetelemzések tapasztalatai alapján a Módszertani Osztály Pedagógiai
szakcsoportja az intézmény vezetőjétől felkérést kapott egy új gondozási
forma kidolgozására. A fent említett megállapításokra alapozva igazgatói
döntés született a csoport indításának idejéről, szervezeti keretéről.
A gyermekotthoni ellátásban az eddigieknél nagyobb hatékonyságú
önállóságfejlesztés
más
típusú
szakmai
feltételeket
igényel.

Az önállósuló csoport

41

Ki kellett alakítani azt az ellátási formát, ami az általános
gyermekotthoni ellátáson túl célirányosan és közvetlenül segíti
és támogatja az intenzív önállósulás folyamatát. Ennek az ellátási
formának átmenetet kell képeznie a gyermekotthoni és az utógondozói
ellátás egyes formái között. A 16-18 éves korosztály számára egy
előrehozott, intenzív önállósulást segítő programot dolgoztunk ki és
ajánlottunk fel, ami a szintén általunk kidolgozott szocializációs skála
érték- és feltételrendszerén alapul. A csoportnak az önállósuló csoport
nevet adtuk, jelezve ezzel is a célunkat:
1. Megerősíteni a fiatalok önmagukért vállalt felelő sségét és
önállóságát.
2. Segíteni a másodlagos szocializációt a sikeres re/integráció
érdekében.
Erre a feladatra különös figyelemmel választottuk ki és készítettük fel
a csoport nevelői, gyermekfelügyelői személyzetét.

2. Szocializációs skálák 16-18 éves fiatalok
számára
Az önállósuló csoportban történő ellátási formával a fő célunk az
önállósulási folyamat olyan módon történő megsegítése, amelynek alapja
az egyéni szocializációs szint. Ennek mérésére szükségesnek tartottuk egy
olyan szocializációs skála kidolgozását, amellyel lehetőleg objektív módon
lehet mérni és nyomon követni az önállósulási folyamatot. A skála
visszajelző eszköz a növendék és a nevelőkörnyezete számára az önellátás
egyéni üteméről és eredményéről, és egyben alapja a további
fejlesztésnek. Az egyéni fejlődési szint mérésének olyan pedagógiai és
pszichológiai szempontú vizsgáló módszere, amely az önállósuló csoportba
sorolás döntésének előkészítését szolgálja.
2.1. Önellátás
1. Felelősséget érez önmaga és környezete rendjéért, tisztaságáért.
Felszólítás nélkül, rendszerességgel végzi az önkiszolgálás feladatait.
1-5 pont
2. Megbízható a ruházata, felszerelése beszerzésében és
gondozásában. Önmaga vásárol, az elszámolása teljesen pontos. Vigyáz a
közös és saját tulajdonra. Jól alkalmazza a ruhagondozási ismereteit:
mosás, vasalás, varrások.
1-5 pont
3. Étkezését rendszeresen megoldja: befizetéssel, főzéssel.
Élelmezését az egészséges életmódnak megfelelően képes tervezni,
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szervezni. Önállóan is tud néhány ételt készíteni.
1-5 pont
4. Egészségét óvja, ápolja, gyógykezelést önállóan képes intézni. Az
időjárásnak megfelelően öltözködik, káros szenvedélyektől óvakodik, a
szükséges orvosi vizsgálatokon, kezeléseken részt vesz.
1-5 pont
5. Közlekedés, tájékozódás vonatkozásában önálló. A környékben tud
önállóan utazni, informálódni, tájékozódni, hivatalos ügyeket intézni,
megfelelő módon segítséget kérni.
1-5 pont
2.2. Életvezetés
1. Felelősséget érez a saját személyiségfejlődéséért, tanulási
teljesítményéért. Rendszeresen képzi magát, jár iskolába. Önállóan tud
tanulni. Segítséget kér, ha tanulási gondjai támadnak. Önkéntesen is vállal
feladatot a közös munkából. Azt felszólítás nélkül elvégzi.
1-5 pont
2. Társas kapcsolatai – családi, baráti, partneri, iskolai csoporton
belüli – rendezettek. A gyámhivatali határozatban szabályozott és a
házirendben megfogalmazott általános erkölcsi értékeket tiszteletben
tarja.
1-5 pont
3. Konfliktusmegoldó képessége megfelelő . Érdekérvényesítésében
kerüli az agressziót. Önmaga érdekeit egyeztetni tudja a környezetével.
Együttműködésre képes. Kommunikációs kultúrája fejlett.
1-5 pont
4. Szabadidejében értékes, igényes tevékenységet végez.
Önfejlesztésére
képes
áldozatokat
is
hozni.
Érdeklődése,
hobbytevékenysége építő jellegű, kreatív, kitartó.
1-5 pont
5. A Házirend szabályait betartja. Időbeosztása, napirendje
megfelelő, rendszeres, tervszerű és célszerű.
1-5 pont

3. Az önállósuló csoportba kerülés feltételei
1. A gyermek életkora a 16. és a 18. életév közé esik.
Az életkori alsó küszöbérték 16. életévben való meghatározását
szakmailag azért tartottuk optimálisnak, mert ebben az életkorban a
gyerekek önállósulási törekvésének támogatása egybeesik:

Az önállósuló csoport

43

a/ a serdülőkori krízis első vonulatán túl az érzelmi függetlenedés
igényével;
b/ a felnőtt ember társadalmi szerepével való azonosulási vággyal;
c/ a felnőtt szexuális szerepek tanulásának időszakával.
2. Szocializációs (nevelési) szintvizsgálat eredménye: ha a fenti
skálákon minden mutató eléri a 3 pontot.
3. A gyermek nyilatkozata
A 16. életévét betöltött gyermek a vizsgálati eredmény ismeretében
egy esetmegbeszélésen vesz részt, ahol nyilatkozik arról, hogy kéri-e
felvételét az önállósuló csoportba.
4. Pszichológusi vélemény
A pszichológus elvégzi a gyerek szociális érettségi vizsgálatát,
véleményt formál a személyiség aktuális állapotáról, érzelmi érettségéről
és erkölcsi gondolkodásáról.
5. Gyámi és nevelői ajánlás
A gyám és a nevelő a növendék személyes kapcsolatainak
kezeléséről, a megítélt önállóságáról, az életvitelének rendjéről és
távolabbi célkitűzéseiről nyilatkozik.

4. A bekerülést kizáró okok
1. A szocializációs (nevelési) szintvizsgálat eredménye
Valamelyik mutató esetében nem éri el a 3 pontot a skálákon.
Amennyiben 3 hónap múlva a gyermek jelentős javulást ér el, az
igazgatótól kérheti a vizsgálat megismétlését.
2. Pszichológusi, gyámi és nevelő i ellenvélemény
A gyermek a személyiségállapota miatt állandó kontrollra vagy
különleges támogatásra szorul.
3. Az engedély nélküli távollétek miatt életvitele nem rendszeres.
A vizsgálatot megelőző 3 hónapban előfordult, hogy szökésben volt.
4. Pártfogói felügyelet alatt áll.
5. Elterelés ideje alatt nem támogatható az átkerülés.
6. Fegyelmi (iskolai, gyermekotthoni) hatálya alatt nem kérhető az
áthelyezés.
7. Iskolai igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát a vizsgálatot
megelőző 3 hónapban.

5. A vizsgálat és a döntés
1. A vizsgálatot a mentor/esetgazda vezeti.
2. A skála szerinti értékelést (besorolást) a nevelői munkacsoporttal
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előzetesen egyezteti.
3. A skálát a növendék is kitölti önértékelés céljából, leadja azt a
mentor/esetgazdának.
4. A mentor/esetgazda bekéri a pszichológusi, a gyámi és a nevelői
véleményt.
5. Az eredmények összevetése a mentor/esetgazda irányításával egy
esetmegbeszélés keretében történik.
6. Az esetmegbeszélésen a növendék véleményt nyilvánít a terveiről.
7. A döntést hozó team tagjai: intézményvezető, gyám-otthonvezető,
a küldő csoportvezető nevelő, az önállósuló csoportvezető nevelő.
8. Amennyiben a belépés feltételei fennállnak, kizáró ok nem merül
fel, a team döntése alapján a fiatal az önállósuló csoportba kerül, amiről
írásban kap értesítést (határozatot).

6. A csoportindítás folyamata
A Gyermekotthon keretein (és területén) belül egy olyan koedukált
elhelyezést biztosító önálló lakóotthon csoportfeltételeit alakítottuk ki, ahol
a szűrés eredményeként bekerülő fiataloknak az önállósuláshoz
megteremtettük mindazt, amit a cél- és feladatrendszerben
meghatároztunk. Az elhelyezés, a kiszolgálás feltételeiben olyan
körülményeket, életfeltételeket biztosítottunk, amelyek a mindennapi
életvitelben a lehető legnagyobb mértékben erősítik az egyén felelősségét,
segítik az önálló életvitelt. A csoport létrehozása személyi, tárgyi
feltételeiben, működési rendjében egyaránt eltér az eddigi gyakorlattól.
Az előkészítés során az információk átadása a következő módon
történt:
1. Pedagógia műhely keretében tájékoztattuk az otthonvezetőket és
a nevelőket az új ellátási forma indításáról (szükséglet, bekerülés módja,
csoport működése, célok, a munkatársak véleményének, javaslatainak
megvitatása).
2. Az intézmény valamennyi gyermekét tájékoztattuk a gyermek
önkormányzat bevonásával.
3. Az érintett korosztály részére csoportonként írásos tájékoztatót
küldtünk. (bekerülés feltételei, kizáró okok, szociális érettségi skálák,
jelentkezés módja). 4. Tájékoztató fórumot szerveztünk az érdeklődő
fiatalok számára. Jelen voltak: az intézmény igazgatója, a Módszertani
Osztály vezetője, a csoportmentor, és a gyámok. A találkozás kérdezz –
felelek formában zajlott. Célja a határidők, feltételek konkretizálása volt.
5. A benyújtott jelentkezések alapján team megbeszélést
szerveztünk. Résztvevők: a gyermekek, a csoportvezető nevelők, a
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befogadó nevelő, a gyámok, az otthonvezetők, az általános
igazgatóhelyettes és az önállósuló csoport mentora. A megbeszélésen azt
igyekeztünk tisztázni, hogy mi motiválja a jelentkezést, mit vár a fiatal a
csoporttól, mik a tervei, vannak-e még tisztázandó kérdései.

7. Az első csoport indítása
A csoport indításának ideje: 2005. szeptember 01.
Személyi feltétel: 1 nevelő, 2 gyermekvédelmi asszisztens, illetve 1
gyermekfelügyelő. A csoportban délelőtt nem dolgozott felnőtt. A
munkatársak kiválasztása csoportátszervezés során, egyéni vállalás
alapján történt.
Férőhelyek száma: 8 fő.
A csoportba 7 gyereket helyeztünk el, 3 leányt és 4 fiút. A gyerekek
négy
különböző
csoportból
érkeztek.
Előző
csoportjában,
testvérkapcsolatban élt 4 fő. A csoportban dolgozó felnőttekkel 2
gyermeknek volt előzőleg kapcsolata.
Tárgyi feltételek: minimális felszereltség, szükséges bútorzat,
műszaki cikkek.
A végleges berendezés, az otthonossá tétel a fiatalok tevőleges
együttműködésével történt. A szobákat a fiatalok egyéni választása
alapján osztottuk el. A helyiségek saját egyéniségüket tükrözték. A
környezet alakításában nagy szerepe volt az önmegvalósítás
lehetőségének. A csoportban élt egy bőrdíszműves tanuló és egy
művészeti szakközépiskolás nagylány is.
A fiatalok az áthelyezéskor teljes ruházattal, felszereléssel érkeztek.
Olyan módon, mint ahogy az életkezdő csoportba szokás átkerülni.
A csoport indítása az első napon a célok, feladatok, a működési rend
közös megbeszélésével kezdődött. A napirend a fiatalok kérését
figyelemmel kísérve az intézmény házirendjét alapul véve módosult.
Az élettér használatával kapcsolatos egyéni és közös munkák rendjét
(takarítás stb.) a fiatalok maguk osztották be. Dönthettek arról, hogy ez
mi alapján történjen: önkéntesség alapján vagy pedig mindenkire
kötelező, szakaszosan ismétlődő beosztás szerint. (Az utóbbit
választották.)
Egyezség született abban a kérdésben, hogy a tanulással összefüggő
felkészülési idő nem kötött, egyéni időbeosztás alapján valósulhat meg
mindaddig, amíg a tanulmányi munkában hanyatlás nem tapasztalható.
Az eltávozások, kimenők egyénre szabottan eltérően módosultak.
A közös megbeszélések kiemelt témái voltak az alábbiak:
a/ a fiatalok elképzeléseinek, elvárásainak és a lehetőségeknek az
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egyeztetése: milyen területen, milyen formában várható a fokozatos
önállósulás,
b/ a kötöttségek és kötetlenség mértékének, területeinek
behatárolása, az együttélés szabályainak megalkotása, és azok
módosításaival kapcsolatos egyeztetés.
Fontos volt megerősíteni, hogy az értékelések formája, módja
hogyan történik.
Hetente tartottak megbeszélést az általuk megadott, mindenkire
nézve kötelező időpontban.
Kéthetente: értékelő csoportmegbeszélést tartottak ön-, társ- és
nevelői értékelési formák alkalmazásával. Ezen a megbeszélésen lehetőség
nyílt a problémák felvetésére, az általuk meghatározott szabályok
módosítására. A megbeszéléseken havi egy alkalommal részt vett az
otthonvezető és a csoportmentor is.
A csoportban dolgozó munkatársak feljegyzéseket készítettek a
fiatalok fejlődésével, fejlesztendő területeivel kapcsolatosan. Az
értékelések bármely formájának – ön-, társ- és nevelői értekezlet – alapja
mindig a skálák szerinti megfigyelés volt. Erre épültek a további
fejlesztéssel kapcsolatos tervek, feladatok.
Félévenként megismételtük a bekerülés előtti szintfelmérést, azaz
mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek újra nyilatkoztak a skálák
kitöltésével a gyerek szocializációs szintjének alakulásáról. Természetesen
az eredményeket egy közös egyeztető megbeszélésen fel is dolgozták.

6. Az önállósuló csoport működésével
kapcsolatos tapasztalatok
A csoport létrehozásával biztosított új lehetőségek, feltételek várható
és nem várt helyzetek megfigyelésére és azok átgondolására nyújtottak
lehetőséget. Nehezen értették és fogadták el az azonos korú fiatalok a
személyre szóló, eltérő szabályokat. Nem a pozitív rivalizálás, inkább az
önmaguk társaikhoz viszonyítása, a lehetőségek, feltételek, érdemek
nélküli elvárása volt a jellemző. Ezen a téren nagyfokú pozitív változás
történt az eltelt egy év alatt.
Érdekes volt megtapasztalni, hogy az eddig saját csoportjaikban
kiemelkedő szinten teljesítő, önállóságukban élen járó fiatalokat milyen
mértékben motiválta, ugyanakkor „riasztotta” az önállóság lehetősége és
egyben bizonyos fokú kényszere. Az első ilyen helyzet az önellátás-étkezés
terén az ebéd megoldásának kérdése volt. A délelőtti órákban a fiatalok
iskolában, gyakorlaton voltak, és a csoportban délelőtt nem volt
szolgálatban gyermekfelügyelő. Így aztán nem számíthattak arra, hogy
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mire hazaérnek, készen kapják az ebédet. Maradt számukra a menza, a
diákétkeztetés, a gyors étterem. Mindez természetesen maga után vonta a
szoros elszámolással kapcsolatos tennivalókat is. Persze arra is volt
lehetőségük, hogy hazaérkezésük után álljanak neki az étel elkészítéséhez.
Az első időszakban az önálló megoldást teljes mértékben igyekeztek
hárítani, és kérték a kora délutáni otthoni étkezés lehetőségét. Ezt
biztosítottuk, majd apró lépésekkel kidolgoztuk a fokozatos önállósulás
lehetőségét.
Az étrend összeállításában, a beszerzésekben teljes mértékben, a
főzés folyamatában pedig részben vettek részt. Jó alkalom volt ez a
vágyak és az anyagi korlátok összehangolására. (Mi miből készülhet, mi
mivel helyettesíthető, milyen konyhatechnikai fogások segítik a
hatékonyságot stb. ?) A reggeli és a tízórai készítése önálló feladat volt a
gyerekek számára. A hétvégi ebédfőzést az otthontartózkodó fiatalok
kézhez kapott térítési normából a társakkal, önállóan oldották meg. A
felnőtt csak külső segítőként, „szaktanácsadóként” vett részt a
folyamatban. Az uzsonna és a vacsora nyersanyagát személyre szólóan
megkapták, önállóan gazdálkodtak vele. A megvalósításban óriási szerepe
volt a csoportban élő szakácsnak tanuló fiatalnak. Büszke volt ismereteire,
társait szívesen tanította, segítette, a felnőttek pedig teljes mértékben
elismerték tudását, támogatták tevékenységét.
A barátok, vendégek fogadásának szabályait a fiatalok és a felnőttek
együtt határozták meg. A negatív tapasztalatok miatt szigorítás vált
szükségessé. A változtatás is közös döntés volt.
Szabadidőben értékes programokon vettek részt. Önállóan tervezték,
szervezték mindennapjaikat. Az intézmény minden programjába
bekapcsolódtak.
Az újként induló csoportnak nem voltak kigazdálkodott, mobilizálható
tartalékai. A csoportgazdálkodást nehezítette a fiatalok igényes és
rendszeres szabadidős tevékenysége. Hárman egyesületi szinten
sportoltak, egy fiatal népi tánccsoportba járt, egy fő karate edzéseken vett
részt. A kiadások jóval meghaladták az átlagos szintet, teljesítményük
azonban intézményi szinten példaértékű volt, támogatásra méltónak ítélte
a vezetőség. A hiányt az intézményen belüli erőforrásokból történt
támogatás pótolta.
A továbbiakban átgondolandóak az alábbiak:
a/ A fiatalok elszámolási kötelezettségének formája, rendje.
b/ Egyénenként eltérő ütemű és mértékű önállóság biztosítása.
c/ A csoporton belüli „közös felhasználásra” fordított összeg mértéke,
felhasználási területei (tisztítószer, étkezés bizonyos hányada stb.).
d/ Egyéni gazdálkodás tervezése, értékelése (egyéni fejlődési
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szintnek megfelelően 1 hétre, 2 hétre…)
e/ Hó eleji, hó közi kiadások tervezése, a megvalósulás értékelése.

9. Eredmények, összegzés
A csoportban élő fiatalok példaként, a csoportba kerülés lehetősége
motivációként hat a 16. életévükhöz közeledő gyermekeink számára.
Folyamatosan vannak érdeklődő fiatalok, újabb jelentkezők. A kezdeti
fenntartások után a csoport pozitív megítélése tapasztalható a gyermekek
és a felnőttek visszajelzései alapján egyaránt.
A közös megbeszélések időpontját számon tartották.
Értékelések során fokozatosan eljutottak az ön- és társértékelés
szintjére. Nyíltan alkottak véleményt egymásról. A kezdeti időszakok
konfliktushelyzeteitől eljutottak arra a szintre, hogy képessé váltak az
agresszió kerülésére, a kritika elviselésére, érdekeik érvényesítésének
kultúrált formájára. A fiatalok önértékeléseikben nagyon reálisan
fogalmazták meg, mely területen szorulnak további segítségre, jó
képességeiket szívesen használták társaik fejlesztésére. A folyamatos
értékeléseknek, az önkontroll gyakorlásának pozitív hatása volt az én
erősítés, a motiváltság terén.
A közel azonos korú, hasonló fejlettségi szintű fiatalok együttélése új
kihívások, új együttélési szabályok gyakorlására teremtett lehetőséget.
(Érdekek egyeztetése, alá- fölérendeltségi viszonyok megélése.)
A testvérkapcsolatok új értelmet nyertek, a terhek, a felelősség, a
szerepek megváltoztak. A volt csoportok nevelőinek visszajelzései alapján
a változások pozitív irányúak voltak.
Az önállóság „kényszere”, a cselekvés szükségessége, a fiatalokat új
helyzetek elé állította, amelyek megoldásával ismereteik tovább bővültek.
A bekerülés és a visszakerülés lehetősége (egy fő esetében) jelzés
értékű volt.
A csoport lehetővé tette az egyéni szintről induló, részterületekre
irányuló fejlesztést.
A tárgyi környezet, a csoport elhelyezkedése biztosította a
visszajárás, az igény szerinti kapcsolattartás, a fokozatos leválás
lehetőségét.
A létszám, a fiatalok napirendje miatt (a délutáni elfoglaltság miatt
egyszerre 1-2-3 fő tartózkodik otthon) jó lehetőség nyílt a fiatalok egymás
iránti
felelősségérzetének
figyelemmel
kísérésére,
a
negatív
magatartásformák korrigálására. Az egyéni beszélgetések során, a
feladatok megoldása közben könnyebb volt időt és módot találni a
megfigyelésekre, a felmerült problémák megbeszélésére.
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Az első csoportban élő 7 fiatal közül 5-en nagykorúvá váltak.
Valamennyien az utógondozói otthonokban folytatják életüket. A
kiköltözés előtt egyénenként megbeszélésen vettek részt, ahol
elmondhatták véleményüket az önállósuló csoportban eltöltött időszakról.
Választásukat jó döntésnek ítélték. A lehetőséget jónak, szükségesnek
tarják. A kapott értékék közül néhány, amelyet említettek:
„Ideje volt kilépni abból a helyzetből, rákényszerültem, hogy meg is
tegyem, amire képes vagyok. (Mosás, önellátás.) Megtanultam főzni,
kedvenc ételeimet elkészíteni. Megtanultam, mit jelent az igazi barátság.”
„Az emberekkel való kapcsolataim jó irányba változtak. Rájöttem, hogy a
stílusom nem mindig megfelelő, jobban tudom az érzéseimet kezelni.”
„Jó volt, hogy a régi csoportom a szomszédban volt, bármikor
visszamehettem, ha hiányoztak a társak, a felnőttek.”
„Jobban el tudom képzelni, mi vár rám, ha mindent önállóan kell majd
intéznem. Itt azért még mindig volt, aki segített, ha valamit nem jól
csináltam.”
Ami nehézséget jelentett, és véleményük szerint átgondolást igényel
a következő csoport számára, az a közösségi munka megszervezése.
A munkatársak által megfogalmazott gondolatok a következők voltak:
Nagy kihívás az új feladatnak megfelelni. Nehéz az attitűdváltás, hiszen
már az érzelmi alapokra épülő gondoskodást, teljes körű ellátást
fokozatosan fel kell váltania a segítő, tanácsadó jellegű tevékenységi
formának. Ehhez nagy türelemre, önuralomra, állandó figyelemre van
szükség. Szokatlan és új feladat, hogy minden megfigyelés alapja a skálák
szempontja kell hogy legyen. A legnehezebb feladat volt a helyes arány
megtalálása és megtartása az irányítás, ellenőrzés és az ezzel
párhuzamosan biztosítandó önállóság között.
Az első csoport munkája jó lehetőség volt a módszerek
kipróbálására, a tapasztalatszerzésre és a további feladatok
megfogalmazására.
A fiatalok közül 5-en új otthonba költöztek, 1 fő hagyományos
csoportba került vissza, 1 fő maradt, és fogadja az új társakat.
A következő csoport indítása már megváltozott személyi feltételekkel
történt. Az előző csoport vezetője magánéleti változások miatt nem
dolgozik intézményünkben. A feladatot szeptembertől egyik férfi kollegánk
látja el. A munkatársak létszáma 1 fővel bővült.
Az önállósuló csoport mint előrehozott intenzív önállósulást segítő
ellátási forma az önállóság növelését, az autonóm személyiség kialakulását
támogatja. Az érintett fiatalok együttműködésére, partnerségük
megnyerésére törekszik. Az ellátottak aktív résztvevői a velük
történteknek, nemcsak alanyai a nekik nyújtott szolgáltatásoknak. Ennek
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eredményessége és értékelése velük közösen történik.
Az első év részletes átbeszélése, több szinten történő értékelése
alapján elmondható, hogy a csoport, mint újszerű ellátási forma,
szükséges, és a gyermekeink érdekét jól szolgáló kezdeményezés. Kiemelt
figyelemmel kell azonban kezelnünk azt a célt, amely a csoport
létrehozását meghatározta: A csoportba átkerülő és itt rövidebb, hosszabb
ideig nevelkedő fiatalokat képessé és alkalmassá kell tenni arra, hogy
nagykorúságuk elérésekor az utógondozást és ne az utógondozói otthon
nyújtotta ellátási formát vegyék igénybe.
F ó t, 2006.

Vámosiné Érckövi Mária
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A különleges gyermekotthon indításának
kezdetei
1. Előzmények
A Károlyi István Gyermekközpont Módszertani Osztálya először
2000-ben végzett átfogó felmérést a teljes intézményi gyermekösszetétel
vonatkozásában. Vezető tünetek szerint, 4 fő tünetcsoportnak alárendelten
vizsgálta a növendéki kör személyiségállapotát. A mérés eredménye
kimutatta, hogy a Gyermekközpont gyermekotthonaiban ellátott
gondozottak 57%-a különleges vagy speciális nevelési szükségletekkel bír.
Ezt követően indultak be a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságok felé
irányuló vizsgálati kérelmek, valamint a módszertani útkeresések. A
helyzetfeltárás után a szükségleteknek megfelelő terápiás kezelési
lehetőségek kerültek előtérbe.
A Módszertani Osztály 2003-ban végzett komplex vizsgálata során
már célzottan azt igyekeztünk kideríteni, hogy az egyes felmért és
diagnosztizált károsodás, sérülés, zavar, fogyatékosság esetében elérhetőe, a ló és a lovaglás hatásainak felhasználásával, gyorsabb és
eredményesebb gyógyulás, képességfejlődés és rehabilitáció. Az
Egészségügyi, Pedagógiai és Pszichológiai szakcsoportok vizsgálataikkal
alátámasztottan javasolták a hatékonyabb egyéni fejlesztés érdekében a
lovasterápia alkalmazását az alább felsorolt problémacsoportok esetében:
1. a mozgáskoordinációs (testtartás, mellkas deformitás) zavarok;
2. a tanulási gyengeségek;
3. a részképesség problémákkal küzdők;
4. a magatartás és viselkedés problémáit hordozók (hiperaktivitás,
impulzivitás és figyelemzavar);
5. az érzelmi labilitást mutatók (beilleszkedési, kötődési és kontaktus
zavar).
Intézményünkben a lovasterápiás kezelés 2004. márciusában
elkezdődött. Az elmúlt idő tapasztalatai és méréseredményei igazolták,
hogy a gyermekek komplex vizsgálatára alapozottan, a célzott
problémacsoportokat, lovasterápiás módszerekkel eredményesen sikerül
kezelni.
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2. Igények és szükségletek a fejlesztés és
terápiás ellátás körében
2.1.Igények
A
gyermekvédelmi
szakellátásban
gyakran
megoldhatatlan
nehézséget jelent az egy-egy gyermek egyéni szükségleteihez igazodó,
különleges gondozási, nevelési és fejlesztési körülmények biztosítása.
Néha a gyermekotthoni csoportokban is peremhelyzetűvé válnak, fokozott
fizikai kíméletet, speciális táplálkozást, különleges orvosi ellátást,
neurológiai gondozást, konduktív vagy neuro-habilitációs tréninget,
érzékszervi fejlesztést, mozgáskoordináció korrekciót, mozgásfejlesztő
eszközöket, játékokat, diétákat stb. igényelnek.
A balesetet szenvedett gyermekek számára hosszú távú
idegsebészeti, ortopédiai, korrektív pszichológiai, pszichoedukatív
programokat, habilitációs és rehabilitációs eszközöket, protéziseket stb.
kell biztosítani.
A mozgásfejlő dési rendellenességekkel született és élő gyermekek –
állapotuknak megfelelő, szakmailag jól kidolgozott – hatékony
programokra és speciális védelemre szorulnak egész életük folyamán.
Az allergiás, asztmás, cukorbeteg, epilepsziás, leukémiás, egyéb testi
betegségben szenvedő gyerekek az orvostudomány aktuális terápiás
gyakorlata szerinti gyógyszeres, diétás kezeléssel és betegségüket javítóenyhítő életmód biztosításával igényelnek különleges nevelést.
A jelentkező igény kielégítésének elmulasztása nyomot hagy a
gyermek egész fejlődésében, erkölcsi testi-lelki állapotában. Ha ez a
mulasztás tartósan fennáll, akár visszafordíthatatlan ártalmat is jelenthet.
A szükségletorientáció elvére építve, a valóságos igények figyelembe
vételével, 2005. januárjában elkezdődött a megoldáskeresés és a
koncepcionális tervezés.
Az intézmény vezetése elfogadta, hogy a különleges gyermekotthoni
csoport indítása szükséges és sürgető szakmai feladat.
2.2. A szükségletekre épülő módszertani feladatok
Feltételrendszerünk ismeretében kerestük azt a keretet, amelyben
hatékony (gondozási, nevelési és terápiás) eljárásokkal, célzott
problémacsoportok eredményes kezelését felvállalhatnánk.
A Gyermekközpont Módszertani Osztálya szakcsoportjaival a bekerülő
gyermek problémaprofiljának meghatározásán túl olyan pszichoszociális
diagnózist készít, amely lehetővé teszi a gyermek és környezetének
átvilágítását, s mindezek alapján a komplex fejlesztési /korrekciós/
terápiás programok kialakítását.
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1. Egészségügyi szükségletek és feladatok
A zárójelentések és a szakértői vélemény ismeretében a bekerülő
gyermek szomatikus állapotának feltérképezését a Módszertani Osztály
Egészségügyi Szakcsoportjának munkatársai végzik: szűrésekkel,
mérésekkel, sajátos egészségügyi szükségletek feltárásával. Az esetleges
gyógykezelésekkel, kontrollvizsgálatokkal kapcsolatos teendőket ütemezik,
a gyógyszerezést figyelemmel kísérik, a nevelői munkacsoportot felkészítik
a gyermek egészségügyileg különös figyelmet igénylő gondozására.
2. Mentálhigiénés szükségletek és feladatok
A viselkedés- és magatartászavarok, az együttműködési és
beilleszkedési nehézségek, gyakran nagyon összetett pszichoszomatizációs
problémák feltárását és vizsgálatát a Pszichológus Szakcsoport végzi.
Munkájuk a gondozás során készült szakértői véleményeken és a
kiegészítő/célzott méréseken alapszik. A nevelői munkacsoportot
megfigyelési szempontokkal és bánásmód-tanácsokkal segítik. A szükséges
terápiát ütemezik, indítják, végzik.
3. Nevelési-oktatási szükségletek és feladatok
A Módszertani Osztály megfelelő iskolai oktatási formát választ a
gyereknek, a lehetséges oktatási intézményt kiválasztja, és segíti a gyerek
beilleszkedését. A mentális képességek és a megismerő funkciók
fejlettségét, szintjét a Pedagógiai Szakcsoport szakember gárdája végzi. A
felmért problémák szerint egyéni fejlesztési tervet készítenek, és
ütemezett fejlesztést végeznek.
4. Szociális szükségletek és feladatok
A gyermek nevelője, esetkezelő pszichológusa és fejlesztő
pedagógusa team-munkában, szocializációs skálán méri a szocializáltság
szintjét. Ennek megfelelően fejlesztési tervet készítenek. A gyermek
kijelölt családgondozója, családlátogatáson veszi fel a kapcsolatot a
vérszerinti családdal és az alapellátás családgondozójával. Közösen
intézkedési tervet készítenek a kapcsolattartásra és a gyermek családjába
történő visszahelyezésére vonatkozóan.
Az egyén érdekeinek, a közvetlen környezetének és a társadalmi
elvárásoknak harmóniába rendezése a közösségfejlesztő tevékenységi
formák keretei között valósul meg:
a/ alapvető színtér: a gyermekotthoni csoport;
b/ közösségformáló erő: a csoportélet (normák, szerepek, értékek...);
c/ integrációs lehetőség: intézményi és külső rendezvények,
tehetséggondozó szakkörök, szabadidős tevékenységek.
A Gyermekközpont közösségi és szabadidős programjait a Módszertani
Osztály Szabadidős Szakcsoportja szervezi, koordinálja. A gondozottak
személyiségfejlesztése széleskörű tevékenységkínálat biztosításával
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érhető el. A választhatóság, a sokszínűség motiválttá teszi az egyént a
tevékenységre.
5. Az esetkezelés
A fejlesztés optimális hangsúlyait az esetgazda-nevelő (technikai,
szervezési feladatok) és a csoportmentor-gyógypedagógus (szakmai
feladatok összehangolása, esetmegbeszélések levezetése) határozza meg.
Napi kapcsolatban állnak a gyermek orvosával, pszichológusával,
terapeutákkal, iskolai oktatókkal, szakkörvezetőkkel. Esetcsoportot
működtetnek. Minden fontos teendőt összehangolva, időszakos
mérésekkel győződnek meg a fejlesztés hatékonyságáról. Módosíthatnak a
tervezett fejlesztés ütemén, módszerein. Időszakosan értékelő
megbeszélést tartanak. Krízis esetén rendkívüli esetkonzultációt hívnak
össze, és tervet készítenek az azonnali programmódosítására.

3. A fóti különleges gyermekotthon arculatterve
3.1. Jogszabályi alapja
Terveinkkel összecsengett a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 127.§
(1), miszerint „…a különleges gyermekotthon szakellátás keretében a
tartósan beteg, gondozott gyermek számára kötelezően ellátandó
alapfeladatként a gyermek állapotához, illetve korához igazodó különleges
ellátás biztosítja.” A 128.§ (1) hozzáteszi még azt, hogy „feladatkörébe
tartozik a tartósan beteg gyermekről való gondoskodás mellett a
habilitáció és rehabilitáció is.”
3.2. Az otthonba
összefoglaló táblázata

fogadható

tartós

PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVARAI
MOTOROS JÁRTASSÁG ZAVARAI:
• Koordináció-fejlődési zavar
PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVAR
• Gyermekkori dezintegrációs zavar
FIGYELEMHIÁNYOS /DISZRUPTÍV
• Viselkedési zavarok
GYERMEK- SERDÜLŐKOR EGYÉB
ZAVARAI
• Szelektív mutizmus (elektív)
• Reaktív kötődési zavarok
• Sztereotip mozgási zavarok (viselkedési)

betegségformák

REHABILITÁCIÓ
MARADANDÓ SÉRÜLÉSEK
• Korai gyermekkorban, vagy
később elszenvedett
sérülések következtében
fennálló maradandó állapot.
(égési, baleseti, agyvérzés,
bénulás…stb.)
KRÓNIKUS BETEGSÉGEK
•
•
•
•

Légzőszervi
Táplálkozási
Érrendszeri
Egyéb betegségek

BEKERÜLÉSI SZAKASZ
CÉL

•
•
•
•

MÓDSZEREK

A
TEVÉKENYSÉG
SZERVEZÉSE

•
•
•
•
•
•
•
•

Megismerés
Tájékozódás
Az új helyzet
elfogadásának
megsegítése
A gyerek állapotának
(kognitív és affektív),
személyiségének
megismerése
Megfigyelés
Anamnézis elemzése
Dokumentáció
elemzése
Diagnózis
Exploráció
Célzott beszélgetések
Konzultáció a
gyereket segítő
szakemberekkel
Közvetlen kapcsolat a
gyerekkel a gyerek
állapotának
függvényében

BEILLESZKEDÉSI
SZAKASZ
• Kapcsolat
kialakítása
• Az együttműködő
készség
kialakítása

TERÁPIÁS GONDOZÁS
SZAKASZA
• A diagnosztizált állapot
kezelése
• A kapcsolati rendszer
segítése és rendezése

•

Indirekt
módszerek
Interaktív
módszerek

•

A gyerek
különböző napi
tevékenységéhez
kapcsolódva
rendszeres segítő
beszélgetések

•
•

•

•

•

KILÉPTETŐ SZAKASZ
•
•
•
•
•

Egyéni- és
csoportterápia
A gyermek szociális
mikrokörnyezetének
segítése családterápiás
eszközökkel

•

Rendszeres terápia
Kötött időben a segítő
szakemberek megítélése
szerint

•

•
•

•

Az elérhető legjobb
szocializációs szint
kialakítása
Önismeret, önelfogadás
Realitás kontroll
Reális jövőkép
Cooping mechanizmus
kiépítése
Egyéni- és
csoportterápia
Beszélgetés
Krízisintervenció
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3.3. A szakmai koncepcióba épülő pszichológiai célrendszer terve

A szocializációs szinttől
függően a gyermek
igénye szerint
A nevelő megítélése
alapján
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3.4. Sérülésspecifikus terápiás kezelési formák

PSZICHOTERÁPIÁK
LOVASTERÁPIA
HIDROTERÁPIA
MOZGÁSTERÁPIA
LOGOPÉDIA

4. A Gyermekközpont Különleges Gyermekotthona gondozásának, nevelésének alapvető
célja és strukturált célkitűzései
A Gyermekközpont Különleges Gyermekotthona a
gyermekek állapotához, szükségleteihez és életkorához
körű, különleges ellátást (habilitáció, rehabilitáció)
életvezetéshez elérhető legmagasabb szocializációs szint
életvezetés – kialakítását célozza.

tartósan beteg
igazodó, teljes
és az önálló
– a konstruktív

4.1. Alapvető célok
1. Sérülésspecifikus fejlesztés, komplex terápiás ellátás, az iskolai
tanulmányok támogatása (egészségügyi, mentálhigiénés, nevelési és
oktatási szükséglet kielégítése).
2. Szociális tanulás, a motivációk nyújtása, az önállóság támogatása,
illetve megvalósítása, konstruktív életvezetés kialakítása (szociális
szükséglet kielégítése).
3. Minél teljesebb önmegvalósítás a pozitív életélmények, a szociális
és lelki szükségletek kielégítésének lehetőségével (önmegvalósítási
szükséglet kielégítése).
4. Felkészülés a képességeik szerinti legmagasabb szintű, önálló
életvitelre, a családpótló, szeretetteljes érzelmi légkört biztosítva az
önkiszolgálás,
a
munkavégzés,
az életút
távlatos
tervezése
vonatkozásában.
4.2. A gondozás-nevelés célkitűzései
A sérülésspecifikum miatti hátrányokat kompenzáló, a hibás, hiányos
viszonyulási és értékrendszert, valamint az esetleges veszteségek miatti
torzult társas kapcsolatokat korrigáló, a társadalmi integrációt közvetlenül
elősegítő szocializációs tartalmú nevelő hatások érvényre juttatásával
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optimális életminőséget kell megcélozni.
1. A készség- és képességfejlesztésének hangsúlyossága,
rehabilitációs megközelítése.
2. PER-stratégia alkalmazása: gyógypedagógiai hatásrendszerrel
történő segítéssel, fejlesztéssel a gyermek konstruktív életvezetésének
kialakítása (PER: pedagógiai vagy szociális célú Prevenció, Edukáció
(oktatás és /vagy terápia), Rehabilitáció).
3. A deficitek megállapítása helyett az értékelés: erősségek,
szükségletek feltárása (fejlesztő értékelés).
4. A gyermekotthoni élet zártságának oldása, nyitott intézmény
elvének megvalósítása.
5. A gyermek bevonása saját gondozási tervének alakításába.

5. A felvétel és az ellátás formája
5.1. A különleges gyerekotthonba való felvétel menete:
1. Az illetékes Gyámhivatal kezdeményezésére.
2. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekvédelmi
Szakértői Bizottsága javaslatára.
3. A Gyermekközpont vezetője által felkért szakértői csoport – a
gyermek vizsgálati dokumentációjának elemzését követő – ajánlásával.
4. A gondozási hely változtatására a TEGYESZ által összehívott
elhelyezési értekezlet döntése szerint.
5. Az illetékes Gyámhivatal határozatával.
6. A határozatot követően 30 napon belül a gyermek gyámja
gondoskodik a különleges gyermekotthonba történő szállításról.
5.2. A különleges gyermekotthonba felvehetők köre
1. Az ország egész területéről érkező átmeneti vagy tartós nevelt.
2. A 3-16 életév közötti lány vagy fiú.
3. Oktatási (integráltan, vagy specializáltan) intézményben
képezhető.
4. A Gyermekközponti különleges otthon arculatának és kialakított
feltételrendszerének megfelelő nevelési szükséglettel bíró.
5.3. A különleges gyermekotthoni ellátás időtartama
1. A terápiás cél eléréséig.
2. Legfeljebb a gyermek 18 éves koráig.
3. Esetleg tanulmányai befejezéséig.
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5.4. A különleges gyermekotthonba befogadáskor igényelt
iratok
1. Határozat a gondozási hely megváltoztatásáról.
2. Határozat az átmeneti és tartós nevelésbe vételről.
3. Egyéni elhelyezési terv másolata.
4. Szakvélemény különleges nevelésigény megállapításáról.
5. Iskolai dokumentáció.
6. Pedagógiai és pszichológiai jellemzések.
7. Teljes egészségügyi dokumentáció.
8. Személyes iratok.
A Gyermekközpont teljes körű különleges otthont nyújtó ellátást
biztosít. Az ellátás idejére az otthon szakmai vezetője teljes körű gyámi
feladatot lát el.

6. Különleges otthon indításának eseményei és
távolabbi tervei
6.1. Az épület
A Károlyi István Gyermekközpont területén, az őshonos, árnyas
parkban álló tágas épületet alakították át a különleges lakásotthoni
funkcióknak – például akadálymentesítés – megfelelően.
Az intézmény saját erőforrásából finanszírozta a nagy felújítást. Egy
1 ágyas, két 2 ágyas, egy 3 ágyas szoba, közlekedő, nappali-étkező,
konyha, mosdó, raktár, nevelői blokk kapott helyet az épületben. Nagy,
tóra néző terasz, zöldövezeti természeti környezet teszi kellemessé az
otthont. Az épület 2005. november 15-én került műszaki átadásra.
6.2. A működtetés kezdeti tapasztalatai
A személyzet kiválasztása speciális személyiségvizsgálati szűréssel
történt. Összetétel: 1 csoportvezető-nevelő, 1 nevelő, 2 gyermekvédelmi
asszisztens, 2 gyermekfelügyelő. A munkacsoport tagjai 2005. szeptember
1-től az új feladatra készültek. Részt vettek az épület felszerelésében,
bebútorozásában, díszítésében. Több hónapos, komplex felkészítésben
részesültek. Intézménylátogatással, szakmai, módszertani képzéssel,
csapatépítő, konfliktusmegoldó tréninggel, egészségügyi ismeretek
elsajátításával várták az indítást.
Az engedélyek beszerzése 2006. május 31-ig húzódott. Az első lakó
2006. május 18-án érkezett. Folyamatos felvétel és befogadás nagy
körültekintést, állandó készenlétet igényel a munkatársaktól és a segítő
csoporttól. A gyermekek érkezése bizonyította, hogy a személyre szóló
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feltételek kialakítása számtalan egyéni szükségletből eredő (tárgyi,
személyi) igényt vet fel.
1. Számítottunk rá, hogy az egészségügyi vonalat erősíteni kell, de
már az első növendékek között érkező, friss szív-transzplantált
gyermekgondozási feladatainak precíz ellátása is alaposan feladta a leckét
az ott dolgozóknak.
2. Már látható, hogy az iskoláztatás is nehéz feladat elé állít majd
bennünket. A műtött fiú a gyakori kórházi ápolás miatt, egy másik
gyermeknek pedig az aktuális személyiségállapota okán a napi iskolába
járástól el kell tekinteni. Más keretekben kell megszervezni az oktatásukat.
A Pedagógiai Szakcsoport feladata az egyénre szabott feltételek szerinti
oktatás szervezeti formájának kidolgozása, megvalósítása.
3. A pszichológiai ellátás is új dimenzióba kerül. A gyermekek
különleges ellátást igényelnek ebben a vonatkozásban is. Pszichoterápiás
kezelésüket esetfelosztás alapján, a Pszichológiai Szakcsoport végzi.
Elengedhetetlen
a
munkacsoport
rendszeres
szupervíziója
és
esetmegbeszélése.
4. A munkacsoport team-működésének szakszerű funkcionálása a
feladatellátás sikerének alapja. A munkamegosztás, a folyamatos
információcsere, az értékek és normák közös megfogalmazása segítheti a
működés hatásfokát.
5. A különleges csoport is csoportgazdálkodással biztosítja az ellátást.
A havi ellátmányban meg kell jeleníteni a sajátos egyéni szükségleteket:
pelenka, táplálék-kiegészítő, diétás termék, segédanyagok, segédeszközök
cseréje stb. Ezért a növendékeknek egymástól eltérő az igényelt havi
normatívája. A váratlan kiadásokra, beszerzésekre külön kell igényelni a
pénzösszeget.
6.3.További tervek
Terveink szerint 2006. november 15-én kerül átadásra egy következő
épület ugyancsak a kastélyparkban. Adottságai, paraméterei megegyeznek
az első otthonépületével. A teret, a felszereléseket, a berendezéseket a
gyermekek szükségleteihez igazítjuk. A csoportindításra 2007. januárjától
lesz lehetőség. Már folyik az építkezés Cegléden, ahol az alapítványunk a
hidroterápia és a rehabilitáció céljára alakít ki egy lakóegységet. Tervezzük
a harmadik csoport kialakítását is, amellyel teljesen kiépül a koncepció
szerinti otthonegység. Az építkezés ideje alatt folyik a munkatársak
szakmai felkészítése is. A gyakorlat során szerzett tapasztalatok építik,
szélesítik perspektíváinkat.
F ó t, 2006.

Posztós Lászlóné
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A Károlyi István Gyermekközpontban
megvalósított kompetenciamérés
tapasztalatai
1. Bevezető
„A jövőképből akkor lesz valóság, ha mindenki látja benne saját
feladatának fontosságát.” (Ken Blanchard, John P. Carlos, Alan Randolph
1998, 49. p.) Ezzel a mottóval indítjuk útjára azt az összegzést, amely a
Károlyi István Gyermekközpontban megvalósított képességmérés
tapasztalatairól szól.
A gyermekvédelem fél évszázada működő, szimbolikus értékű
intézményének létrejötte óta folyamatos változásokon ment át. 2005
tavaszáig tiszta profilú, hagyományos gyermekvédelmi intézményként
működött. A mára kialakult működési szerkezete a jövőben
multifunkcionális irány szerint újból átalakul, a munkaszervezet ugyanis
csak így felelhet meg a társadalmi környezet kihívásainak. Az újjáalakuló
szervezet munkaerő-igénye viszont megkívánja a már meglévő emberi
erőforrás feltérképezését. A képességmérés első indokának ezt a
munkaszervezeti szempontot tartjuk.
„A jelenlegi gazdasági-társadalmi krízishelyzet olyan változásokat,
változtatásokat igényel, amelyben hatékony, önmaga számára fontos
munkát végző egyének, személyek találják meg helyüket egy olyan
szervezetben, ahol szükségleteik kielégítésére lehető ségük van.” (Dr.
Bodnár Gabriella, 5. p.) A képességmérés második indoka tehát a dolgozó
egyén szempontja.
Az előző szempontokat pedig mindenképpen ki kell még
egészítenünk azzal a sajátossággal, amely az intézmény funkciójából
fakad: a fóti „gyermekváros”, mint a gyermekvédelem szakellátásának
egyik alappillére, elsősorban átmeneti nevelést biztosít az itt tartózkodó
gyermekek és fiatalok számára. A gyermekvédelem korszerű
megvalósítása viszont törvény által meghatározottan első helyre teszi a
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek, fiatal mindenek
fölötti érdekét.
Három szempontot kellett tehát összeegyeztetni az átalakulás
előkészítéséhez: egy munkaszervezeti, egy szakellátást igénybevevő
kliensköri és ezen kívül egy olyan szakemberi kompetenciára vonatkozó
szempontot is, amelyben különös tekintettel kellett lenni a már itt dolgozó
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munkatársakra, hiszen a képességmérés elsősorban rájuk vonatkozott. Ez
viszont joggal veti fel a munkahellyel kapcsolatos bizalom, vagyis a
szakirodalomban szervezeti bizalomként megjelenített fogalomkör
tisztázását (Sass Judit 2005).
A szervezeti bizalom olyan szervezeti tagok által osztott hit, amely az
egyén átélt vagy észlelt szervezeti tapasztalatai és annak értelmezése
során keletkezik, s pozitív elvárásokat tartalmaz a szervezettel szemben.
Kognitív és érzelmi összetevői vannak, amelyek megnyilvánulnak egyrészt
a szervezettel kapcsolatos egyéni viszonyulásban, másrészt az előzőekből
következő személyes vagy személyközi bizalomadó viselkedésben.
A szervezet észlelt megbízhatóságára vonatkozó ítélet összetevői:
1. Bejósolhatóság: a személy úgy érzi, hogy rendelkezik a rendszerre
vonatkozó kontrollérzettel.
2. Megbízhatóság: a kapott ígéretek betartásából származó
elvárások.
3. Jóindulat: a rendszer gondoskodó és igazságos működésének
észleléséből fakadó elvárások.
A szervezeti bizalommal kapcsolatos empirikus kutatás (Sass J. 2005)
szerint a szervezetekkel kapcsolatos bizalom 6 főkomponenst tartalmaz:
1. Kölcsönös munkatársi törődés, segítés;
2. Egyéni (foglalkoztatási) biztonságérzet;
3. Igazságosság, méltányosság;
4. Személyes kontrollérzet;
5. Szükségletek biztosítottsága;
6. Kompetencia.
Témánk szempontjából a foglalkoztatási biztonságérzet, a személyes
kontrollérzet és a kompetencia a legkiemelkedőbb, de a többi komponens
is igen lényeges.
A dolgozók bizalmának megtartása, s a jövő változásaihoz való
egyetértő attitűdjük elérése is azt kívánta, hogy körültekintően lássunk
hozzá a mérési feladatokhoz. A feladat tehát egy nagyon komoly
előkészítést kívánt, amely a dolgozók bevonásával valósult meg, már attól
a pillanattól kezdve, hogy a kívánatos kompetenciák megjelöléséhez is
kikértük véleményüket. A kompetencialista összeállításába bevonni a
dolgozókat szociálpszichológiai szempontból is nagyon fontos volt: így
lehetett erősíteni a változással kapcsolatos pozitív attitűdöket, gyengíteni a
negatívakat, elkötelezetté tenni a munkatársakat a szerkezetátalakításban,
vagyis abban, hogy a közös ügy részesének érezzék magukat.
A kompetenciamérést három fázisban lehetett megvalósítani:
1. előkészítés,
2. a mérés és a kapott eredmények összesítése,
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3. a mérési eredmények egyéni megbeszélése

2. Előkészítés
2.1. Tájékoztató fórumok
Több lépcsőben kellett megvalósítani magát az előkészítő
munkafázist is.
Ahhoz, hogy számíthassunk a
munkatársak
együttműködésére, tájékoztató fórumok megszervezésére volt szükség,
összesen kilenc alkalommal, hiszen a mérés előkészítése idején (2005 első
fele) a Károlyi István Gyermekközpont még három gyermekotthonnal (2
belső és 1 külső: Csanytelek, Hont, Kemence, Ozora, Vajta helyszínnel) és
egy utógondozó otthonnal rendelkezett. Külön összejövetelek voltak a
gyermekfelügyelők, gyermekvédelmi asszisztensek és külön a nevelők
számára. Ezeken a fórumokon történt meg a tájékoztatás a
szerkezetátalakításról és az új típusú gyermekotthonok (különleges és
speciális) jellemzőiről.
2005 júniusában összdolgozói értekezletet szántunk az új profilú
otthonok szakmai koncepciójának megismerésére. Megtörtént a
kompetenciamérés indoklása is: erre azért van szükség, hogy megfelelő
képességű emberek kerüljenek majd az új típusú otthonok nevelői,
gyermekvédelmi asszisztensi és gyermekfelügyelői munkaköreibe.
2.2. Kompetencialista
A következő lépésben meg kellett határoznunk a különböző profilú
gyermekotthonokban
való
helytálláshoz
kívánatos
szakmai
kompetenciákat. A kompetencialistákat a szakirodalom tanulmányozása (1.
sz. melléklet) és a gyakorló szakemberekkel folytatott konzultációk után
állítottuk össze, s kiemelt segítséget kaptunk az intézmény Módszertani
Osztályán dolgozó speciális képzettségű munkatársaktól. A listák alapja a
hagyományosan működő (azaz az eddigi gyakorlatot tükröző)
gyermekotthon nevelői-gyermekvédelmi asszisztensi-gyermekfelügyelői
munkakör betöltéséhez szükséges – a munkaköri leírásokból is kiolvasható
– kompetencialista (2.a/ sz. melléklet) volt. Ezt egyrészt az indokolta, hogy
e munkakörök előírásai ismertek, a munkakörökben valóságos
tapasztalatai
vannak munkatársainknak, másrészt
intézményünk
hagyományos profilja még sokáig érvényes. A különleges és speciális
gyermekotthon munkaköreire vonatkozó kompetencialistát pedig a 2.b/ és
a 2.c/ sz. melléklet tartalmazza. Az összeállított listát minden dolgozó
megkapta még a tájékoztató fórumokon. A lista rangsorolást és
kiegészítést kívánt az olvasótól, vagyis a megkapott lista elolvasása után a
dolgozók feladata az volt, hogy egészítsék ki az általuk fontosnak tartott
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kompetenciákkal, majd jelöljék a legfontosabb tizet és állítsák is sorrendbe
azokat.
Külön összegeztük a nevelők, a gyermekvédelmi asszisztensek,
gyermekfelügyelők, az otthonvezetők és a Módszertani Osztály válaszait és
külön csoportot képeztünk a külső és a belső otthonok vonatkozásában is.
Munkatársaink listakitöltő munkája, a speciális képzettségű
szakemberek, vezetők segítése, valóságpróbák (különleges és speciális
otthonokban való tapasztalatszerzés és a sályi kollégák listakitöltése) és a
szakirodalom egybevetésével 2005 júniusára összeállt a végleges
kompetencialista, amelyre a mérést alapozhattuk. A végleges
kompetencialista (3. sz. melléklet) alapján megfogalmazódhatott, hogy
milyennek kell lennie a szerkezetátalakítás után egy-egy új típusú
gyermekotthon munkatársának. Milyen is az ideális gyermekotthoni
(lakásotthoni) nevelő a szakirodalom és a kompetencialista egybevetése
szerint? Ezt az alábbiakban adjuk közre. Jelmagyarázat a listákhoz:
q szakirodalom és lista együtt,
• lista alapján,
û csak szakirodalom, a listán nem jelenik meg.
1. Az ideális hagyományos gyermekotthoni nevelő:
q magas színvonalú szakmai tudással rendelkezik
(belefoglaljuk, -értjük a megtartott képzési – önképzési igényt);
q jóindulatú alapattitűddel rendelkezik, tudja kezelni a konfliktusokat;
q elkerüli a diszkriminatív viselkedést, elfogadó a másságokkal szemben;
q fejlett kommunikációs képességgel rendelkezik, és ezt jól alkalmazza;
q következetes;
q empatikus;
q saját szakmai szerepét érti, azzal azonosul;
q „okosan” szeret, jól helyezkedik el a közelség – távolság dimenzióban;
• rendelkezik a gyors helyzetfelismerés és reagálás képességével;
• lelkiismeretes;
û megfelelő önismerettel rendelkezik:
1. intra-interperszonális, módszertani kompetencia egyensúlya;
2. belső folyamatok észlelésére való képesség, intra- és
interpszichikus jelentéstartalmak megértésére, tanulására való képesség, a
szocializációs folyamat megértésére való képesség;
3. érett, jól differenciált személyiség;
û kreatív;
û humoros.
2. Az ideális különleges gyermekotthoni nevelő:
q magas színvonalú szakmai tudással rendelkezik (belefoglaljuk, -értjük a
megtartott képzési – önképzési igényt);
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jóindulatú alapattitűddel rendelkezik, tudja kezelni a konfliktusokat;
elkerüli a diszkriminatív viselkedést, elfogadó a másságokkal szemben;
q következetes;
q empatikus;
q megvan benne a szeretés képessége;
q alapos, korszerű ismeretekkel rendelkezik a betegségről, egészségről;
q kommunikációja fejlett;
q van terápiás jártassága;
• optimizmus jellemzi (a remény, a gyógyításba vetett hit képessége);
• rendelkezik a differenciálás képességével;
û azonosul munkahelyi szerepével;
û önismerete megfelelő;
û kreatív;
û humoros.
3. Az ideális speciális gyermekotthoni nevelő:
q magas színvonalú szakmai tudással rendelkezik, azaz a serdülőkor
biztos ismeretével, megértésével, pszichopatológiai alapismeretekkel;
q jóindulatú alapattitűddel rendelkezik, tudja kezelni a konfliktusokat;
q elkerüli a diszkriminatív viselkedést, elfogadó a másságokkal;
q következetes;
q empatikus;
q megvan benne a szeretés képessége;
q rendelkezik a saját indulatok kezelésének képességével (szakmai
szerep, önismeret, kreativitás, humor, feszültségi-bizonytalansági
tolerancia, belső folyamatok észleléseinek képessége, intrainterpszichikus jelentéstartalmak megértése);
q dimenzionálisan gondolkodik (hajlékonyság, rugalmasság);
q jellemző rá a bizonytalanság elviselésének képessége;
• jellemző rá az intenzív munkavégzés képessége rövidtávon.
4. Az ideális hagyományos gyermekotthoni gyermekfelügyelő,
gyermekvédelmi asszisztens:
q magas színvonalú szakmai tudással rendelkezik (belefoglaljuk, -értjük a
megtartott képzési – önképzési igényt);
q jóindulatú alapattitűddel rendelkezik, képes a konfliktusok kezelésére;
q elkerüli a diszkriminatív viselkedést, elfogadó a másságokkal szemben;
q következetes;
q empatikus;
q megvan benne a szeretés képessége;
q képes az elméleti ismeretek differenciált gyakorlati alkalmazására,
q szakmai szerepével azonosul;
û megfelelő önismerettel rendelkezik.
q

q
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5. Az ideális különleges gyermekotthoni gyermekfelügyelő,
gyermekvédelmi asszisztens:
q magas színvonalú szakmai tudással rendelkezik (belefoglaljuk, -értjük a
megtartott képzési – önképzési igényt);
q jóindulatú alapattitűddel rendelkezik, tudja kezelni a konfliktusokat;
q elkerüli a diszkriminatív viselkedést, elfogadó a másságokkal szemben;
q következetes;
q empatikus;
q megvan benne a szeretés képessége;
q rugalmas;
• optimista;
û fejlett kommunikációval rendelkezik;
û szakmai szerepével azonosul;
û megfelelő önismerettel rendelkezik.
6. Az ideális speciális gyermekotthoni gyermekfelügyelő,
gyermekvédelmi asszisztens:
q magas színvonalú szakmai tudással rendelkezik (belefoglaljuk, -értjük a
megtartott képzési – önképzési igényt);
q jóindulatú alapattitűddel rendelkezik, tudja kezelni a konfliktusokat;
q elkerüli a diszkriminatív viselkedést, elfogadó a másságokkal szemben;
q következetes;
q empatikus;
q rendelkezik a szeretés képességével;
q érzelmileg érett;
q szociálisan ügyes, hatni képes környezetére;
• rendelkezik a diszkréció képességével;
û szakmai szerepével azonosul;
û megfelelő önismerettel rendelkezik.
2.3. A mérőeljárás összeállítása
Legelőször is olyan tesztet kellett találnunk, amely alkalmas a
kompetenciák mérésére és a kapott eredmények jól értelmezhetőek. A
Baron-féle Érzelmi Intelligencia Teszt és Cloninger Temperamentum és
Karakter Kérdőíve mellett döntöttünk, mert faktoraik tartalmazzák a
kompetencialista elemeit s intézményünk anyagi keretei is ezt engedik a
jelzett időszakban (papír-ceruza tesztek, egyszerű kiértékeléssel) (4. sz.
melléklet).
A továbbiakban olyan egyéb eljárásokat kellett kidolgozni, amelyek
lehetővé tették a kiválasztott tesztekkel nem mérhető kompetenciák
feltérképezését. Ezek az 5. sz. mellékletben (a kiválasztott tesztekkel nem
mérhető kompetenciák) és a 6. sz. mellékletben (kivonatok a feladatokból)
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találhatók.
A szakmai felkészültséget, a színvonalas szakmai tudást írásos
feladattal hétköznapi szakmai életükben előforduló, vagy elképzelhető
szituációkra leírt válaszok többszempontú elemzésével és beszélgetéssel
mértük. Az elemzési szempontokban tettünk különbséget a nevelői és a
gyermekfelügyelői és gyermekvédelmi asszisztensi válaszok között.
A konfliktuskezelés megismeréséhez önértékelő tesztlapokat
alkalmaztunk. Ez a módszer lehetőséget adott arra is, hogy a
következetesség méréséhez is felhasználhassuk.
A
következetességről
egyébként
egy
kiscsoportos
feladatmegoldásból nyertünk használható információt. Ebben a szituációs
játékban a feladat a nevelők számára egy gyermekvédelmet megreformáló
eljárás önálló létrehozása, amelyet kiscsoportos megvitatás követett, azzal
az instrukcióval, hogy megegyezésre kell jutniuk, de úgy, hogy harcoljanak
a saját ötletük elfogadtatásáért. Ennek a „harcnak” megvalósítása mutatta
meg, hogy a megjelölt konfliktuskezelés és a szituációban tapasztalt
magatartás egyezik-e, következetes-e az egyén?
A gyermekfelügyelők, gyermekvédelmi asszisztensek feladata a világ
jobbítását célzó dolog kitalálása volt. Ez a feladat lehetővé tette a
kreativitás és a humor közvetett megismerését is (Doni Tamblin, Sharyn
Weiss 2002).
A szeretés képességét szóbeli feladattal, egy élmény
bemutatásával vizsgáltuk, amelynek tartalmát több szempontból
elemeztük. Ezeket a feladatokat (szakmai tudás, konfliktuskezelés,
következetesség, szeretés képessége) a vizsgálatban résztvevőkkel
egységesen elvégeztettük.
A hagyományos gyermekotthoni nevelői, gyermekfelügyelői,
gyermekvédelmi
asszisztensi
munkakörhöz
szükséges
egyéb
kompetenciákból a szereppel való azonosulást mérni tudtuk az írásbeli
szituációkból, a kommunikáció fejlettségét (hagyományos és különleges)
pedig a szóbeli, írásbeli feladatok megoldásának színvonalából. Közvetve
kaptunk információt a szituációs játékban a helyzetfelismerés és reagálás
gyorsaságáról, az egész mérési helyzetben a bizonytalanságtűrésről, és az
írásos feladatokból a diszkrécióról.
Az előkészítő munka elvégzésével a kompetenciák és mérőeszközeik
végleges táblázata az alábbiak szerint alakult ki:
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1. A hagyományosan működő gyermekotthon nevelői munkaköréhez
szükséges kompetenciák és azok mérési eszközei:
Kompetenciák
Magas színvonalú szakmai tudás
A nevelői szereppel való azonosulás
Lelkiismeretesség
Konfliktuskezelés
A másság elfogadása
Következetesség
Empátia
A szeretés képessége

Eszközök, módszerek
Írásos és szóbeli szituációk
Írásos és szóbeli szituációk
Cloninger-féle Temperamentum és
Karakter Teszt (továbbiakban TCI)
Írásos és szóbeli szituációk,
konfliktusjelölő teszt
Írásos szituációk, TCI
Konfliktusjelölő teszt és szituáció
TCI, Baron-féle Érzelmi Intelligencia
Teszt (továbbiakban Baron)
A bemutatott élmény elemzése

2. A különleges gyermekotthon nevelői munkaköréhez szükséges
kompetenciák és azok mérési eszközei:
Kompetenciák
Speciális tudás
Terápiás jártasság
Optimizmus képessége
Fejlett kommunikáció,
együttműködés
+ a hagyományos

Eszközök, módszerek
Szóbeli feladatok
Szóbeli feladatok
Baron általános hangulati skála
Baron interperszonális skálák, TCI
együttműködés skála

3. A speciális gyermekotthon nevelői munkaköréhez szükséges
kompetenciák és azok mérési eszközei:
Kompetenciák
Saját indulatok kezelésének
képessége
Érzelmi érettség
Intenzív munkavégzés képessége
rövidtávon
+ a hagyományos

Eszközök, módszerek
TCI együttműködési skála
Baron stresszkezelés felmérő skála
Baron adaptációs skála
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4. A hagyományosan tovább működő gyermekotthon gyermekfelügyelői,
gyermekvédelmi asszisztensi munkaköréhez szükséges kompetenciák és
azok mérési eszközei:
Kompetenciák
Magas színvonalú szakmai tudás (a
tanultak alkalmazása, a gondozás
korszerű értelmezése)
A szakmai szereppel való
azonosulás
Konfliktuskezelés
A másság elfogadása
Következetesség
Empátia
A szeretés képessége

Eszközök, módszerek
Írásos és szóbeli szituációk
Írásos és szóbeli szituációk
Írásos és szóbeli szituációk,
konfliktusjelölő teszt
Írásos szituációk, Cloninger-féle
Temperamentum és Karakter Teszt,
(továbbiakban TCI)
Konfliktusjelölő teszt és szituáció
TCI, Baron-féle Érzelmi Intelligencia
Teszt (továbbiakban Baron)
A bemutatott élmény elemzése

5. A különleges gyermekotthon gyermekfelügyelői, gyermekvédelmi
asszisztensi munkaköréhez szükséges kompetenciák és azok mérési
eszközei:
Kompetenciák
Rugalmasság
Optimizmus képessége
Fejlett kommunikáció,
együttműködés
+ a hagyományos

Eszközök, módszerek
Baron
Baron általános hangulati skála
Baron interperszonális skálák, TCI
együttműködés skála

6. A speciális gyermekotthon gyermekfelügyelői, gyermekvédelmi
asszisztensi munkaköréhez szükséges kompetenciák és azok mérési
eszközei:
Kompetenciák
Érzelmi érettség, stresszkezelés
Szociális ügyesség, hatni tudás
képessége
+ a hagyományos

Eszközök, módszerek
Baron stresszkezelés felmérő skála
Baron problémamegoldás
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3. A mérés folyamata, matematikai statisztikai
jellemzők
3.1. A mérés forgatókönyve:
3.1.1. Az írásos feladatok kitöltése
1. Cloninger teszt
2. Baron teszt
3. Konfliktuskezelés jelölése
4. Szituációk
3.1.2. Kiscsoportos szituációs játék
3.1.3. Beszélgetés
1. Szakmai ismeretek
2. Kommunikációs feladatok
3. Élmény a szeretetről
4. Motivációs interjú
A mérés ideje: 2005. június hónap, egyénenként 2-2,5 óra, amely
írásos egyéni munkából, kiscsoportos szituációs játékból és egyéni
beszélgetésből állt. Résztvevők: a KIGYK – ban a gyermekekkel
közvetlenül foglalkozó összes nevelő, gyermekvédelmi asszisztens és
gyermekfelügyelő, valamint álláshirdetésre jelentkező külső pályázók,
összesen 62 fő.
3.2. Matematikai statisztikai jellemzők
1. A nevelők által elérhető nyerspont értékei:
a/ Hagyományos:
Kompetenciák
Szakmai tudás
Nevelői szerep
Lelkiismeretesség
Konfliktuskezelés
Másság elfogadása
Következetesség
Empátia
Szeretés képessége
Összesen

Elérhető eredmény
32
6
9
5
13
1
12
3
81
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b/ Különleges:
Kompetenciák
Speciális tudás
Terápiás jártasság
Optimizmus
Fejlett kommunikáció és
együttműködés
Összesen
Hagyományos és
különleges összesen:

Elérhető eredmény
3
3
5
Baron: 15
TCI: 42
68
149

c/ Speciális:
Kompetenciák
Saját indulatok kezelésének
képessége
Érzelmi érettség
Intenzív munkavégzés
képessége rövidtávon
Összesen
Hagyományos és speciális
összesen

Elérhető eredmény
10
10
15
35
116

2. A gyermekfelügyelők és gyermekvédelmi asszisztensek elérhető
nyerspont értékei:
a/ Hagyományos:
Kompetenciák
Szakmai tudás
Szakmai szerep
Konfliktuskezelés
Másság elfogadása
Következetesség
Empátia
Szeretés képessége
Összesen

Elérhető eredmény
20
6
3
11
1
12
3
56
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b/ Különleges:

Kompetenciák
Rugalmasság
Optimizmus
Fejlett kommunikáció és
együttműködés
Összesen
Hagyományos és
különleges összesen:

Elérhető eredmény
5
5
Baron: 15
TCI: 42
67
123

c/ Speciális:
Kompetenciák
Érzelmi érettség,
stresszkezelés
Szociális ügyesség, hatni
tudás képessége
Összesen
Hagyományos és speciális
összesen

Elérhető eredmény
10
5
15
71

A vizsgált személyek nyerspontszámainak értelmezéséhez öt
kategóriát határoztunk meg, ez ad keretet a felosztáshoz, amelyek a
következők (7. sz. melléklet):
1. Nagyon alacsony (a vizsgált személyek alsó 10%-a)
2. Alacsony ( a vizsgált személyek alsó 30%-a az alsó 10% nélkül)
3. Átlagos (a vizsgált személyek alsó 70%-a az alsó 30% nélkül)
4. Átlagon felüli (a vizsgált személyek felső 30%-a a felső 10%
nélkül)
5. Nagyon magas (a vizsgált személyek felső 10%-a)
Munkatársaink mind a hagyományos gyermekotthonban töltik be
munkaköreiket. Utólagos alkalmasságvizsgálatot nem szándékoztunk
elvégezni, hiszen munkájuk hatékonysága megfelelő, valamennyien
megbecsült dolgozóink. A vizsgálat célja egyébként is az új profilú
gyermekotthonok megfelelő szakembereinek kiválasztása volt. E tények
indokolták,
hogy
munkatársaink
hagyományos
gyermekotthoni
munkakörökre vonatkozó teszteredményeit 75%-os teljesítés esetén
megfelelőnek értelmeztük, s ezt minden dolgozónk elérte.
Az adathalmaz rendszerezése után adatbázist hoztunk létre, melynek
elemzését követően a statisztikai próbák azt igazolták, hogy a vizsgálat
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nyerspontszámaiból kialakított mutatók alapján mind a gyermekfelügyelők
és gyermekvédelmi asszisztensek, mind a nevelők közül a különleges
gyermekotthonban az átlagos, az átlagon felüli, illetve a nagyon magas
kategóriába esők alkalmasak a vizsgálati módszer alapján az adott
munkakör betöltésére.
A speciális gyermekotthonban mind a gyermekfelügyelők és
gyermekvédelmi asszisztensek, mind a nevelők közül az átlag magasabbik
fele, az átlagon felüli, illetve a nagyon magas kategóriába esők alkalmasak
a vizsgálati módszer alapján az adott munkakör betöltésére.
3.3. Mit mutatnak az eredmények?
A meghirdetett álláshelyekre pályázó és a mérésben résztvevő külső
szakemberek tájékoztató levelet kaptak. A mérésben résztvevő saját
dolgozóink számára 2005. novemberében nevelési értekezleten
ismertettük az összesített eredményeket.
1. A használt módszer alapján mért eredmények szerint a mérésben
részt vett 16 nevelő közül a hagyományos gyermekotthoni munkakörbe
megfelelt 16 fő, (100%,) a különleges gyermekotthonba 11 fő (68,75%)
és a speciális gyermekotthonba 8 fő (50%). (8. sz. melléklet)
A mérésben részt vett 38 fő gyermekvédelmi asszisztens és
gyermekfelügyelő közül a hagyományos gyermekotthoni munkakörbe
megfelelt 38 fő (100%), a különleges gyermekotthonba 28 fő (73,68%), a
speciális gyermekotthonba pedig 20 fő (52,63%). (9. sz. melléklet)
2. A továbbiakban csakis azokat az eredményeket emeljük ki,
amelyek a jelenlegi és a jövőbeni munkakörökben való helytállást döntően
meghatározzák. Ezért az érzelmi intelligenciával és a másságok
elfogadásával kívánunk bővebben foglalkozni. A többi, mért kompetencia
érték a számozott mellékletekben nyomon követhető. Ha visszautalunk
arra, hogy milyen az ideális nevelő, gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi
asszisztens a különböző profilú intézményekben, azt tapasztaljuk, hogy a
szakmai tudás mellett mindenütt legnélkülözhetetlenebb a fejlett érzelmi
intelligencia
(empátia, kommunikációs képesség,
indulatkezelés,
stressztűrés, optimista beállítódás). Ezeket a kompetenciákat elsősorban a
Baron-teszt értékei tükrözik. Lássuk tehát, mit mutatnak a Baron-teszt
eredményei (10. sz. melléklet):
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A skálák sorrendje

Nevelők
1. Interperszonális skálák:
4,20 pont
2. Általános hangulati skálák:
4,04 pont
3. Intraperszonális skálák:
3,91 pont
4. Adaptációs skálák:
3,90 pont
5. Stresszkezelés skálák:
3,61 pont

Gyermekfelügyelők,
gyermekvédelmi asszisztensek
1.Interperszonális skálák:
4,13 pont
2.Általános hangulati skálák:
3,97 pont
3.Adaptációs skálák:
3,77 pont
4.Intraperszonális skálák:
3,73 pont
5.Stresszkezelés skálák:
3,53 pont

A skálák faktorainak sorrendje homogénebb képet mutat:
Nevelők:
Legalacsonyabb értékek
1. stressztűrés:
3,43 pont
2. függetlenség:
3,45 pont
3. rugalmasság:
3,65 pont

Gyv.assz, gyf.:
Legalacsonyabb értékek
1. stressztűrés:
3,27 pont

Nevelők:
Gyv.assz.,gyf.
LegmagaLegmagasabb értékek sabb értékek
1. társas
1. társas
felelősségtudat: felelősségtudat:
4,49 pont
4,37 pont
2. függetlenség: 2. önmegvaló2. önmegvaló3,28 pont
sítás:
sítás:
4,40 pont
4,23 pont
3. empátia:
3. rugalmasság:
3. empátia:
4,23
4,18 pont
3,48 pont

A táblázatokból egyértelműen kiderül, hogy munkatársaink (a
nevelők, gyermekvédelmi asszisztensek és gyermekfelügyelők számottevő
különbsége nélkül) fejlett interperszonális képességgel, magas szintű
társas felelősségtudattal és empátiával rendelkeznek, amely a
munkaköreikben való helytállást jól megalapozza, jó eligazodást tesz
lehetővé az emberi kapcsolatrendszerekben. Mivel szakmai- és
magánéletükben is fontos értéket képvisel az önmegvalósítás, ennek
érvényesítése jelenthet nagyobb fokú nehézséget számukra amiatt, hogy a
függetlenség és a rugalmasság dimenziókban (amelyek pedig
nélkülözhetetlenek az önmegvalósításhoz, a változásokhoz való pozitív
viszonyuláshoz) alacsony értékeik vannak. Mindezt tovább nehezíti, hogy a
stresszekkel való megküzdésben, a stressztűrésben érték el a legkisebb
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pontszámot, pedig a gyermekvédelem dolgozóinak életében a stressz a
hétköznapok velejárója, tehát a megküzdés fontos magatartás. Ez a
munkáltató számára is beavatkozást megkívánó információ. Önismeretfejlesztéssel, tréningekkel, a szakmai önállóság serkentésével sokat
tehetünk a stresszel való megküzdésben és ezt a fontos feladatot a mérés
láttatta meg. Hogy áll a másság elfogadása, mint másik meghatározó
kompetencia? (9. melléklet) Mindhárom profilú gyermekotthonban fontos,
hogy a dolgozók elfogadóan viszonyuljanak a másságokhoz. Ezen a
területen a mérésben résztvevők eredményei 90% fölött vannak, tehát
munkájukban erre jó példát nyújtanak egymásnak és a gyerekeknek,
fiataloknak is.

4.A mérési eredmények egyéni megbeszélése
Lényegesnek tartottuk, hogy a mérési eredményeket négyszemközti
helyzetben beszéljük meg a résztvevő dolgozókkal. Egyrészt éreztetni
akartuk munkatársainkkal a személyes fontosságukat, másrészt aktivizálni
kívántuk őket a szerkezetátalakításához, a munkakörökhöz szükséges
kompetenciák megszerzéséhez, a motivált egyéni szakmai fejlődés
megvalósításához. Harmadrészt a konfliktuskezelő utóteszt felvételével és
eredményeinek megbeszélésével árnyaltabbá kívántuk tenni és
kiegészíteni a konflikuskezelésre a mérés során kapott eredményüket. Az
alkalmazott módszer megvalósításához kitűnő szakirodalmi háttér állt
rendelkezésünkre (Fonyó, Pajor 2000).
A mérésben résztvevő dolgozók közül 50 fővel valósult meg az
egyéni beszélgetés. Az elvégzett tevékenység 2005 novemberének
közepétől 2006 március végéig tartott, minden beszélgetés négyszemközti
formában zajlott. A beszélgetésekre felhasznált munkaórák száma: 126
munkaóra volt, ami azt jelenti, hogy sok olyan beszélgetésformát kellett
választani, amikor folyamatról volt szó és egy-egy beszélgetés 4 vagy 6,
esetenként 8 munkaórát is jelentett, mert előbb célszerű volt azokkal az
elodázhatatlannak tűnő problémákkal foglalkozni, amelyek előre tolultak és
megakadályozták volna, hogy teljes figyelemmel önmaga eredményeire
fókuszálhasson az érintett munkatárs. Összességében kb. 1,5 – 2 óra
időtartamra volt szükség egy-egy dolgozó esetében a feladat
elvégzéséhez.
A beszélgetés során a következő anyagokat használtuk fel:
1. az érintett dolgozót értesítő levél a kompetenciamérés során elért
eredményről,
2. grafikonok a mérésben résztvevők csoportos eredményeiről,
3. a konfliktuskezelési stílust mérő utóteszt.
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A beszélgetés alkalmával az elért egyéni eredményeket
egybevetettük a csoportos grafikonokkal és a felvett konfliktuskezelő
utóteszt grafikonjával, s ennek tükrében fogalmazták meg munkatársaink
az elégedettségüket vagy elégedetlenségüket, céljaikat a szakmai
képességeik fejlesztése területén.
A nevelőkkel megvalósított egyéni beszélgetéseken összesen
12 fő (100%) vett részt. A nevelő munkakörben lévő munkatársaink a
mérési eredményeket reálisnak tartják.
A Károlyi István Gyermekközpontban dolgozó nevelők többsége
pedagógus alapdiplomával rendelkezik. A beszélgetésen résztvevők közül
pszichopedagógus másoddiplomája van 2 főnek, egészségfejlesztő
mentálhigiénikus másoddiplomája van 1 főnek, szociálpedagógus
alapdiplomával rendelkezik 1 fő. Az új típusú gyermekotthonokban
(különleges és speciális) való helytálláshoz szükség lesz gyógypedagógiai,
illetve szociális szakmai ismeretekre. A nevelők közül 10-en (83%) tartják
a kapott eredmények alapján fontosnak szakmai tudásuk erősítését. A
szakmai tudás bővítése céljából legtöbben gyógypedagógiai főiskolai
képzésben szeretnének részt venni (4 fő 33,33%); szociális munkás vagy
szociálpedagógus képzésben 2 fő (16,66%) és szociális szakvizsgát
szeretne tenni 1 fő (8,33%).
Szakkönyvek, előadások, tanfolyamok,
szupervízió formájában szeretné tudását felfrissíteni 4 fő (33,33%). A
képzési formák megválasztásában azért szerepel eggyel több létszám (10
fő helyett 11 , mert az egyik nevelő még nem tudta eldönteni, hogy
gyógypedagógus illetve szociális munkás szeretne-e lenni, s ezért
mindkettőt megjelölte.
6-an (50%) fejezték ki meglepődésüket amiatt, hogy empátiás
képességük a teszteredmények szerint fejletlenebb, mint ahogyan azt
önmagukról gondolták, így egyértelmű, hogy a továbbképzési
elképzeléseikben erre nagy hangsúlyt szeretnének fektetni tréning
formájában. 4-en (33,33%) akarnak továbbfejlődni a stresszkezelésben
tréning formában. 3-an (25%) szeretnék a másság iránti elfogadásukat
fejleszteni másság-tréninggel, filmek megtekintésével és az azokról való
konzultációkkal. A nevelők közül 1 fő (8,33%) erősítené optimizmusát
tréning igénybevételével.
A szakmai ismeret, empátia, másság elfogadása a hagyományos,
különleges és speciális gyermekotthonban egyaránt fontos kompetencia, a
stresszkezelésnek a mérőanyag szerint a speciális gyermekotthonban van
legnagyobb létjogosultsága (bár máshol is nélkülözhetetlen a dolgozók
lelki egészsége szempontjából), az optimizmus pedig a különleges
gyermekotthonban kiemelkedően fontos képesség.
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A nevelői munkakörben lévő munkatársak továbbtanulási szándéka
tehát szakmai jövőképüket is megmutatja.
A nevelőkkel való munka megérdemli az egybevetést Rácz Andrea
kutatásával (Rácz Andrea 2005, 54 – 64. p.). A kutatásban szereplő
nevelői fókuszcsoport csekély létszámú, de fontos szakmai kérdésre
kereste a választ, amelyből a szakmai identitást, a szakmai fejlődést és a
képességek, készségek témakört emeljük ki.
A szakmai identitást érintően a cikk azt mutatja: „A kérdezett nevelők
szakmai identitásválságról beszélnek. A szakemberekben felmerült a
kérdés: pedagógusok ők vagy szociális munkások? Nem tudják, hol
foglalnak helyet a gyermekvédelmi ellátórendszerben…”(Rácz Andrea
2005, 56. p.)
A képességek, készségek rendszeréről szólva: „A nevelői munkához
szükséges készségeket, képességeket az általunk kérdezett nevelők nem
tudták megnevezni, véleményük szerint ennek az az oka, hogy nincsenek
igazán tisztában azzal, mit is jelent nevelőnek lenni… A nevelők úgy vélik,
a munkájuk során változik a funkciójuk: tanár, szociális munkás,
pszichológus, takarítónő , családterapeuta.” (Rácz Andrea 2005, 57. p.)
A kutatással való összehasonlítás kedvez a Károlyi István
Gyermekközpont nevelőinek megítélésében, hiszen munkatársaink aktívan
részt vettek a kompetencialista összeállításában, azaz tudatosan
végiggondolták, milyen képességeket, készségeket, tudást igényel a
különböző profilú gyermekotthonok nevelői munkaköre, s mivel vállalták a
kompetenciamérést, az egyéni eredmények tükrébe való belenézést,
szakmai identitásukkal és szakmai jövőképükkel is tudatosan
szembesültek, „kiállták a próbát”.
A gyermekvédelmi asszisztensekkel, gyermekfelügyelőkkel
megvalósított egyéni beszélgetéseken összesen 38 fő (100%) vett részt.
Az érintett munkatársaink újszerűnek tartották a kompetenciamérést,
közös ügyként ítélték meg, és legtöbben azt fejezték ki, hogy érdemes volt
végigcsinálniuk, „belenézni a tükörbe”, mert így az önmagukról való
tudásuk sokkal árnyaltabb, gazdagabb lett.
Ebben a csoportban az egyéni eredményeket tekintve két területen
lett magas a jelenlegi képességszintjükkel való elégedetlenség. Az egyik a
konfliktuskezelés, amely 11 főnek (28,9%) okoz nehézséget, a másik
pedig a stresszkezelés, amely ugyancsak 11 főnek (28,9%) jelent
problémát, ilyen témában képeződne szívesen tréning formát választva. 9
fő (23,7%) szeretne javítani optimizmusán, mert a mérésben itt lettek
alacsonyak a pontjaik, s ez a képesség nagyon fontos a különleges
gyermekotthonokban. 9-en (23,7% ) gondolják úgy kapott eredményeik
alapján, hogy szakmai tudásukat szeretnék gyarapítani. Ehhez először is 2
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fő (5,3%) érettségizne, 1 fő (2,6%) tréninget, esetmegbeszélést szeretne,
1 fő (2,6%) szociális képzést, 1 fő (2,6%) gyermekvédelmi képzést, 1 fő
(2,6%) tartalmas előadások meghallgatását szeretné, 3 fő (7,9%) pedig
főiskolai tanulmányait folytatná illetve kezdené el. Meg kell jegyezni, hogy
a gyermekvédelmi asszisztensi, gyermekfelügyelői munkakörökben
dolgozók közül legtöbben több területen is úgy ítélték meg egyéni
eredményeiket, hogy abban képeződniük szükséges, ezért 6-an (15,8%) 2
kompetenciát, 3-an (7,9%) 3 kompetenciát, 3-an (7,9%) 4 kompetenciát
és 3-an (7,9%) 5 kompetenciát illetően is kinyilvánították fejlődési
igényüket. 6 fő (15,8%) gyermekfelügyelő, illetve gyermekvédelmi
asszisztens venne részt empátiája fejlesztése céljából tréningen. A másság
elfogadása 5 főnek (13,2%) okoz problémát, szeretne ebben fejlődni. A
rugalmasság fejlesztése érdekében 5 fő (13,2%) szeretne gyakorlatban
használható fejlettebb készségekhez hozzájutni. 2 fő (5,3%) az
együttműködés, kommunikáció és 2 fő (5,3%) a szociális hatékonyság
témájában szeretné fejleszteni képességeit. 1 fő (2,6%) gyermekvédelmi
asszisztens a
következetességén kíván javítani, 1 fő (2,6%)
gyermekfelügyelő jelölte meg azt az igényét, hogy ő az önelfogadás
területén kívánna fejlődni.
Az adatokból látható, hogy a gyermekfelügyelők képzési igénye 11
területet ölel fel, szemben a nevelők 5 területével.
A képzési igények az alábbi sorrendet mutatják:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nevelők
szakmai tudás
empátia
stresszkezelés
másság
optimizmus

Gyermekfelügyelők, gy.védelmi assz.
konfliktuskezelés, stresszkezelés
optimizmus
szakmai tudás
empátia
másság
rugalmasság
együttműködés-kommunikáció, szociális
hatékonyság
következetesség
önelfogadás

Öt kompetencia – a szakmai tudás, az epátia, a stresszkezelés, a
másság elfogadása és az optimizmus – mindkét csoport esetében
megjelenik.
Ezek a tapasztalatok azt mutatják, hogy munkatársaink fontosnak
tartják az élethosszig tartó tanulást, hisznek a folyamatos fejlődés
lehetőségében, és ez a tény dolgozóink új feladatok iránti elköteleződését
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is meggyőzően támasztja alá. A nevelőkkel kapcsolatban említett kutatás
(Rácz Andrea 2005) kitért a gyermekvédelmi asszisztensek és
gyermekfelügyelők munkakörére is. A kutatásban megkérdezett
gyermekvédelmi asszisztensek szerint ki kellene szűrni azokat az
embereket, akik a gyermekvédelmet nem hivatásnak tekintik, olyan
szakemberek kellenek, akik „…elfogadják a másságot, tolerálni tudják, el
tudják fogadni magát a gyereket, elfogadják az ő kultúrájukat.” (Rácz
Andrea 2005, 57. p.) A kutatásban résztvevő gyermekfelügyelők is
kiemelték a szakmai elhivatottság fontosságát, „e nélkül ugyanis nem
lehet a gyermekek között élni, ahhoz teljes ember kell….Véleményük
szerint ez másfajta felelősség, mint a saját gyerek felnevelése.” (Rácz
Andrea 2005, 58. p.)
Szakmai fejlődésük szempontjából mindkét munkakör megkérdezett
dolgozói azt fejezték ki, hogy nagy szükség lenne továbbképzésekre,
személyiségfejlesztő tréningekre, szervezett formában megvalósuló
rendszeres szupervízióra, iskolarendszerű képzésre valamint hazai és
nemzetközi tapasztalatcsere-lehetőségekre.
Elvégzett munkánk megerősített minket abban, hogy a humán
erőforrás megőrzése, fejlesztése érdekében végzett tevékenységünk
komplex és korszerű. A mérési eredményekkel való szembenézés
munkatársaink szakmai
azonosságérzetét, önismeretét pozitívan
befolyásolta. A szervezetfejlesztésben pedig következetesen végigvittük a
dolgozók
aktivizálását:
a
munkatársak
bevonásával
történő
kompetencialista összeállításával, a kompetenciaméréssel az érintett
dolgozók körében és a személyes tanácskozással-tanácsadással a mérési
eredményekről, a szakmai fejlődés elképzeléseiről. A munka folyamatában
a dolgozók munkaszervezet iránti bizalma sem sérült meg, azt sikerült
megtartanunk.
Milyen feladatokat tűzhet ki ezek után a munkaszervezet? Össze kell
állítani az egyéni képzési igényekre építve és a munkaszervezetünk
szerkezetátalakítási céljait egyaránt figyelembe véve egy olyan
intézményünk által támogatott képzési kínálatot, amelyben minden
munkatársunk megtalálja a számára fontos tartalmat:
1. iskolarendszerű, szervezett továbbtanulás;
2. belső továbbképzések, tréningek;
3. külső csoportokban megvalósítható személyiségfejlesztő tréningek.
A különleges gyermekotthon első lakásotthonába kiválasztott
munkacsoport tagjai számára már megvalósult egy team-építő, teamfejlesztő 30 órás tréning. Ezen a tréningen a team tagjai ön- és
társismerethez jutottak, s kialakították a team szakmai elveit,
kommunikációs működésmódját, szervezeti kultúrájuk lényeges értékeit.
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Megfogalmazták elégedettségüket a tréninggel kapcsolatban, és azt
az ajánlásukat is, hogy a struktúraváltásból fakadó csoportújjászerveződések estén minden újonnan alakuló team sokat profitálna, ha
a team-építés lehetősége nekik is adott lenne.
A továbbra is együttdolgozó, együtt maradó felnőtt munkacsoportok
esetén egy-egy csoport számára jól megvalósítható a mérési
eredményekről való egyéni beszélgetések tapasztalatainak csoportszintű
összegzése (a személyiségjogok tiszteletben tartásával), mert szakmai
munkájukat tudatosabbá tehetné, ha ismernék a csoportszinten
megmutatkozó eredményeiket, erősségeiket, fejlődési irányaikat és azt,
ami a konfliktuskezelő utótesztből a csoportjukra leginkább jellemző
konfliktuskezelő stílusként megnyilvánul. Ezzel jelenlegi munkaköreikben
szakmai munkájuk színvonala megemelkedhetne, jövőbeli munkaköreik
hatékony megvalósításához pedig „edzésben” lennének.
A
képzési
igények
egyébként
olyan
szerteágazóak
és
megalapozottak, hogy megvalósulásuk megkívánja a közvetlen munkahelyi
vezetőktől is a képzések, a szakmai tudás fejlesztéséért kifejtett
erőfeszítések értékelését, a tanulás értékként kezelését, sőt, azt is, hogy
ők is járjanak elöl a tudás folyamatos gyarapításában.
A munkatársak mérési eredményeinek és képzési igényeinek
ismeretében sokrétű feladat vár a Károlyi István Gyermekközpontra.
Belső, akkreditálandó és külső, akkreditált képzési lehetőséget szükséges
átgondolni, betervezni és anyagilag is támogatni. Mindezt humánerőfejlesztésként, azért, hogy az új profilú otthonok munkaköreibe
kompetenciáik és képzettségük szerint is a szakmai munka színvonalát
legjobban biztosítani tudó szakemberek kerüljenek. Ez intézményi és
dolgozói jövőképet is jelent. Ezek azért is nagyon fontos lépések, hogy a
munkaszervezet iránt megnyilvánuló dolgozói bizalom töretlen maradjon.

Mellékletek
1. számú melléklet
A szakmai kompetencia követelményei a szakirodalom szerint
Patterson, Eisenberg (1983)
• jó elméleti felkészültség és szüntelen önképzés
• energia (a testi-lelki működések energizáltsága)
• hajlékonyság, rugalmasság
• „nem módszerspecifikus” humán segítő tényezők nyújtani tudása
(együttérzés, támogatás, megerősítés, személyesség, odaforduló
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figyelem, „jelenlét”, oldott légkör, biztonságnyújtás, együttgondolkodás
stb.)
jóindulatú alapattitűd
önismeret
(intra-interperszonális,
módszertani
kompetencia
egyensúlya)

Leuscher (1990)
• a belső folyamatok észlelésére való képesség
• a feszültségi és bizonytalansági tolerancia elviselési képessége a
megértési folyamatban
• a saját tanácstalansági és segélytelenségi érzések türelmes
megmunkálása
• saját elméleti álláspont kifejlesztése
• intra- és interpszichikus jelentéstartalmak megértésére és tanulására
való képesség
• csoportdinamikai megértési képesség
• a szocializációs folyamat megértése
Domszky András (1999)
• érett, jól differenciált személyiség
• humorérzék
• kreativitás
• a problémákkal való megküzdés képességével rendelkezés
• a gyermeki jogok tisztelete
• érző, értő lélek
• rugalmasság és hitelesség
• következetesség
• modellnyújtás képessége
• fejlett kommunikációs képesség és megfelelő alkalmazása
interperszonális kapcsolatokban
• a diszkriminatív viselkedés elkerülése
• saját szerepét érteni tudás
• megtartott képzési-önképzési igény

az

Vidra Szabó Ferenc (2000)
• legyen stabil, rugalmas értékrendje
• legyen kiegyensúlyozott magánélete
• ne valami „helyett” végezze ezt a munkát
• nem árt, ha vannak saját gyerek nevelésével kapcsolatos tapasztalatai
• legyen elfogadó, toleráns
• tudja kezelni a konfliktusokat

Kompetenciamérés
•
•
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legyen határozott, de ne legyen merev
ne engedjen túlságos közelséget, de ne is tartson túlságos távolságot
2.a/ számú melléklet
A hagyományos lakásotthon nevelőinek kompetencia – listája

Milyen szaktudás, módszertani képességek fontosak egy hagyományos
lakásotthon nevelői munkakörében? Egészítse ki az alábbi listát az Ön által
fontosnak tartott és erről a listáról hiányzó képességekkel! Kérjük, jelölje
ki a 10 legfontosabb képességet, és állítsa sorrendbe azokat!
• a nevelői szereppel való azonosulás
• lojalitás a munkaszervezethez
• magas színvonalú szakmai tudás (fejlődés-lélektani, pedagógiai,
szociálpszichológiai, módszertani ismeretek)
• atmoszférateremtés képessége
• a szeretés képessége
• konfliktuskezelés képessége
• elfogadó attitűd a másságokkal szemben
• a kritikához való egészséges viszony
• a munkájához szükséges információk megszerzésének és kezelésének
képessége
• magabiztosság, önbizalom
• empátia
• rugalmasság
• önállóság
• megfontoltság
• lelkiismeretesség
• érett megküzdési stratégiák a stresszkezelésben
• optimizmus
• innovációs képesség, a kihívásokhoz való pozitív viszony
• következetesség
• kreativitás
• bátorság
• nyitottság
• kitartás képessége
• fejlett diplomáciai érzék
• a stratégiakészítés, tervkészítés képessége
• gyors helyzetfelismerés és reagálás képessége
• az
érzelmek
leolvasásának,
kifejezésének,
megértésének,
szabályozásának képessége
• kontrollképesség
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társas mobilizálás, szociális hatékonyság képessége
döntési képesség
önismeret, öntisztelet
fejlett kommunikációs képesség
2.b/ számú melléklet
A különleges lakásotthon nevelőinek kompetencia – listája
A különleges lakásotthonban
dolgozó nevelő feladatai

1. A gyermek
állapotához,
illetve
életkorához
viszonyított
különleges
ellátás

2. Otthont
nyújtó
ellátás

3. A gyermekcsoport
életének
szervezése

4. A felnőtt
munkacsoport
összefogása,
vezetése

Igényelt képességek (a hagyományos gyermekotthon nevelői
munkaköréhez felsoroltakon túl):
• az egészséges, illetve az átlagostól eltérő testi-lelki fejlődés ismerete
• a megváltozott egészségi állapot, a betegség korszerű értelmezése
• a helyreállításban, gyógyításba, rehabilitációba vetett hit
• a remény képessége
• a differenciálás képessége
• terápiás jártasság
• az előítéletekkel való megküzdés képessége
• dimenzionális gondolkodás képessége
• a lelkesedés és lelkesíteni tudás képessége
Milyen fel nem sorolt képességeket igényel Ön szerint a speciális
lakásotthoni nevelői munka? Ha van ilyen, kérjük, írja le!
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2.c/ számú melléklet
A speciális lakásotthon nevelőinek kompetencia – listája
A speciális lakásotthonban
dolgozó nevelő feladatai

1. A súlyos
pszichés
tüneteket,
súlyos
disszociális
tüneteket
mutató,
általában 12.
életévét
betöltött
gyermek
állapotához
igazodó
speciális
ellátás,
általában
2 évre

2. Otthont
nyújtó
ellátás

3. A
gyermekcsoport
életének
szervezése

4. A felnőtt
munkacsoport
összefogása,
vezetése

Igényelt képességek (a hagyományos gyermekotthon nevelői
munkaköréhez felsoroltakon túl):
• a serdülőkor biztos ismerete, érzelmi megértése
• pszichopatológiai alapismeretek és azok alkalmazásának képessége
• saját indulatainak kezelési képessége
• a remény képessége
• a bizonytalanság elviselésének képessége
• az intenzív munkavégzés képessége, rövidtávra szólóan
• hitelesség az előítéletekkel kapcsolatban
• dimenzionális gondolkodás képessége
Milyen fel nem sorolt képességeket igényel Ön szerint a speciális
lakásotthoni nevelői munka? Ha van ilyen, kérjük, írja le!

Végleges kompetncialista
ÁLTALÁNOSAN
OTTHONTÍPUS
KÍVÁNATOS MINDEN
MUNKAKÖRBEN
Magas színvonalú szakmai
tudás
HAGYOMÁNYOS
Konflliktuskezelés

A másság elfogadása
KÜLÖNLEGES
Következetesség

SPECIÁLIS
A szeretés képessége

NEVELŐK
Gyors helyzetfelismerés és reagálás
A nevelői szereppel való azonosulás
Lelkiismeretesség
Fejlett kommunikáció
Az egészséges illetve az átlagostól
eltérő testi-lelki fejlődés ismerete
A megváltozott egészségi állapot, a
betegség korszerű értelmezése
Terápiás jártasság
Optimizmus, a remény képessége
Lelkesedés, a gyógyításba vetett hit
Differenciálás
Fejlett kommunikáció
Pszichopatológiai ismeretek, a
serdülőkor biztos ismerete,
megértése
Saját indulatok kezelésének
képessége
Dimenzionális gondolkodás
Intenzív munkavégzés képessége
rövidtávon
A bizonytalanság elviselésének
képessége

GYERMEKFELÜGYELŐK ÉS
GYERMEKVÉDELMI
ASSZISZTENSEK
Az elméletben tanultak gyakorlati
alkalmazása
A gondozás korszerű értelmezése és
differenciálása
A gyermekfelügyelői szereppel való
azonosulás
Optimizmus
Rugalmasság

Érzelmi érettség
Diszkréció képessége
Szociális ügyesség illetve hatni tudás

Kompetenciamérés
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4. számú melléklet
Baron, TCI teszt
Temperamentum és Karakter
Kérdőív
A válaszadás módja: igaz (1),
nem igaz (0)
Temperamentum:
• Újdonságkeresés
• Ártalomkerülés
• Jutalomfüggőség
Karakter:
• Önirányultság
- felelősség vagy mások
hibáztatása
- célra irányultság vagy hiánya
- leleményesség
- önelfogadás vagy
önmarcangolás
- személyes tulajdonságok
belátása
• Együttműködés
- társas elfogadás vagy
intolerancia
- empátia vagy érdektelenség
- segítőkészség vagy annak hiánya
- együttérzés vagy bosszúállás
- lelkiismeretesség vagy önző
haszonelvűség
• Transzcendencia:

Baron Érzelmi Intelligencia
Teszt
A válaszadás módja: 5 fokozatú
Likert-skála
I. Intraperszonális skálák:
• Magabiztosság
• Önbecsülés
• Éntudatosság
• Függetlenség
• Önmegvalósítás

II. Interperszonális skálák:
• Empátia
• Társas felelősségtudat
• Interperszonális viszony
III. Adaptációt felmérő skálák:
• Valóságérzékelés
• Rugalmasság
• Problémamegoldás
IV. Stresszkezelést felmérő
skálák:
• Stressztűrés
• Impulzivításimpulzuskontroll
V. Általános hangulatskálák:
• Optimizmus
• Boldogság

Megjegyzés
A vastagon
szedett
tesztfaktorok mérik a
kompetencialista
elemeit.
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5. számú melléklet
A kiválasztott tesztekkel nem mérhető kompetenciák

Általános

Magas színvonalú
szakmai tudás,
következetesség,
konfliktuskezelés,
a szeretés
képessége

Gyermekfelügyelők,
GyermekNevelők
védelmi
asszisztensek
Az
Gyors
helyzetfelismerés és elméletben
reagálás képessége, tanultak
a nevelői szereppel gyakorlati
való azonosulás,
alkalmazása,
fejlett
a gondozás
Hagyományos
kommunikáció
korszerű
értelmezése,
differenciálása,
a szakmai
szereppel
való
azonosulás
Szakmai tudás,
Fejlett
terápiás jártasság, kommunifejlett
káció
Különleges
kommunikáció

Speciális

Szakmai ismeretek,
a bizonytalanság
elviselésének
képessége

Diszkréció
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6. számú melléklet
Kivonat a feladatokból
• Kivonat az írásos szituációkból:
Kérjük, képzelje el az alább leírt történeteket, és írja le, hogy Ön mit
tenne!
1. Munkahelyén, az udvar eldugott részén rajtakapja az egyik
tizenévest, hogy „füvet” szív.
2. A gyermekközösségből az egyik serdülő közli Önnel, hogy
homoszexuális, és arra készül, hogy megkezdje szereplését.
(Forrás: Allen E. Ivey: Tanácsadás és pszichoterápia – kézirat,
Orvostovábbképző Egyetem, 1990.)
• Példák a beszélgetés kérdéseiből:
A hagyományos gyermekotthoni munkára vonatkozóan:
1. Mi a feladata egy nevelőnek a lakásotthonban élő gyermekek
személyiségfejlesztésében?
2. Hogyan valósítja meg egy gyermekfelügyelő pld. a négy éves, hét
éves, tíz éves, tizenhárom éves, tizenhét éves gyermekekkel kapcsolatos
gondozási feladatokat?
A különleges gyermekotthoni munkára vonatkozóan:
1. Mi a különbség az egészség, betegség, maradandó sérülés, tartós
állapotváltozás között?
2. Mit takar a „sztereotip mozgás” kifejezés? Hogyan gondozna egy
motoros készségeiben károsodott 10 éves gyermeket?
A speciális gyermekotthoni munkára vonatkozóan:
1. Mit igényel a felnőttektől egy súlyos magatartászavaros serdülő?
2. Mi a fejlődési krízis?
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7. számú melléklet
Eloszlásfüggvény
Szabadságfok: 5%
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8. sz. melléklet
A használt módszer alapján mért eredmény, nevelők
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9. sz. melléklet
A használt módszer alapján mért eredmény, gyermekfelügyelők,
gyermekvédelmi asszisztensek
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10. sz. melléklet
Baron-féle érzelmi intelligencia teszt pontszámainak összehasonlítás
5
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11. számú melléklet
A másság elfogadásának összehasonlítása
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A képességek fejlesztése

A képességek fejlesztése a napi
gyakorlatban
1. Bevezető gondolatok
Dolgozatomban a Károlyi István Gyermekközpontban élő gyermekek
nevelési-oktatási szükségleteiről írok, abból kiindulva, hogy az esélyt a
boldogulásra és a boldogságra minden gyermek számára a tanultak valódi
„gyakorlati alkalmazásának” a képessége biztosítja. Ennek a
működőképességnek és hasznosulásnak a megvalósításához igyekeztem
praktikus csomagocskát kötni a gyermekek gyermekotthoni mindennapi
élete és iskolai fejlesztése együttes értelmezésének és működtetésének
lehetőségeiből és módjából, nyitott szemeknek, füleknek és lelkeknek.

2. A gyermekotthoni szocializáció
A mindennapok társadalmi gyakorlata szinte magától értetődővé
teszi, hogy a gyermeket fel kell készíteni az önálló életre. Sok mindenre
meg kell tanítani őket. Egyéniségükre, társadalmi körülményeikre és
élethelyzetükre tekintettel lenni, ennek megfelelően eljárni. Optimális
esetben ennek a folyamatnak a színtere a család.„… s mesterséges, az
élet egy területén sem helyettesítheti a természetes. Ahogy a művirág is
csak illúzió a valódihoz képest…” (Allport 1978, 267. p.) A mindennapi
élet során számos szocializációs tevékenység zajlik. A szocializáció
kérdésével több tudományág képviselői foglalkoztak már és foglalkoznak
ma is. Bár meghatározásaik sok tekintetben megegyeznek, a fogalom
egységes, mindent magába foglaló definícióját megadniuk nehéz. Abban
viszont mindannyian egyetértenek, hogy folyamatról – tanulási folyamatról
– van szó, amely egy adott közösségbe való beilleszkedést eredményez.
Azok a fiatalok, akik pici koruktól gyermekotthonban élnek, sajátos
helyzetet foglalnak el a szocializáció szempontjából. Igen nehéz
helyzetben vannak, mert hiányzik a család intim mikrokörnyezete, így nem
teremtődik meg a szocializáció alapját képző szülő-gyermek kapcsolat.
Nehezen alakíthatók ki mesterségesen a családi- és nemi szerepek,
megtanulásuknak feltételei és lehetőségei. Azoknál a fiataloknál, akik
hosszabb-rövidebb időt töltöttek családjukban mielőtt gyermekvédelmi
gondoskodásba kerültek volna, már elkezdődött valamiféle szocializáció.
Esetükben is sajátosan végbemenő szocializációról beszélhetünk, mert
elsajátított viselkedésformáik és magatartási szokásaik nem felelnek meg a
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társadalom elvárásainak és normáinak. Ők többnyire széthullott vagy
rosszul strukturált családokból, deviáns szülőktől, gyakran retardált
szomatikus
és
pszichés
állapotban
kerülnek
gyermekvédelmi
gondoskodásba, majd gyermekotthonba. A gyermekotthonok próbálják
ellátni a család szocializációs funkcióját, de ez az optimálistól távol van.
Esetükben a család mellett vagy helyett a gyermekotthon válik – az iskola
mellett – a kulturális tőke képzésének és továbbadásának elsődleges
színterévé. Intézményünkben az elmúlt években jellemzően halmozottan
problémás gyerekek kerültek. Személyiségfejlődésükben egy vagy
többfajta hiányosság, deficit vagy zavar mutatható ki. E gyermekek
személyiségének sajátosságai – empirikus tapasztalatok és egy 2003-as
kérdőíves felmérés alapján – megegyeznek Ploeg által leírt jellemzőkkel:
1. negatív önértékelés,
2. nem kielégítő érzelmi kontroll,
3. képtelenség a konfliktusok kezelésére,
4. társas kapcsolatok létesítésének megőrzésének korlátozottsága,
5. szembetűnő elmaradás a megismerő-kognitív képességekben.
(Volentics 2000, 621. p.)
Ha a fent leírtakat a szükségletek oldaláról vizsgáljuk,
megállapítható, hogy három szükségleti csoportba tartoznak:
1-2.: mentálhigiénés szükséglet,
3-4.: szociális szükséglet,
5.: nevelési-oktatási jellegű szükséglet.
Gyermekeink
egy
részénél
megállapítható,
hogy
minden
tünetcsoportban elsődlegesnek minősíthető szükségletekkel rendelkeznek,
illetve a produkált tünetek alapján nehezen dönthető el, hogy melyek az
elsődleges ill. a ráépülő szükségletek. Ezért fontosnak tartom, hogy a
gyerekeket a múltjával (családjukkal) együtt vizsgáljuk egyéni és szociális
sajátosságaik mentén és ennek a komplex képnek az ismeretében – a
gyermek jövőbeni lehetőségeinek figyelembevételével – készíteni el
egyéni, gondozási – nevelési tervét.
A tudomány – és a mögötte álló oktatási, gyermekvédelmi és
szociális törvénykezés – a fejlesztés legradikálisabb kiindulópontjaként
nem csak kínálja, hanem diktálja is a pedagógusok számára a rájuk bízott
gyermekek sokoldalú megismerését, és bevonja őket a gyermek
szükségleteire adható – gyakran multidiszciplináris – válaszok
megfogalmazásába is. Maslow szükséglethierarchiájából kiindulva
gyermekeinknél alapprobléma, hogy az esetek többségében nem alakul ki
az anyával szeretetkapcsolat (korai elszakadás, anya életvitele,
megélhetési problémák), mely meghatározza a későbbi kapcsolatokat,
szociális megnyilvánulásokat.
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Amíg egy alapvető szükséglet kielégítetlen, az annak kielégítésére
való törekvés a mozgatója az egyén cselekvéseinek. A magasabb
lépcsőfokon álló szükséglet kielégítésre vonatkozó igény akkor jelenik
meg, amikor az alacsonyabb rendű már kielégített. A maslowi
szükséglethierarchia szintjei:
1. Fiziológiai szükséglet szintjei: Gyermekeink fiziológiai szükségletei
kielégítettek, hiszen a gyermekotthoni gondoskodás keretei között ennek
maradéktalanul meg kell valósulnia.
2. A biztonság, a helyzet bejósolhatóságának szükséglete: Az
emberek stabilitásra törekszenek, általában előnyben részesítik a
megszokott és ismert dolgokat. Új helyzetben az eligazodáshoz szükség
van fogódzókra, amelynek megtalálásához segít az adott környezetben
érvényes normarendszer. A gyerekeknél a biztonság iránti szükséglet
fokozottabban jelenik meg. Egész létüket meghatározza az őket védő-óvó
közeg. Szükségük van folyamatos megszokottságra, életritmusra,
követhető és kiszámítható normarendszerre, bánásmódra. Egészséges
fejlődésüket olyan rendszer biztosítja, amelyben az egyéni éréssel
megfelelő arányban van jelen a biztonságot adó felnőtt támasz. 2003-ban
végzett kérdőíves felmérés bizonyítja, hogy gyermekeink biztonság iránti
szükséglete hiányt szenved. A megkérdezettek 80 %-nak volt a gondozási
idő alatt 4-nél több csoportvezető nevelője.
3. A szeretet szükséglete: A harmadik szinten jelenik meg a szeretet
szükséglete, artikulálódik a barát, a szerelmes, az odafordulást nyújtó és
az azt elfogadó embertárs hiánya. A gyermeknél ez az életkori és érzelmi
éréssel együtt a felnőttől fokozatosan a kortárs csoport majd a szerelmes
felé fordul.
4. A kompetencia szükséglete: A negyedik lépcsőfokon a
kompetencia igénye áll. Annak szükséglete, hogy az egyén képes legyen
olyan dolgokra, amelyek értékesek önmaga megítélése szempontjából, és
környezete értékrendje alapján is tiszteletet váltanak ki. Természetes
szükségletként ez csak akkor artikulálódik a gyermeknél, ha az előző
három szint kielégített. A kompetenciához olyan képességek és tudás
meglétére valamint kiépítésére van szükség, amely egyrészt az egyén
tehetségével és hajlamaival adekvát, másrészt az adott környezet (az
egyén referencia csoportja számára biztonságot adó közege) szemében is
elismert. A gyerek esetében ez azt is jelenti, hogy ha nem segíti a felnőtt
környezetük őket ahhoz, hogy azokat a képességeiket fejlesszék, amelyek
valóban értékes teljesítményt tudnak nyújtani, akkor maguk igyekeznek
megkeresni azt a közeget, amelyben elismerést tudnak kivívni mások előtt,
és az így nyert önbizalommal el tudják fogadtatni saját magukat.
Ha a gyermekotthoni környezet olyan tevékenységet tud kínálni,
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amely az adott gyermek tehetségével adekvát képességfejlesztésre ad
lehetőséget, és ezt pozitívan értékeli, akkor lényegesen kisebb az esélye
annak, hogy később társadalmi értékrenddel ellentétes normarendszerű
csoportban kívánná a számára fontos tiszteletet kivívni.
5. Az önmegvalósítás szükséglete: A kompetenciához, mint belső
ösztönzőhöz szervesen kötődik a hierarchia felső fokán álló
önmegvalósítás igénye. Ami azt jelenti, hogy a gyermek azt tehesse, amit
tud, használhassa képességeit.
A konszolidált érzelmi feltételeket nyújtó csoportban (ahol tisztelik a
gyereket, a gyerekek érzelmileg kötődnek valamely felnőtthöz) örömet
okozó és fejlesztő hatású, a hétköznapi élethelyzetben megvalósuló
tevékenységek, a közösen elkészített tárgyak, a közös játékok, ünnepek,
sütés-főzés, kertészkedés biztosíthatják a különböző képességek
fejlődését.
A közösen, kooperációban végzett munka egyben elmélyíti a gyerekfelnőtt kapcsolatát, mely alapja lehet a kötődés kialakulásának. A
személyes kapcsolat, az intimitás kialakulásának személyi feltételeit
biztosítja a gyermekvédelmi törvény is. A törvény öt főben határozza meg
a gyermekotthoni csoportban dolgozó felnőttek létszámát és tizenkét
főben maximálja a gyermeklétszámot, lehetőséget teremtve ezzel a
személyesebb, elmélyültebb gyermek-felnőtt kapcsolat létrejöttéhez, és
ezzel a maslowi hierarchiát alapul véve a további szükségletek
(kompetencia, önmegvalósítás) kielégítését.

3. A hétköznapi élet és a képességfejlesztés
kapcsolatának elméleti megközelítése
A képességek a személyiségnek olyan viszonylagosan állandó
sajátosságai, amelyek az élet minden területén a sikeres tevékenység
előfeltételei. A képességek megismerése azonban csak sikeres
tevékenység esetén lehetséges. A képességszint feltárása, megismerése, a
speciális képességek kibontakoztatása csak előfeltétele az életben való
helytállásnak, hiszen a képességek funkcionálását a személyiség egésze,
ezen belül az érdeklődés nagymértékben meghatározza. Kutatások
bizonyítják, hogy az emberekre jellemzőek erős, illetve gyenge
képességeik, és ezek erősen befolyásolják életüket, teljesítményüket. Így
a képességek jelentős helyet foglalnak el a sikeresség és a
megelégedettség szempontjából.
A képességfogalmon általában mindazokat a pszichológiai feltételeket
értjük, amelyek egy adott tevékenység végrehajtásához szükségesek. A
képességeket ilyen szempontból előfeltételként kell tekinteni a készségek
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kialakításához vagy az ismeretek megszerzéséhez. Így egy képesség
kibontakozását az a tevékenység határozza meg, amelyhez hozzárendelik.
A képességfogalomnak ebből a meghatározásából következik, hogy
annyiféle képesség van, mint amennyi különböző tevékenységet végez az
ember élete során, így a képességek számának meghatározása, vagy a
képességfajták felismerése komoly akadályokba ütközik.
A képességek többféle módon határozhatók meg. Fontos, hogy a
szocializáció folyamatában a gyerekekkel tisztázzuk a képesség fogalmát,
ezért célszerű, egy egyszerű képességdefiníciót alkalmaznunk: a
képességek velünk született adottságainkból gyakorlás útján alakulnak ki,
és cselekvéseink feltételeit biztosítják. A képességek fejleszthetőek. A
gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek meg kell ismerniük
saját képességeiket. Ennek érdekében előre tervezetten, tudatosan,
különböző helyzetekbe, feladatokba „hozzuk” a gyerekeket. Ezek a
módszerek nagymértékben segíthetik a gyerekek önismeretének,
önértékelésének fejlődését is.
A képesség „a tartalmak (tárgyak, információk) meghatározatlan
vagy nagyon tág körén (de az egyes ember tudásától függően) működő
tanult pszichikus rendszer.” (Nagy J. 2000, 96. p.)
A képességek természetesen csak valamely tartalmakon, az embert
körülvevő tárgyi és információs környezet tartalmain működhetnek, és
csak tartalmakon, tartalmi ismereteken és tapasztalatokon működve
sajátíthatók el. A képességek formálódásában így az otthon, a
gyermekotthon és az iskola által biztosított életkörülmények és életmód,
valamint a színterek egymáshoz viszonyulása komoly szerepet játszik.
„Az életmód a szubkultúra megjelenési formája. Objektív keretei az
életkörülmények, melyek az életmód tartalmi vonatkozásainak a feltételeit
jelentik. Az életmód tartalmát tekintve a szubkultúrát alkotó tapasztalatok,
tevékenységek és normák rendszere.” (Kozma 1994, 68. p.)
Egy gyermektől csak azok a képességek „kérhetők számon”, amelyek
kialakulásához, fejlődéséhez a gyermekotthoni, illetve egyéb intézményi
kultúra megfelelő feltételeket biztosított.
Gyermekeink iskolai eredményeit, előmenetelét, pedagógiai és
pszichológiai
vizsgálatokat,
beutaló
határozatokat
elemezve
megállapítható, hogy intézményünkben jelentős azoknak a gyerekeknek a
száma, akiknek tanulási nehézségei a hátrányos szociokultúrális háttérből
eredeztethetőek. A tanulási akadályozottság egy lehetséges korszerű – és
nem utolsó sorban egyre elterjedtebb és elfogadottabb – meghatározása
szerint „a tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a
gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikus okokra
visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen
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környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási
képességzavart mutatnak.” (Mesterházi 1998, 54. p.)
A gyermekotthonban élő gyermek személyes élettörténetének és az
aktuális fejlődési állapot diagnosztikai eszközökkel megállapítható oki
tényezőinek tudása mellett az egyén nevelési szükségleteinek
megállapítása és az ennek megfelelő nevelés együttesen eredményezheti
a minél kedvezőbb fejlődést. A csoportkörnyezet, a család, a barátok és a
gyermekek egymás közti interakcióinak a megfigyelései a gyermekotthoni
munkacsoportnak lehetőséget kínálnak egy többszintű, árnyalt segítő
rendszer kiépítésére vagy igénybe vételére.
„Mi sincs távolabb intuicizmus kinyilatkoztatásaitól, mint azoknak az
ismérveknek az aprólékos gyűjtögetése, amelyek annyira érzékenyek,
hogy többnyire kétértelműek maradnak, ameddig külön-külön szemügyre
nem veszik őket, s csak akkor tárják fel teljes jelentésüket, amikor
rendszerré rekonstruálja őket a statisztikai viszonyok strukturális
értelmezése.” (Bourgieu 1978, 74. p.)
A kedvezőtlen környezeti hatások – mint azt gondozott gyermekink
esetében is tapasztaljuk – tanulási képességzavart idéznek elő, melyek a
gyermekek és fiatalok egész életében, az ismeretek és tapasztalatok
szerzésének teljes folyamatában jelen vannak. A pedagógiai munka során
nem elsősorban a tudáshiányt szükséges pótolni, hanem az ismeretek és
tapasztalatok megszerzéséhez alapvetően szükséges környezeti és
pedagógiai feltételek megteremtését kell biztosítani.
Nem kizárólag a kettes szorzótábla módszeres megtanítása
eredményezi leghatékonyabban a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztését, hanem az értelmes és kellemes élethelyzet is, amelyet a
kettes szorzótábla alkalmazására, tanítására megragadunk vagy alakítunk
ki. Az iskolai és az iskolán kívüli matematikai tudás a gyermekek
tanulásában egyaránt környezetfüggő és transzfert mutat. „Megjósolható,
ha a tanulók hétköznapi életükben olyan belső reprezentációs hálózatokkal
rendelkeznek, melyek az iskolán belül és kívül tanultakat egy rendszerbe
kezelik, továbbá ha a hálózat megfelelő kapcsolatokat létesít a tudás
különböző forrásai és alkalmazási lehetőségei között, akkor matematikai
megértésük és problémamegoldó teljesítményük is javul mindkét
közegben.” (Dobi 1998, 119. p.)
A gyermekotthoni csoportban nem egyszerűen ingerekben gazdag
közeget kell biztosítani, hanem a szervezésnek a tanulók iskolán kívüli
életvilágához, meglevő motivációihoz, érdeklődéséhez, ismeretihez,
vágyaihoz, személyközi viszonyaihoz kell illeszkednie.

100

A képességek fejlesztése

4. A gyermekek érdeklődését és az iskolai
tanítást összekötő, koncentráló és aktivizáló
tartalom – kognitív képességfejlesztés,
problémamegoldás
Gyermekeink nagy részénél az óvodás korra jellemző globális észlelés
áthúzódhat az iskolás évekre, és megnehezítheti az elsősorban a
tudományok logikája mentén szabdalt iskolai valóságban történő
tájékozódást. Gaál Éva ismerteti Vester tanulásbiológiai szabályait,
amelyek közül több utal a gyermek eltérő világátélési módjára és az ebből
fakadó pedagógiai konzekvenciákra. Az „értelmes tanterv” szabálya
figyelmeztet, hogy „azok az anyagrészek, amelyek használhatósága sem a
valósággal, sem az oktatott tartalommal nem igazodik a tanulók számára,
nehezen rögzíthetők az emlékezetben. Másrészről hamar elvesztik
értéküket, ha izoláltan rögzülnek, és további gondolati kapcsolatok nem
épülnek ki felhasználásukkal. Egy adott téma felépítésének reális tanulási
célokat, illetve megértési meneteket kell követnie, nem pedig
szakrendszertani szempontokat.” (Gaál 2000, 444. p.) Az információk
aktualitása, az egzisztenciális és/vagy érzelmi érintettség, az érdekeltség is
szerepet játszhat a beépülés, a hasznosulás folyamatába, függetlenül az
előzetes ismeretek mennyiségétől (Angelusz 1983, 68. p.). Az ember saját
hétköznapi életének tartalmai nagyobb felhívó erővel, könnyebb
elérhetőséggel, valamint a hasznosíthatóság és hasznosulás jobb esélyével
mozgósítja a tanulás pszichikus forrásait. „A felnőtt bármit választhat,
amivel erősíti akaratát, a gyermeknek kell, hogy az a valami szép is
legyen, mert egy örömtelen feladattal még nehezen birkózik meg.”
(Carlgren 1992, 56. p.)
Az alkotás jelenség-tartományába sorolhatók a hétköznapi
élettevékenységek
produktumai
is,
például
egy
jól
sikerült
konyhaművészeti alkotás, a szegénység kultúrájában születő túlélési
stratégiákra
a
felszínen
maradás.
A
cselekvésbe
ágyazott
tapasztalatszerzés limitált formáit biztosító tanórai ismeretszerzés
kiterjesztése a gyermek csoportbeli alkotótevékenységére, a munkához, a
tevékenységhez kötődő érdeklődés, az öröm, a siker és sikeresség
érzelmi-akarati mozgatóinak az iskolai tanulás-tanítás színterére történő
kisugárzását is biztosíthatja.
A következő példák a képességek „tartalmas fejlesztési
stratégiájának” egyik elemét, az indirekt fejlesztést hangsúlyozzák, nem
megkérdőjelezve a formális fejlesztés szükségességét.
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Készülődés a csoportba a vasárnapi ebédhez. Bevásárlás szombaton.
Önállóan gazdálkodunk, háztartást vezetünk. Holnap sütni fog a két
legnagyobb lány. A hozzávalók beszerzése is önállóan történik. Elő kerül a
szakácskönyv. Mit süssünk? Már ez döntési helyzet! Van a fagyasztóban
meggy! Milyen jó, hogy Julika gondolt a téli, gyümölcsszegény időre.
Legyen meggyes pite! Vagy almás? Nem, inkább meggyes, mert kell a
hely a húsoknak, jövő héten nagybevásárlás lesz.
A gyerekek motiváltak. Igen, a nassolás ördöge. Szeretnek sütni.
Amióta tudják, hogy tudnak. Amióta igénylik, hogy süssenek. Amióta
igénylik, hogy süthessenek. A kompetencia kielégült igénye, mint újabb
kompetenciák megszerzésének forrása. Már sütöttek Emikével egyszerű
kakaós kevertet. Vegyük sorra, mi minden kell egy adag meggyes pitéhez.
Mi hány adagot sütünk? Hány szelet lesz egy tepsi pitéből? Megbecsüljük.
Arra a következtetésre jutnak, hogy két adag kell. Margarin, 25 dkg
margarin – egy adaghoz. Mi két adagot készítünk. Ahhoz mennyi kell?
Mértékegységek, átváltás, becslés – kognitív képességek fejlesztése folyik,
hétköznapi élethelyzetbe ágyazottan. Jövő képek: anyák lesztek,
családotok lesz. Mennyibe kerül egy meggyes pite a pékségben? 80 forint.
Drága – megállapítjuk. Nézzük, mi mennyiből tudjuk kihozni! Kérdezem,
milyen margarint fognak venni? A múltkor Rámából sütöttek. A sütéshez
az olcsóbb vagy a drágább margarin való??? Erről még nem volt szó. A
takarékosságról már sokszor beszélgettünk, a gazdálkodásról is. Sok kicsi
sokra megy. A reklámból ismerjük a dobozos margarinokat. Azok kenyérre
valók. Szendvicshez. Liga, Ráma, Héra. A Héra főzőmargarin, sütéshez
nem jó. Elkészül a lista: liszt, cukor stb. Meggy van. Milyen jó! Indulunk az
ABC-be. A polcon nagy a margarinválaszték. Hérát, dobozos margarint
nem veszünk. Az egyik drága, a másik nem jó a sütéshez. J. nyúl a
negyedkilós Rámáért. Ez a legolcsóbb. Van nagyobb kiszerelésben Liga. Az
drágább, de az félkilós. Nekünk pont annyi kell. Vajon rájönnek-e, hogy
úgy tudjuk összehasonlítani a negyedkilós árát a félkilóséval, ha a
negyedkilós árát megduplázzuk. Megszorozzuk kettővel. Vagy a félkilós
árának a felét vesszük. Elosztjuk kettő vel. És így, az ugyanarra a margarin
mennyiségre vonatkozó egységárakat összehasonlítjuk. Mindkét lány
elvégezte már az általános iskolát. Továbbtanulnak, az egyik
szakiskolában, a másik szakközépiskolában. Problémamegoldó képesség…,
összehasonlító képesség stb. Önálló életvitel, életképesség. Nagy
valószínűséggel, ha labdába is rúgnak a munkaerő piacon, sok gólt nem
lőnek. Nagy eséllyel nem a felső tízezerhez fognak tartozni. Akkor pedig
nem mindegy, hogy mennyibő l lesz a meggyes pite. Megtanulnak sütni –
így 24 szelet kb. 400 forint, vagy megveszik a cukrászdában, pékségben a
24 szeletet 2000 forintért. A meggyes pite mint alkotás. Az előkészítése
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mint örömteli folyamat. Most jól fognak lakni belőle a csoporttársaim,
késő bb készíthetek a családomnak is. Mert el tudom készíteni, mert képes
vagyok rá.
A kreatológia a személy megmaradásának, túlélésének problémáját
megoldó alkotási produktumot is alkotóképességként, az „önmegőrzés
inkarnációjaként” értelmezi (Magyari Beck 1997, 64. p.). Ebben az
értelmezésben az eredetiség az egyéni kreativitásnak nem domináns,
hanem alárendelt jellemzője. Az alkotás – jelen esetben a sütemény –
amely reprezentálja egy kultúra értékeit, technikáit, közvetítési módját és
emberi kapcsolatait az együttműködés rendszerében.
Vidéki lakásotthonaink udvarain lehetőség nyílik a kertészkedésre:
zöldség– és gyümölcstermesztésre. A különböző növényi kártevők ellen a
növényeket permetezni kell. A csoportban valószínűleg nincs permetező,
de ha a szomszéd nyitott, segítő kész ember, akkor kölcsön lehet kérni
vagy be lehet vinni a saját permetezőt. (Együttműködési képesség,
segítő készség, kommunikációs képesség.) Ha a csoportból valaki ért hozzá
- lehető leg férfi -, akkor meg lehet tanulni mintakövetéssel a permetlé
elkészítését és tevékenységbe ágyazva a százalékszámítást is. A felnő tt
felügyelete mellett a növényvédő szer tájékoztatójában megtalálható
utasításnak megfelelő en feloldott granulátum vagy elkevert koncentrátum
segítségével minden gyerek megtanulhatja a százalékalap, a százalékláb
és a százalékérték kiszámításának absztraktabb módját is.
Ha a gyermek számára a környezet – jelen példánkban a
matematikai problémákat – szegényes, kevés példán alapuló helyzetben
jeleníti meg, nehezíti a kapcsolódási hálózatok kialakulását. Akadályt jelent
a gondolkodás fejlődésében, ha az iskolai problémaszituációk
szimbólumok, műveletek formájában fogalmazódnak meg (szorzási,
osztási, százalékszámítási feladatként), mert így a belső reprezentációk is
szimbólumokon és műveleteken alapulnak. Ha hétköznapi élethelyzet
(sütés, permetezés) lefedi a tanulási folyamatot, a belső reprezentációk
kialakulása lehetőséget ad a transzferre, a matematikai megértés és a
hétköznapi életben alkalmazandó tudás alkalmazási képessége
növekedhet.
A képességek fejlesztését tapasztalati alapon, a legalacsonyabb
absztrakciós szinten kell kezdeni, tevékenységbe ágyazva: uralja a
mennyiségeket, a mértékegységeket. Problémamegoldó képesség
birtokába úgy juthat a gyermek, ha ismeretei, képességei alkalmazhatóak,
használhatóak számára a hétköznapokban.
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5. Érdekérvényesítési képesség, saját-helyzet
elemzésének technikái
Gyermekeink jelentős része deprivált családokból érkezik. A
depriváció több és más, mint a szegénység: az érdekfelismerési és
érdekérvényesítési képesség hiányosságait jelenti. Képességek hiánya
miatt nem boldogulnak. Ezért – ha el akarjuk kerülni, ill. mérsékelni
szeretnénk a deprivált rétegek újratermelődését – a gyermekotthoni
nevelésnek fokozott hangsúlyt kell fektetnie az érdekérvényesítési
képesség kifejlesztésére, ismernie kell a saját-helyzet elemzésének
technikáit.
B. félárva, 14 éves, 5 éves kora óta van intézményünkben.
Nagykorúságára kb. 3,5 millió forint gyűlik a számláján, így még
lakásvásárlásra is lehetősége nyílik. Az önálló életre való felkészítés során
elemezni / elemeztetni célszerű vele saját leendő élethelyzetét,
lehetőségeit:
1. mennyibe kerül egy családi ház falun, városban,
2. mennyibe kerül egy budapesti lakás, főváros környéki lakás, falun,
városban?
Fontolóra kell venni a munkalehetőségeket, érdeklődést, baráticsaládi kapcsolatokat, önállóság fokát. Lehetőséget kell teremteni arra,
hogy lásson vidéki házat, esetleg rövidebb időt töltsön ott, ismerje meg az
ottani emberek értékrendjét, mentalitását. Megfelelő szervezéssel ez
könnyen
kivitelezhető :
vidéki,
például
vajtai
otthonunkban
„csereüdüléssel”. A gyerek a folyamatban tervez, kombinál, mérlegel.
Lakhatása tartós megoldásának tervezésével bevonjuk őt saját sorsának
irányításába. A tervezési folyamatban azt közvetíthetjük számára, hogy
gyakorolja az önmagáról való felelő sségteljes döntést, az önrendelkezést.
Ez csak akkor alakul ki, ha szisztematikus lehetőséget jelentenek a gyerek
életében. Így van lehetőségünk „résztvevő típusú állampolgárokat”
nevelni, így közvetíthetjük az önmagáról való felelősségteljes gondolkodás
szükségességét. Fejlesztjük fantáziáját, kognitív képességeit egy reális
jövőkép előrevetítésével, előkészítve ezzel önálló életkezdését.
Fontos, hogy a nevelők, gyermekfelügyelők a hétköznapi
élethelyzetek tudatos szervezésével, helyzetek teremtésével biztosítsák a
képességfejlesztést, a gondozott gyermekek önálló életvitelre való
felkészítését. Ezekre a szituációkra a hétköznapok rengeteg alkalmat,
lehetőséget kínálnak. Időigényesek, de hosszú távon – a gyermek önálló
életében – megtérülnek.
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6. A kulcsképességek: kommunikációs képesség,
szociális képességek fejlesztése
Gyermekotthoni csoportjaink mindennapjai során tantervi tanulás
ugyanúgy – vagy még erőteljesebben – folyik, mint a tananyag
közvetítése az iskolákban. Folyik a reggelizés, az ebédelés, a szabadidős
programok idején, a folyosón és a WC-ben is. A bánásmódban lelepleződik
az iskolai, a gyermekotthoni és a társadalmi hierarchia, alakul az
önértékelés és a közérzet. A viták, a veszekedések és a verekedések
pedagógiai kezelésében, a magatartási és viselkedési normák
meghatározásában,
a
jutalmazások,
büntetések
rendszerében
modellálódik a szociális befolyásolás, alakul a konfliktuskezelési kultúra,
mintázódnak a feszültségoldási stratégiák és taktikák, jutnak a gyerekek
tapasztalatokhoz a saját és mások magatartására vonatkozó implicit
szabályokról, formálódik az állampolgári magatartás. Mindezek olyan
képességek, melyek minden emberi kapcsolatban meghatározóak.
„Kulcsképességnek nevezzük a személyiségnek azon tulajdonságait,
amelyek minden munkafolyamatban, tevékenységben a siker fedezetét
adják. Ezek az alábbiak:
1. együttműködési képesség,
2. kapcsolatteremtési képesség,
3. problémamegoldó képesség,
4. felelősségvállalás,
5. kommunikációs képesség.” (Dr. Szilágyi Klára 1998, 90. p.)
A csoporton belüli gyermek-felnőtt kapcsolat működése akkor
hatékony, ha a gyermeknek a felnőtt mintát nyújt a nyílt, őszinte,
kétirányú kommunikációról, a kreatív problémamegoldásra, a konstruktív
konfliktusmegoldásra, a közös célmeghatározásra, a csoportmunka és az
együttműködés készségeire.
A rejtett tanterv felől nézve „nem annyira a pedagógus explicit céljai
számítanak, nem is az írásban rögzített nevelési és oktatási tervei, mint
inkább a gyermekkel kialakított kapcsolatai, s az a mód, ahogyan közeledik
hozzájuk és kommunikál velük.” (Somlai 1997, 42-43. p.)
Gordon által ismertetett és ajánlott kommunikációs technika, az énüzenet hatékonyan befolyásolja a gyereket: ennek nyomán szívesebben
változtatja meg a felnőtt számára elfogadhatatlan viselkedést. Előnye
még, hogy sem a gyerek, sem a felnőtt szempontjából nem kártékony.
Kevésbé vált ki ellenállást, lázadást. Kevésbé fenyegető érzés a gyereknek,
ha azt hallja, hogy a viselkedése hogyan érint minket, mint azt, hogy vele
valami baj van. Gondoljuk végig, hogy a gyerek hogy reagálna ezekre az
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üzenetekre, miután jelzés jön az iskolából, hogy nem készítette el a házi
feladatát.
„Megbízhatatlan vagy! (címkézés, te-üzenet). Nem igaz, hogy mindig
melletted kell ülni, mint egy első s mellett (kifigurázás). Egy rendes
gyerekkel ez nem fordul elő (kioktatás).”
Mindezek a gyerek ellen emberi kifogást emelnek, rossz színben
tüntetik fel, ítéletet alkotnak róla. Milyen hatásuk van az ilyen
üzeneteknek? A gyerek bűntudatot, lelkifurdalást érez. Úgy érzi, hogy nem
szeretik, visszautasítják. Sok gyerek megmakacsolja magát: úgy érzi, ha
változtatna viselkedésén, elfogadná a kritika jogosságát. („Kit érdekel?”,
„És akkor mi van?” A gyerekek gyakran visszavágnak az ilyen üzenetekre,
kifogást keresnek. („Nem volt időm!”, „Nem találtam a leckefüzetemet!”,
„Mással is előfordul, hogy elfelejt dolgokat!” stb.) A lekezelő üzenetek
rombolják a gyerek énképét, önértékelését. A gyermekkorban kialakított
énkép általában tovább él felnőttkorban is.
Gyermekeink körében 2003-ban végzett szakdolgozati kérdőíves
kutatás jelzi, hogy gyermekeink önértékelése nem megfelelő: kevesen
tudnak jó tulajdonságot írni magukról, képességeiket alulbecsülik, félnek
az önálló életviteltől. A pozitív énkép kialakulásában meghatározó a
szerepe mindenkinek, aki a gyermekért felelősséggel tartozik.
Reagálhatunk én-üzenettel is, amely sokkal kevésbé ingerel harcra.
Az én-üzenet csupán annyit mond el a gyerekrő l, hogy nekem, a
nevelőnek, milyen érzést okozott – ezzel aligha vitatkozhat. Az én-üzenet
azért működik jól, mert részben a gyerekre bízza, mit tegyen. Ha azt
mondjuk neki: „Emiatt én csalódottságot érzek.”, vagy „Ilyenkor én azt
érzem, hogy nem tudok mindent megtenni azért, hogy felvegyenek az
iskolába.” Ebből megtudja, hogy mit érzünk, de hogy hogyan segítsen
ezen, az továbbra is az ő dolga. Az én-üzenet tehát elő segíti, hogy a
gyerek fejlődjön, és megtanuljon felelősséget vállalni saját tetteiért. Az énüzenettel azt is közöljük vele, hogy nem vesszük át a felelősséget tő le, és
megbízunk abban, hogy a helyzettel elboldogul, bízunk benne, hogy
igényeinket tiszteletben tartja, és lehetőséget adunk neki, hogy maga
találjon viselkedésének mindkettőnk számára elfogadható irányt. Az énüzenet őszintesége arra indítja a gyereket, hogy ő is hasonlóan ő szintén
közölje, bármit is érez. Ha valamelyik fél – bármely kapcsolatban – énüzenettel közli érzéseit, ez a másik félnél ugyanezt a közlésformát erősíti.
És fordítva is igaz: a romló kapcsolatokban ugyanígy szaporodnak el a
negatív interakciók: megbélyegzés, szidás, kifigurázás stb. Ezek a
közlésformák gátolják a kommunikációt, rontják a kapcsolat minőségét.
A csoport légköre, a nevelők-nevelő, nevelők-gyermekek
interakcióinak minősége, az együttműködés módjai nagyban befolyásolják
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a teljesítményeket. Ha egy mindennapi történés, az ebédelés szerepét
árnyaltan
elemezzük,
megállapíthatjuk,
hogy
jó
szervezéssel,
odafigyeléssel feszültségoldó és pihentető hidat teremthet a délelőtti,
iskolai munka és a délutáni felkészülés között. Az étkezés nemcsak az
egyik legalapvetőbb fiziológiás szükségleteinket elégíti ki, hanem
melegágya a biztonság, a szeretet és a kompetencia igénylésének is.
Ezenkívül a felnőttek az ebéd alatt mintát kínálhatnak az illem és a jó
modor gyakorlásának teljes repertoárjából: a gusztusos, hangtalan, az
evőeszközöket
az
ételnek
megfelelően
használó,
mértéktartó
fogyasztásban, a kultúrált, halk beszélgetésben, az udvariassági szabályok
gyakorlásában. Ha egy-egy, az iskolából korábban hazaérő gyermeket
megbízunk az önálló tálalás lehetőségével, nemcsak mozgásos ügyességét
és önismeretét fejlesztjük, hanem szociális érzékenységét és
segítőkészségét is. A „foltmentes” ebédelés a tisztaság igényét és a
felelősség megélését, a finommozgások magas fokú koordinációját és a
saját fogyasztás alapos ismeretét, fogalmi szintű végiggondolását
feltételezi. Az ügyesebb segítheti a kevésbé ügyeset, akár a
mosogatásban, akár más feladat átvállalásával. A lányok tálalhatnak a
fiúknak, a fiúk vizet hozhatnak és tölthetnek a többieknek. A nem kedvelt
falatokat felajánlhatják egymásnak. Az étel egyénhez illeszkedő,
szeretetteljes, igazságos, ökonomikus és más szociális szempontokat is
figyelembevevő elosztásának norma- és értékteremtő hatásait sem
olvasmány, sem matematikai feladat nem szolgálhatja a valós
élethelyzetnél adekvátabb közvetítési szinten.
A gyermek számára a test, a lélek és a szellem egymást támogató
fejlődését, az ismeret képességgé válását elősegítő tartalmakat felkínálni
és a hozzájuk vezető tanítási-tanulási módokat biztosítani csak a gyermek
teljes életének tudomásul vételével, a gyermek akaratának és
lehetőségeinek elfogadásával és „hasznosításával” lehetséges. Így válik a
gyermekotthoni nevelés számára lehetővé és egyben szükségessé is az
„érzelmi intelligencia”, a társas kapcsolatok működésében való jártasság, a
beleérző képesség, az önismeret, az önuralom és a kitartás fejlesztése
(Goleman 1997, 287. p.).
Goleman az elmúlt évek neurológiai és pszichológiai kutatási
eredményei alapján megállapította, hogy az iskolákban még mindig az
egyoldalúan intellektuális képességeket követelik meg, és nem vesznek
tudomást az emocionális intelligenciáról, a szociális és művészeti
képességek kiművelésének fontosságáról. A gyermek proszociális
képességeinek megerősítése, „hasznosítása” csak akkor válik lehetővé, ha
a mások problémáira érzékeny, segítőkész, pozitív hozzáállás ugyanúgy
elnyeri méltó jutalmát, mint a hibátlanul és hangsúlyozottan előadott vers,
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vagy egy ötösre értékelt matematika dolgozat. Fontos szemügyre venni,
hogy hogyan módosul a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek
személyiségfejlődése a társadalom rájuk irányuló reakciói folytán, a
társadalom egyes közösségeinek szándékos és akaratlan megnyilvánulásai
mennyiben segítik, illetve gátolják társadalmiasodásukat (Gordosné 1981,
23-24. p.).
Azoknak a helyzeteknek nagy részére, amelyben a szociális tükrök
formálódnak, fel kell készíteni a gyermekotthonban élő és onnan kikerülő
gyermekeket és fiatalokat, amennyiben az életvitelük és életmódjuk
szervezésében részt vevő személyek, színterek nyitottak életvilágukat
„egységes szerkezetben” látni és figyelembe venni.

7. Záró gondolatok
Gyermekeink életmódjában, egyéni életútjában tapasztalható, hogy a
hatékony társadalmi beilleszkedés szempontjából deficitként jelentkező
szocializációs sajátosságok tartalmaival az iskolai oktatás és a
gyermekotthoni nevelés csak akkor képes felvenni a harcot, ha a tanulás,
az emberi kapcsolatok, a szocializáció megannyi hatását érzékelő és
figyelembe vevő, azokat súlyozni, alakítani, szintetizálni képes, az akarati,
az érzelmi és motorikus életet is ösztönző közösségképző tevékenységként
értelmezi magát. Az otthoni, a gyermekotthoni és az iskolai élet közötti
elszigeteltség felszámolása vagy legalábbis csökkentése a gyermekotthoni
nevelési folyamatban a szociális értékeknek immanens elemeként
értelmezett, igen személyes, közvetlen, mély emberi kapcsolatokat kínáló
működését feltételezi.
A nevelői munkacsoport, az iskolai pedagógus a gyerek – és ha mód
és lehetőség van rá – a szülő együttes, konfliktusokkal nehezített
élethelyzeteket feldolgozó összetartozásában van esély arra, hogy az
iskola által kidolgozott és változatos módszerekkel, de túlnyomórészt a
kogníció és kevésbé a valódi, gyakorlati tapasztalás által közvetített
értékek, normák és tudások az érzelmeken és az akaraton keresztül a
viszonyulás, a viselkedés és a magatartás építőkövei lehessenek. Így
válhatnak a szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekeink
kibontakozásukban, fejlődésükben a rugalmas pedagógiai rendszerek által
segítettekké. Így válhat a gyermekotthoni pedagógia az individuális
nevelési szükséglet árnyalt értelmezése alapján a gyermekeket a
múltjában és múltjával, a jelenével és a jövőjével (a lehető legönállóbb
életre történő felkészítés, munkaerőpiaci esélyek stb.) együtt értelmezni
kívánó, a szocializációs hatásoknak nagyobb kévéjét felnyaláboló
rendszerré.
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A tantárgyi tanulás irányítása a
gyermekotthonban
1. Előszó
A képesség terminust egyrészt lehetőségként, másrészt egy
cselekvés, egy tevékenység, egy tevékenységsor végrehajtására való
alkalmasságként szokták definiálni. Az alábbiakban a képességet az
alkalmasság értelemben használom.
A képességfejlesztés (saját képességem magam által történő
fejlesztéseként értelmezve) egy tágabb, a tanulás pedig egy szűkebb
fogalom. Logikailag úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a nemfogalom a
fajfogalomhoz. Tehát a tanulásfajták legtöbbje úgy is értelmezhető, hogy
az nem más, mint képességfejlesztés. Például a kognitívumok elsajátítása
tulajdonképpen a memória képességét, a gondolkodási műveleteket –
gondolkodási
képességeket
–
fejleszti.
A
képességfejlesztés
nemfogalomhoz valószínűleg véges számú, de igen hosszú fajfogalmat
tartalmazó lista tartozik. Ilyenekről lehet szó: a járás megtanulása, a
beszédmozgás elsajátítása, fogalmazás tanulása, a vázlatkészítés
elsajátítása,
tanulás
iskolában,
tanulás
otthon,
tanulás
kortárscsoportban...stb. Ugyanakkor, egyrészt ha a fenti fajfogalmakat
nemfogalmakként kezeljük, akkor további fajfogalmakhoz jutunk, másrészt
a fenti fajfogalmak attól függően, hogy milyen szempontot választunk,
különbözőképpen csoportosíthatóak.
A képességfejlesztés természetesen úgy is értelmezhető, hogy
valakiben (mondjuk, egy gyerekben) szunnyadó lehetőséget, potenciát
valaki (mondjuk egy pedagógus) a felszínre hozza, azaz a gyereket egy
tevékenység vagy tevékenységsor végrehajtására alkalmassá teszi.
Dolgozatom a képességfejlesztés témaköréhez tartozik. Szervezeti
keretéül a gyermekotthont tételezi, tárgyául pedig a tanulás, azon belül is
kitüntetetten a tantárgyi tanulás irányításának lehetőségeit választotta.

2. Bevezető
Ebben az írásban a „tanóráztatás” irányításáról lesz szó, pontosabban
ennek az irányításnak az egymástól időben is jól elkülöníthető
munkaszakaszait próbálom meg leírni.
Előtte azonban nézzük a jelenleg sokunk által szidott, de mégis
használt tanóráztatás kifejezést! Mindenképpen ki kellene iktatni a
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szóhasználatunkból! Annál is inkább, mert használata több félreértésre is
alkalmat ad. Azt sugallhatja, hogy az általa jelölt tevékenység 1 óra
hosszáig tart /rosszabb esetben 45 percig/. Meg azt is sugallhatja, hogy a
gyerek tanórázik, a nevelője pedig tanóráztat, pedig egyszerűen arról van
szó, hogy a gyerek tanul, a nevelő pedig irányítja a tanulást.
Azt javaslom, hogy a jövőben kerüljük a tanóra, tanórázás,
tanóráztatás kifejezéseket, helyettük a tanulási idő, a tanulás, és a
tanulás irányítása, a tanulásirányítás (esetleg a tanulás segítése)
kifejezéseket használjuk.
Ennek az írásnak a címében már jeleztem, most pedig kifejtetté
teszem, hogy a tanulás szón most csak a tantárgyi tanulást, azaz a
gyereknek azt a naponta rendszeresen visszatérő tevékenységét értem,
amelynek során az iskola, vagy a nevelője által előírt feladatokat elvégzi.
A tanulás irányításán pedig olyan, időben is jól elkülöníthető
munkaszakaszokból álló pedagógiai tevékenységsort értek, amelynek
eredményeképpen és során a gyerek minden külső segítséget (nyugalmat,
csendet, információt, segédeszközöket, motiváltságot stb.) megkap ahhoz,
hogy a tanulása eredményes és sikeres legyen. Intézményünkben ezt a
feladatot a nevelők látják el. Azonban a munkájukhoz szükségképpen
igénybe veszik a gyermekfelügyelőket és a gondozókat is. A tanulás
irányításába tehát a csoportban dolgozó valamennyi felnőtt
bekapcsolódik. Munkájukat a csoportvezető nevelő tervezi és
koordinálja, az eredményességért is a csoportvezető nevelő
tehető egyedül felelelőssé. Ha a tanulás irányítását egy műtéti
beavatkozásnak tekintjük, akkor a csoportvezető nevelő végzi az
operációt, a többi felnőtt pedig ehhez tevékeny asszisztenciát nyújt. A
nevelő meghatározó szerepének hangsúlyozása érdekében a tanulás
irányítóját a továbbiakban a nevelő főnévvel jelöljük még akkor is, ha
feltételezzük, hogy a csoportban kialakult (kialakítandó) munkamegosztás
mértékének megfelelően valamennyi felnőtt részt vesz a tanulás
irányításában. Pedagógus szóval az iskolában dolgozó kollégákat jelöljük.

3. A tanulásirányítás munkaszakaszai
A tanulás irányításának, tehát a nevelőnek a gyerek tanulásával
kapcsolatban végzett tevékenységének három, jól elkülöníthető
munkaszakasza: a tervezés szakasza, a megvalósulás szakasza, az
elemzés szakasza (Zsolnai József 1991).
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3.1. A tervezés szakasza
A tervezés a nevelő tevékenységének az a fázisa, amelynek során a
nevelő a rábízott gyerekek fejlődése és fejlesztése érdekében felkészül
arra, hogy a gyereknek a megvalósulás munkaszakaszban szakszerű
segítséget tudjon nyújtani a tanuláshoz.
A tervezés fázisát további három szakaszra tagolhatjuk: hosszú távú
tervezés, rövidtávú tervezés, felkészülés a segítésre.
3.1.1. Hosszú távú tervezés
1. A nevelő tantárgyanként megismerkedik a tananyaggal, a cél- és
követelményrendszerrel. Ennek során tantárgyanként, azon belül
ismeretkörönként, ismeretenként, képességkörönként, képességekként
legalább az alábbi négy tudástípus megszerzésére kell törekednie:
a/ Mi-tudás:
A „mi” jellegű tudás mindig azt tisztázza, hogy az éppen tanulandó
„valami” micsoda. Vagyis ilyen kérdésekre ad feleletet: Mi a felkészülés
nélküli hangos olvasás?, Mi a szervrendszer?, Mit jelent az, hogy
perspektivikus ábrázolás?
b/ Hogyan tudás:
A „hogyan” tudás vagy más néven a stratégiai tudás birtokában
„tud” a nevelő segíteni növendékének szakszerűen a tanulás
folyamatában. A stratégiai tudás az ilyen kérdésekre válaszol: Hogyan
lehet gyakoroltatni a felkészülés nélküli hangos olvasást?, Hogyan lehet
gyakoroltatni a gyerekekkel a perspektivikus ábrázolást?
c/ Diagnosztizáló tudás:
Ez a tudástípus arra készíti fel a nevelőt, hogy képes legyen
eldönteni, hogy az adott pillanatban miért akad meg a gyerek a
feladatmegoldás során, mi okozza számára a nehézséget. A diagnosztizáló
tudással ilyen kérdésekre tudunk válaszolni: Miért nem képes X.Y.
felkészülés nélkül egy többszörösen bővített mondatot hibátlanul
elolvasni?, Miért nem tudja K. Z. egy fordított szövegezésű feladat
megoldási tervét lejegyezni?
d/ Norma tudás:
A norma jellegű tudás a „kötelező” tennivalók és a „tilosak” listájából
tevődik össze. Néhány norma jellegű kijelentés: Annak a gyereknek, aki
nem tud megnyugtató módon felkészülés nélkül hangosan olvasni, minden
nap gyakorolnia kell a hangos olvasást., Minden esetben kötelező szépen
és helyesen írni., A házi feladatot minden esetben el kell végezni.
A fenti rövid tudástipizálás ne riasszon el senkit, nem arról van
ugyanis szó, hogy a nevelőnek szaktanárrá kellene képeznie magát. Arról
azonban igenis szó van, hogy arra kell törekednie, hogy a fenti
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tudástípusokból minél többet elsajátítson. Mégpedig annyit, amennyivel
képes biztonságosan, szakszerűen és sikeresen támogatni, segíteni a
növendékek tanulását.
2. A nevelő tanulmányozza a tantárgyak taneszközeit. Végigolvassa a
tankönyveket, elvégzi a munkafüzetekben, a feladatlapokban lévő
feladatokat. Tulajdonképpen ezzel a tevékenységével nagymértékben
hozzájárul a saját mi-tudásának megalapozásához.
3. A nevelő a pedagógussal való konzultáció révén tájékozódik arról,
hogy a pedagógus hogyan súlypontozza a tananyagot, milyen fontossági
sorrendet gondol a tanulnivalókban. Tájékozódik a memoriterekkel, a
kötelező olvasmányokkal, esetleg a summatív értékelések témájával,
időpontjával stb. kapcsolatban.
4. A nevelő meghatározza a csoportjában a felnőttek körében a
tanulás irányításával kapcsolatos munkamegosztást, azaz eldönti, hogy
melyik felnőtt melyik gyerek tanulásához milyen típusú és milyen mértékű
segítséget nyújtson. Ezt a döntést befolyásolhatja a felnőtt felkészültsége,
a tanulásra való hajlandósága, a felnőtt és gyerek viszonya stb.
3.1.2. Rövidtávú tervezés
1. A nevelő részben a saját megfigyelései és mérései, részben a
pedagógussal való konzultáció révén tájékozódik arról, hogy a gyereknek
szüksége van-e valamelyik tantárgyból felzárkóztatásra. Kitüntetett
figyelmet fordít az ún. alaprendszerekbe (Nagy 2001) – írás, olvasás,
szorzótábla, összeadás stb. – tartozó kompetenciák színvonalára, vagyis
arra a tudásra, amely alapvetően feltétele minden más tudás
megszerzésének. Amennyiben szükség van a felzárkóztatásra, a nevelő
elkészíti a felzárkóztató programot. Ennek a felzárkóztató programnak:
a/ néhány hetet, legfeljebb egy hónapot szabad átfognia;
b/ konkrétnak kell lennie;
c/ a gyerek számára is érthetőnek kell lennie mind a tartalmát, mind
pedig a célját illetően.
2. A nevelő arról is tájékozódik, hogy a gyerek melyik tantárgyban
(tevékenységben) mutat tehetséget, illetve melyik tevékenység iránt
érdeklődik. A gyerek tehetségének további fejlesztése, illetve az
érdeklődésének kibontakoztatása érdekében programot szervez,
programot ír elő a gyerek számára (zeneiskola, szakkörök, szakkönyvek
vásárlása,
rendszeres
könyvtárlátogatás,
az
iskolai
tananyag
követelményeinek „megemelése”, a tananyag
mélyítése,
műsorok
kiválasztása a televízióból stb.)
3. A nevelő a gyerekkel közösen elkészíti a gyerek napirendjét.
Ebben, a lehetőségekhez mérten, pontosan kijelölik a tanulás idejét. Ezt az
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időt a szükségleteknek megfelelően bármikor korrigálhatják, azonban ha
semmi sem indokolja a korrekciót, akkor mindkét fél ragaszkodik az előre
megállapított tanulási idő kezdetéhez.
3.1.3. Felkészülés a tanulás segítésére
A tanulás segítésére való felkészülés olyan döntések sorozata,
melynek során a nevelő az iskolai tananyag és követelmény tudatában, a
hátránykompenzáló és/vagy tehetségfejlesztő terv, valamint az aktuális
házi feladat ismerete alapján, illetve a gyerek aktuális tudásának és
pszichés állapotának elemzése után meghatározza az aznapi tanulási időre
a saját és a tanuló feladatait.
1. A tanulás segítésére való felkészüléssel kapcsolatos tennivalók egy
része már jóval a tanulás megkezdése előtt elvégezhetők. A nevelő
a/ eldönti, hogy a fejlesztő programból (a felzárkóztató és/vagy
tehetségfejlesztő programból) aznap mit kíván
megvalósítani,
gyakoroltatni;
b/ konkrét feladatokat készít (és/vagy különböző gyűjteményekből
választ) a gyerek számára;
c/ végiggondolja a lehetséges motiváló eljárásokat;
d/ végiggondolja az ellenőrzés és az értékelés módjait;
e/ gondoskodik a tanuláshoz szükséges eszközökről;
f/ végiggondolja az esetleges szervezési teendőket.
2. A tennivalók másik részének megtervezésére a tanulást
közvetlenül megelőző szervezési szakaszban kerül sor.
a/ A nevelő és a gyerek tisztázzák egymás között az iskola által előírt
feladatokat (írásbeli, tanulnivaló, kutatnivaló stb.).
b/ A nevelő és a gyerek közösen megtervezi, hogy a tanulnivalók
közül (a nevelő által az egyéni fejlesztés érdekében készített és az iskola
által előírt feladatok összessége) melyiket, milyen sorrendben, várhatóan
mennyi időráfordítással fog a gyerek elvégezni.
c/ Kiválasztják a szükséges taneszközöket, és az eltervezett
sorrendnek megfelelően elhelyezik az asztalon őket (felülre az első, alulra
az utolsó feladathoz szükséges eszközök kerülnek).
Megjegyzés: ez a tervezési szisztéma a gyakorlatban távolról sem olyan
bonyolult, mint ahogy az az első olvasásra látszik. Egy következetes
gyakorlat esetén tulajdonképpen néhány hét, esetleg néhány hónap alatt
a ciklikussága miatt rutinfeladattá válik mind a gyerek, mind pedig a
nevelő számára.
3.2. A megvalósulás szakasza
Most beszélünk a gyerek tanulásának valódi irányításáról. A gyerek tanul,
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a nevelő pedig biztosítja a sikeres tanuláshoz szükséges
feltételeket, azaz irányítja a tanulást. Ennek során az előzetesen
elkészült tervét realizálja.
1. A gyerekkel személyközi kommunikációs viszonyban döntések
sorozatát hozza (beavatkozzon-e a tanulás folyamatába, adjon-e kisegítő
információt, és ha igen, milyen részletezettségűt, hogyan motiváljon,
tartson-e szünetet stb.).
2. Ellenőrzi és értékeli a gyerek aktuális tudását.
3. Ügyel a kedvező tanulási légkör meglétére. Azt a légkört
(pszichikus és szociális környezetet) nevezhetjük kedvezőnek, amely a
gyerektől megköveteli a munkafegyelmet, ugyanakkor biztosítja számára a
derűt, a jókedvet, a félelemtől és szorongástól mentes tanulási kedvet. A
kedvező tanulási légkör megteremtéséhez legalább az alábbi feltételek
egyidejű megléte szükséges.
a/ A tanulás idejének mind a gyerek, mind pedig a nevelő részéről
előre kiszámíthatónak kell lennie. Ezt a feltételt hivatott szolgálni a gyerek
napi, előre tervezett tennivalóinak az idő szempontjából stuktúrált listája,
azaz a napirend. A tanulási idővel kapcsolatosan nem szabad
megengedni a napi alkudozást.
b/ A gyereket hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy a tanulás csak akkor
tekinthető befejezettnek, ha a gyerek teljesítménye eléri a tőle joggal
elvárható szintet. Nem szabad elfogadni az "összecsapott,
elkapkodott, felületes stb." munkát. A napirendben tehát – legalább
is kezdetben – csak a tanulás kezdésének idejét lehet pontosan tervezni, a
befejezése mindig a gyerek aktuális teljesítményétől függ. Az persze már
más kérdés, hogy egy következetes, tegyük hozzá, hogy egyben reális
nevelői követelés idővel viszonylag pontosan tervezhetővé teszi a tanulás
végét is.
c/ A tanulás ideje alatt a csoport minden helyiségében, de a
tanuló gyerek szobájában különös tekintettel, biztosítani kell a
teljes nyugalmat. Erre azért van szükség, hogy a tanuló gyerek
koncentrálni tudjon, figyelme ne kalandozzon el, meg azért is, hogy
érezze, hogy a csoportban mindenki tiszteletben tartja és megbecsüli
(tehát értékként ismeri el) a tanulást mint emberi tevékenységet. Ezért
aztán úgy kell kiválasztani a tanulás idejét és megszervezni a tanulást,
hogy amíg az egyik gyerek a tanulással foglalkozik, egy másik gyerek ne
végezhessen a tanuló gyerek jelenlétében olyan tevékenységet, ami
érdekességénél, motiváló erejénél fogva elvonhatja a tanuló gyerek
figyelmét a tanulástól. (Például helytelen: amíg K. Z. matematikai
feladatokat old meg az asztalánál, addig V. A. játékautókkal játszik a
szőnyegen.)
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d/ A nevelő részéről fejlett figyelemkoncentráció és fejlett
megosztott figyelem szükséges. Feltételezhető, hogy a csoportban a
nevelőnek egyidejűleg és egy térben több gyerek tanulását kell irányítania.
Ebben a helyzetben, ha nem rendelkezik fejlett figyelemkoncentrációval,
előfordulhat, hogy nem sikerül a tervezett feladatok pontos felidézése, az
utasítások, értékelések egyértelmű megfogalmazása. A megosztott
figyelem hiánya esetén pedig nem lehet szó a különböző feladatokat
megoldó és különböző tempóban haladó gyerekek tanulásának a
koordinálásáról, mert a nevelő nem veszi észre, hogy kinek van tanulási
nehézsége, ki van már készen, ki nem dolgozik, ki zavarja a társait, nem
veszi észre az arcokon tükröződő unottságot, örömet, a gyerekek
egymáshoz való érzelmi viszonyát, ezért csak a feltűnő jelenségekre
reagál.
e/ A nevelőnek professzinálisan kell tudnia kommunikálni a
gyerekekkel. Ezen azt értem, hogy a fejlett verbális – a nyelvi jelek
segítségével történő – kommunikáció mellett fejlettnek kell lennie a
metakommunikációs
kultúrájának
–
mimika,
tekintettartás,
térközszabályozás stb.; hangfekvés, hangsúly, hangszín stb. – is.
Lényegileg arról van szó, hogy a gyerekkel nyelvileg változatosan és
udvariasan, a metakommunikatív eszközöket is latbavetve kell érintkeznie,
eközben kerülnie kell a rejtett agressziót, alkalmaznia kell a nyelvi humor
eszközeit, de kerülnie kell az iróniát, a gyereket potenciális személyiségnek
kell tekintenie, ezért aztán tapintatosnak kell lennie a gyerek intimebb
élményvilágával szemben.
A tanulás segítésével, a tanulás irányításával kapcsolatban állandóan
visszatérő probléma a tanulói önállóság kérdése a tanulás
folyamatában. Gyerekeink jelentős része csak úgy tud tanulni, ha a
nevelő a tanulás első percétől az utolsóig mellette ül. Ez a forma azonban
igen gazdaságtalan munkaerő-kihasználás, mielőbb meg kell tanulniuk,
hozzá kell szokniuk a gyerekeknek az önálló tanuláshoz.
Természetesen belátom, hogy életkortól, tananyagtól és még sok
mindentől függhet az, hogy a gyerek a nevelővel folytatott személyközi
kommunikáció keretei között tanul, vagy pedig nem. A felkészülés nélküli
hangos olvasás gyakoroltatása például elképzelhetetlen a javító, korrigáló,
dicsérő, motiváló nevelő jelenléte nélkül. Alapelvként azonban
kimondható, hogy a nevelőnek a tanulási folyamat két szakaszában van
kitüntetett szerepe: a tanulás „elindítása” során, a kezdő szakaszban és az
ellenőrzés-értékelés során.
1. A tanulás kezdő szakaszában a már említett szervezési teendőkön
túl a gyerek a nevelő felügyelete mellett elemzi az elvégzendő
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feladatot/-kat/, és nyilatkozik arról, hogy érti, vagy pedig nem
érti azt/azokat/.
a/ Ha igen a válasz, és erről a nevelő is meggyőződött, akkor a
gyerek önállóan elvégzi a feladatot/-kat/, a nevelő pedig egy
másik gyereknek segít.
b/ Ha nem a válasz, akkor a nevelő kideríti, hogy mi okozza a
problémát, és elhárítja a problémát kiváltó okot/-kat/. (Az okok többfélék
lehetnek, azonban legtöbbször vagy a figyelmetlen olvasás, vagy pedig a
háttérismeretek – vagy képességek – hiánya miatt nem érti a gyerek a
feladatot/-kat/). A nevelő a megértés elősegítése érdekében értelmezheti
a szöveget, kiegészítő információkat adhat, szómagyarázatot végezhet
stb., vagyis minden segítséget megad ahhoz, hogy a gyerek önálló
feladatvégzése sikeres legyen. Miután a gyerek megértette a
teendőket, és erről a nevelő is meggyőződött, a gyerek önállóan
elvégzi a feladatot/-kat/, a nevelő pedig egy másik gyereknek
segít.
2. Miután a gyerek elvégezte a feladatát/feladatait/ a nevelő
ellenőriz és értékel. Megjegyzem, hogy a tanulásnak ebben a
szakaszában a gyerekeket rá kell szoktatni arra, hogy türelmesek
legyenek. Egy lehetséges megoldás az lehet, ha az asztalára készítjük a
szervezés során a kedvenc könyvét, s engedélyezzük számára, hogy abból
olvasson, míg a nevelője szabaddá nem teszi magát, persze egyéb,
csendben végezhető tevékenységet is folytathat a gyerek.
a/ Amennyiben a feladatvégzés a gyerektől joggal elvárható
színvonalú, a nevelő elismeri a gyerek teljesítményét, és a
tanulás befejeződik.
b/ Amennyiben a feladatvégzés nem kielégítő (hibás vagy nem a
gyerektől joggal elvárható színvonalú, a nevelő feltárja a hibákat, a
gyerek pedig kiküszöböli azokat (újra írja a feladatot/-kat/,
gyakorol még stb.) A 2. b/ addig ismétlődik, míg a gyerek a tőle joggal
elvárható teljesítményt nem nyújtja.
Elképzelhető, hogy a gyerek az önálló tanulás fázisában akad el.
Természetesen ebben az esetben is segíteni kell neki, de tudomásul kell
azt is vennie a nevelőnek, hogy valószínűleg a feladatvégzés előkészítése
során nem volt elég körültekintő.
3.3. Az elemzés / önelemzés/ szakasza
Az elemzés a nevelőnek – esetleg a nevelő tanulást irányító
munkáját megfigyelő külső szakembernek – olyan problémafeltáró
tevékenysége, amely során ténykijelentések fogalmazódnak meg a
tanulásról és a tanulás irányításáról. A ténykijelentések tehát
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vonatkozhatnak a gyerek teljesítményére és vonatkozhatnak a nevelő
teljesítményére egyaránt. A ténykijelentések összegyűjtésének, vagyis a
problémafeltárásnak az a célja, hogy tanulságul szolgáljon a nevelő
számára a jövőt illetően.
Az elemzés során a gyerekekkel kapcsolatban az alábbiakra
vonatkozhatnak a ténykijelentések: viselkedési, kommunikációs kultúrájuk;
tanulási szokásaik; munkafegyelmük; koncentrált és megosztott figyelmük;
motiváltságuk; aktuális teljesítményük; taneszközeik esztétikuma stb..
A nevelővel kapcsolatban az alábbiakra vonatkozhatnak a
ténykijelentések: szaktudományos (de legalább tantárgyi) felkészültsége;
a tanulás irányításához szükséges algoritmusok elsajátítottsága;
kommunikációs
kultúrája;
figyelemmegosztó,
figyelemkoncentráló,
helyzetfelismerő, döntési képességeinek fejlettsége; szervező képessége;
magatartása; nevelői stílusa; önfegyelme; tűrőképessége; az empátiája; a
tárgyilagosságra való hajlama; humorérzéke stb..
Az elemzés /önelemzés/ során az elemző /a nevelő/ sorra veszi a
gyerek aznapi tevékenységeit. Majd kiválasztja azokat, amelyeket vagy jól
oldott meg a gyerek, vagy pedig szembetűnően hibásan (nem tudta
megoldani, sok segítséget igényelt a megoldáshoz, felületesen dolgozott
stb.). Ha kudarccal végződött a feladatmegoldás, akkor feltevések
fogalmazhatók meg a kudarc valószínűsíthető okára. Mivel a kudarc
legtöbb esetben nem a gyerek képességeinek hiányával
magyarázható, az elemzés során a nevelő tanulásirányításhoz szükséges
tudásával,
felkészültségével,
képességeivel,
tervezési
hibáival
kapcsolatosan célszerű néhány ténykijelentést tenni, mégpedig azért, hogy
a jövőben ezek a hibák már lehetőleg ne forduljanak elő.
Hangsúlyozni szeretném: a fenti elemzést intézményünk jellegéből
adódóan elsősorban a nevelő végzi, a nevelő tárja fel a problémákat saját
maga számára, mégpedig azért, hogy pontosan tudja, hogy min (tudásán,
képességein, a tervezésen stb.) kell változtatnia ahhoz, hogy a gyerek
következő napi tanulása sikeresebb (fejlesztőbb hatású) legyen a mainál.
A szempontsor persze alkalmazható egy külső megfigyelő elemzéséhez is.
A tantárgyi tanulás irányításának szakaszai /a tervezés, a
megvalósulás, és az elemzés/ egymástól időben jól elkülöníthető fázisok. A
minél sikeresebb, minél színvonalasabb realizálásuk érdekében érdemes
végiggondolni – mintegy összefoglalásképpen – az egymáshoz való
viszonyukat is.
1. A nevelő tervez /bővíti tudását, egyéni fejlesztési tervet, rövidtávú
tervet készít, felkészül a tanulás irányítására/.
2. A gyerek tanul, a nevelő segíti a gyerek tanulását. Ez a
megvalósulás szakasza.
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3. Az elemzés során ténykijelentések születnek a tervezés és a
megvalósulás színvonalát, hibáit illetően, mégpedig azzal a céllal, hogy a
jövőben elkészült tervek és a tanuláshoz nyújtott segítségadás magasabb
színvonalú legyen a jelenleginél. Aztán a nevelő megint: 1. tervez, 2. segít,
3. elemez; 4. tervez, 5. segít, 6. elemez;... és a tervező, segítő, elemző
munkája egyre sikeresebbé válik.
Mindez az alábbi ábrával illusztrálható:

TERVEZÉS

ELEMZÉS

MEGVALÓSULÁS

ELEMZÉS

TERVEZÉS

MEGVALÓSULÁS
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Alkupedagógia
/Egy lehetséges motiváló eljárás
hipotetikus vázlata/
1. Előszó helyett
Már több éve dolgozom fejlesztő pedagógusként a fóti Károlyi István
Gyermekközpontban. Az itteni napi praxis során szerzett tapasztalataim: a
néha sikeres, legtöbbször sikertelen próbálkozások, erőfeszítések látványa
motivált arra, hogy végiggondoljam az alkupedagógia létjogosultságát,
mibenlétét, és kísérletet tegyek annak leírására. Ennek a dolgozatnak a
címzettjeiként – a gyermekotthonokban dolgozó felnőttek mellett –
elsősorban a fóti Gyermekközpontban dolgozó kollégáimat tételezem, a
példákat is az itteni napi gyakorlatból vettem.

2. Az alkupedagógia értelmezése
Az alkupedagógia – tudomásom szerint – az eddig létrehozott és
leírt pedagógiákban nem szereplő kifejezés, de az alku illetve a
feltételhez kötött szerződés, mint terápiás módszer, gyakran
megjelenik a gyógypedagógiákban, különösen a magatartási devianciát
mutatókkal foglalkozó pedagógiákban (Paul H. Wender 1997, 116. p.). Az
alkupedagógia denotátuma, tehát az, amit jelöl, minden pedagógiai
rendszerben megtalálható. Leginkább a motiváció, vagy a motiváló
eljárások nemfogalom alá lehet besorolni. A motiváló eljárásokat több
szempontból is csoportosítják a pedagógiák. Beszélnek belső és külső
motiválásról, beszélnek a szükségletkielégítő tevékenységekről mint
motiválásról, beszélnek a megfelelni akarásról, a rövidebb és a hosszabb
távú célokról mint motiváló erőkről stb. Az egészen biztosnak látszik, hogy
a motiválás, a motiváló eljárás valamiféle belső feszültséget hoz létre, ami
pedig valamilyen tevékenység elvégzésére sarkallja a motiválandó
személyt. Ezt a belső, tevékenység végzésére késztető feszültséget
nevezzük motivációnak (Kozéki Béla 1980, 12. p.).
A motiválás, a motiváló eljárások abból a szempontból is
csoportosíthatók, hogy a tevékenység elvégzésének "hasznát" (előnyeit,
lehetséges hozamát) verbalizálja a motiváló személy vagy pedig nem
verbalizálja. Az anya normális esetben nem szokta verbalizálni a
gyerekének, hogy csak akkor szereti, ha jól teljesít az iskolában – ami
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szerencsére a legtöbb esetben nincs is így –, a gyerek ennek ellenére
gyakran az anyának való megfelelés érdekében teljesít jól. Egy érdekes, a
gyerek által is szeretett tevékenység végzése előtt sincs szükség arra
vonatkozó magyarázatra, hogy a tevékenység végzése közben majd
milyen jó is lesz a gyereknek, hisz a gyerek tisztában van vele, s szívesen
végzi a tevékenységet, illetve éppen azért végzi szívesen, mert jólesik azt
végeznie. Vannak azonban olyan esetek, amikor világossá kell
tenni a gyerek előtt az erőfeszítésének, az aktivitásának, a
kitartásának a „hasznát”. Azonban nagyon gyorsan szögezzük le, hogy
nem valami homályos, a felfoghatatlan jövő ködébe vesző célokat
felvillantó vagy etikai jellegű magyarázkodásra gondolunk. Semmiképp
sem olyanokra, hogy: ha nem hagyod félbe a szobád takarítását, akkor
milyen jó férj (vagy feleség) válik majd bel őled; ha még tíz percet
rászánsz a vers tanulására, akkor mű velt felnőtt leszel; tisztítsd ki a
cipődet, mert rólam lesz rossz véleményük az embereknek stb. Ezek
helyett konkrét, a jelenben, de legalább is a könnyen belátható
közeljövőben érvényesülő "haszon" megfogalmazására gondolunk. Tehát
ilyenekre: ha nem hagyod félbe a szobád takarítását, akkor megvárlak, és
eljöhetsz velem a Corába bevásárolni; ha még tíz percet rászánsz a vers
tanulására, akkor utána segítek neked elmosogatni, ha kitisztítod a
cipődet, akkor, ha végeztél, elmehetsz a számítógép-terembe játszani. Az
alkupedagógia során mindig verbalizálódik a tevékenység
végzésének a konkrét jutalom értelemben vett „haszna”.
A motiváció valamilyen motiváló hatásra jön létre, s ez nem
szükségképpen kötődik minden esetben konkrét személyhez. Az
alkupedagógia egyik lényeges jellemzője, hogy minden esetben
jól elkülöníthetők az alkut kötő konkrét személyek. Az egyik fél az,
aki tevékenységre ösztönöz, aki az alku során a tevékenység elvégzéséért
cserébe felajánl valamit, a másik fél pedig az, aki a tevékenységét áruba
bocsátja, a felajánlott „haszonért” cserébe megígéri az alkuban szereplő
tevékenység elvégzését. Az egyszerűség kedvéért az ösztönző felet
nevezzük felnőttnek (F), a tevékenység elvégzését megígérő felet pedig
nevezzük gyereknek (Gy)!
Az alkupedagógia a motiváló eljárások egyike. Az (F) által
szükségesnek tartott tevékenység elvégzésére való külső késztetés egyik
lehetséges módszere. Az alkupedagógia szinte minden családban ilyen
vagy olyan következetességgel alkalmazott módszer még akkor is, ha a
család nem tud arról, hogy adott esetben az alkupedagógia módszeréhez
nyúlt. A legtöbb családban azonban remélhetőleg a gyereket elsősorban
nem az alku, hanem a teljesítmény, a szükségletek kielégítése, a preferált
személynek való megfelelni akarás, az értékek iránti pozitív beállítódás, a
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pozitív példa, a szülők és a gyerek együttélése során kialakult (kialakított)
meleg-korlátozó légkör motiválja. (Ungárné Komoly Judit 1978)
Alapelvként ki kell mondani, hogy a Gyermekközpontban is törekedni kell a
fenti motiváló eljárások meghonosítására és elterjedésére, azonban úgy
látszik, hogy mellettük sok esetben szükség van az alkupedagógia
tervszerű és tudatos alkalmazására is.

3. Ki köthet alkut kivel?
A (F)-nek mindig olyan személynek kell lennie, aki
rendelkezik azzal a kompetenciával, hogy az alku során saját
hatáskörében fel tud ajánlani valamit a (Gy)-nek, illetve
módjában van a (Gy) által vállalt tevékenység végrehajtását
ellenőrizni, s annak teljesülésétől függően a kialkudott
ellenszolgáltatást a (Gy) számára megadni. A gyermekfelügyelő
például nem kínálhat fel ellenszolgáltatásként rendkívüli eltávozást, mert
az nem tartozik a kompetenciájába. Ugyanakkor az sem kívánatos, hogy a
közép- vagy magasabb szintű vezetők olyan ellenszolgáltatással éljenek,
amelyről a szervezeti hierarchia alacsonyabb szintjén dolgozó kollégák is
dönthetnek. Például az intézmény igazgatója ne tegye alku tárgyává a
kimenőnek a meghosszabbítását, hisz az erről való döntés a csoportvezető
nevelő kompetenciájába tartozik.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a munkaszerepeket, amelyek
megvalósítóinak úgymond „hivatalból” lehetőségük van az alkupedagógia
alkalmazására. A jobb érthetőség kedvéért egy-egy példával igyekszünk
azt is illusztrálni, hogy ki, milyen típusú ellenszolgáltatással élhet az alku
során.
1. Gyermekfelügyelő /Például: segít egy, a gyerek feladatai körébe
tartozó tevékenység elvégzése során./
2. Nevelő, asszisztens / Például: egy vers megtanulását azzal segíti,
hogy a gyerek számára „előmondja” a verset./
3. Csoportvezető nevelő /Például: lehetővé teszi egy, az alapellátás
körébe nem tartozó, de a gyerek által fontosnak tartott dolog (játék,
felszerelés stb.) beszerzését./
4. Otthonvezető – nem találtunk példát. /Érdemes lenne azon
gondolkodni,
hogy
az
otthonvezető-szerep
egyáltalán
milyen
kompetenciákkal rendelkezik a gyerekekkel kapcsolatban hivatalosan, de
ez már egy másik dolgozat témája./
5. Gyám /Például: rendkívüli eltávozást engedélyez./
6. Igazgatóhelyettes, igazgató /Például: engedélyezi a gyereknek az
egyik csoportból egy másikba való áthelyezését, vagy éppen felmenti
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a gyereket az áthelyezés alól./
Természetesen az is problematikus, hogy az (F) kivel kössön alkut.
Ezt a dilemmát csak egy meglehetősen általános, normaszerű tétellel
tudjuk feloldani. Csak azzal a (Gy)-vel kössön alkut az (F), akire
más motiváló eljárások nincsenek hatással.

4. Mi lehet az alku tárgya?
A (GY) nevelésével kapcsolatos minden olyan tevékenység, amely
elősegítheti a (Gy) fejlődését, az alku tárgyává tehető. Példaként – a
teljesség igénye nélkül – felsorolunk néhány olyan területet, amelynek a
fejlesztése során elképzelhető a (Gy)-vel való alkukötés: étkezési kultúra;
tisztálkodás, rendezett külső; tanulás; környezetkultúra; házirend;
társakkal, felnőttekkel történő érintkezés kultúrája; beszédstílus;
viselkedés, magatartás; művelődés stb.
Az alku tárgyának teljesen konkrétnak kell lennie.
Túláltalánosítottsága miatt helytelen az ilyen megfogalmazás: Ha jobban
vigyázol a külső megjelenésedre,... Helyette így kellene fogalmazni: Ha
reggel megfésülködsz, ...
Az alku tárgyának a gyerektől elvárhatónak, és a gyerek
részéről teljesíthetőnek kell lennie. Egy rendszeresen dohányzó
gyerek esetében nem célszerű így kezdeni: Ha leszoksz a dohányzásról,...
Esetleg nagyobb valószínűséggel vezetne sikerhez, ha csak ennyit
kérnénk: Ha előttem és a csoportban dolgozó felnőttek előtt nem gyújtasz
rá, ...
Az alku tárgyának olyannak kell lennie, hogy annak
teljesülése vagy nem teljesülése utólag mind a (F), mind pedig a
(GY) részéről egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben az
az alku tárgya, hogy Ha minden nap elkészíted a házi feladatodat,... akkor
a (F)-nek minden nap következetesen ellenőriznie kell – vagy
munkatársaival ellenőriztetnie kell –, félreérthetetlen módon meg kell arról
győződnie, hogy valóban elkészült-e a házi feladat vagy pedig nem.
Ellenőrzésének eredményét pedig nyilvánvalóvá kell tennie a (GY) számára
is.
Az alku tárgyának megfogalmazásakor célszerű megadni a
kérdéses tevékenység pontos körülményeit – a tevékenység
végzésével szemben támasztott követelményeket is.
Nem szabad utólag vitatható helyzetet hagyni. Nézzünk egy példát! Ha az
utolsót, a házi feladatra vonatkozó alkut vesszük szemügyre, akkor a (F)nek szükségképpen naponta érdeklődnie kell az iskolában a házi feladatok
meglétét illetően. Az iskolával való kommunikálás közben figyelnie kell arra
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is, hogy az iskola nem vált-e véletlenül szempontot. Mert, ha az iskola arra
panaszkodik, hogy a gyerek házi feladata ugyan készen volt, de tele volt
hibákkal, ez nem jelenti azt, hogy a (GY) nem teljesítette a vállalását, hisz
ő azt vállalta, hogy a házi feladatot elkészíti, azt pedig elkészítette.
Elképzelhető, hogy van olyan gyerek, akinél nem is lehet ennél többet
várni, de az is elképzelhető, hogy olyan gyerek is van, akire vonatkozóan
így hangzik az alku első fele: Ha minden nap hibátlanul elkészíted a házi
feladatodat,... Megjegyezzük, hogy a helyzetet tovább bonyolítja, hogy
csak az írásbeli feladatokra vagy az ún. tanulni valókra (például a
memoriterekre) is gondolunk-e. Az alku megkötése során természetesen
ezt is egyértelműen tisztázni kell. Tehát helyesen így fogalmazható meg az
alku tárgya: Ha minden nap hibátlanul elkészíted az írásbeli házi
feladatodat, ...

5. Mi lehet az ellenszolgáltatás?
Mindjárt az elején világossá szeretnénk tenni egy alapelvet: az alku
során az (F) által felkínált ellenszolgáltatásnak valamilyen jutalomnak,
valamilyen plusz haszonnak, nem pedig a büntetés kilátásba
helyezésének kell lennie. Helytelen tehát az ilyen típusú alku: ha nem
teszed meg (itt valamilyen tevékenység következik), akkor nem mehetsz el
a többiekkel a színházba (miközben a gyereknek eddig joga volt a
többiekkel színházba menni).
Az előző alku helyesen így hangozhat: ha megteszed (itt valamilyen
tevékenység következik), akkor én teljesítem azt az óhajodat, hogy (itt
most a gyerek számára hasznos, de eddig hiányzó dolog következik). Az
már más kérdés, hogy a tennivaló és az érte kapható előny pontos
megfogalmazásával tulajdonképpen felmerül – természetesen a gyerekben
is – a veszteség, tehát ha tetszik, a büntetés lehetősége, nevezetesen az a
körülmény, hogy amennyiben a (Gy) nem teljesíti a vállalását, nem jut a
haszonhoz sem, s ez, mármint a haszon lehetőségének elvesztése maga is
megélhető büntetéséként.
Szükségesnek látszik itt egy pillanatnyi kitérőt tenni, azaz tisztázni
kell az általános értelembe vett értékelés és az alkupedagógia viszonyát.
Ideális esetben az értékelés a gyerek által produkált valamennyi
cselekedetére, sőt a cselekedeteinek a legkisebb mozzanataira – az
itemeire – vonatkozhat. Az értékelés során az értékelő nyilatkozik, hogy a
cselekedet helyes vagy pedig helytelen volt. Sok esetben maga az
értékelés aktusa magában hordozza a büntetés és a jutalmazás
mozzanatát is a gyerek számára. Azonban nem minden esetben. Gyakran
szükség van arra is, hogy külön manifesztálódjon a helyesért a jutalom, a
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helytelenért pedig a büntetés. A jutalom megnyilvánulhat verbálisan,
tárgyban, megnyilvánulhat valamilyen lehetőségben stb. is. A büntetés is
lehetséges csoport előtt, a hibás cselekedet nyilvánossá tételével, de egy
tárgy, vagy valamilyen lehetőség megvonásával is. Az alkupedagógia
esetében csak jutalom, tehát valaminek az adása lehetséges, valaminek az
elvétele – mármint a már meglévőnek az elvétele – nem lehetséges. Az
viszont az alkupedagógia lényegéhez tartozik, hogy a gyereknek az
adásért teljesítenie kell az alku során vállaltakat, ha pedig nem teljesít,
akkor mégiscsak veszít, mármint az adás lehetőségét veszíti el.
Folytatva az eredeti gondolatmenetet, az ellenszolgáltatás
értékének – anyagi és eszmei értékét egyaránt mérlegelve – arányban
kell állnia az elvárt tevékenység nehézségének mértékével, a
tevékenység elvégzése érdekében kifejtett erőfeszítés mértékével.
Az alku során megfogalmazott ellenszolgáltatás lehet egy, a gyerek
által kívánatos tárgy (játék, ruha, kerékpár, számítógép, AV lejátszó, CD
lemez, hangkazetta stb.). Ennek a tárgynak természetesen nem szabad a
kötelező ellátás körébe tartozónak lennie, de például a Gyermekközpontba
érkezett adományok már képezhetik alku tárgyát. Mondjuk, ha valamelyik
cég megajándékozza a Gyermekközpontot görkorcsolyákkal, nem
szükségszerű, hogy azok az egyenlőség elve alapján automatikusan
eljussanak minden gyerekhez.
Az ellenszolgáltatás lehet egy, a gyerek által fontosnak tartott, a
gyerek által kinyilvánított kívánság. Például át szeretne kerülni egy másik
szobába, esetleg egy másik csoportba.
Az ellenszolgáltatás lehet egy, a gyerek számára fontos lehetőség
biztosítása.
Ebben
az
esetben
elsősorban
a
gyerek
szabadságszükségletének a kielégítésére gondolunk. Ilyenekre: rendkívüli
eltávozás, a kimenő idejének növelése, önállóan (vagy barátaival) történő
mozilátogatás, színházlátogatás stb.
Végezetül essen szó az ellenszolgáltatás értékvoltáról is!
Természetesen nem mondhatunk le az alkukötés közben az
ellenszolgáltatás meghatározása, megfogalmazása során a (Gy) ízlésének
formálásáról. Ízléses ruhák használatára, értékes színházi előadások,
értékes filmek megtekintésére stb. szeretnénk a (Gy)-t rávenni. Azonban
tudomásul kell vennünk, hogy az ellenszolgáltatásnak a gyerek számára
kell vonzónak – tehát olyannak, amiért szívesen tesz valamit – lennie.
Ezért olyan, a gyerek szubkultúrájába tartozó „valami” is szerepelhet az
ellenszolgáltatások listáján, ami egyébként ön- és közveszélyességtől
mentes, sem jogi érdekeket, sem pedig közízlést nem sért.
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6. Az alku futamideje
Az alkut eddig a (F), a (GY), az alku tárgya és az
ellenszolgáltatás szempontjából jellemeztük. Az alku tárgyát úgy
definiáltuk, hogy az egy, a (GY) által vállalt (és persze az alku megkötése
után végzett) olyan tevékenység, amely a (F) megítélése szerint hozzájárul
a (GY) fejlődéséhez. Az alku megkötésekor azt is tisztázni kell, hogy az
ellenszolgáltatásért cserébe mennyi ideig kell végezni azt a
tevékenységet, amire az alku vonatkozik. Ezt az időt nevezhetjük – az
üzleti szférában honos és onnan kölcsönzött, de némileg módosított
jelentéssel felruházva – futamidőnek.
Természetesen arra a kérdésre, hogy egy alkunak mennyi legyen a
futamideje, nem tudunk egyértelmű választ adni. Azt azonban
kimondhatjuk, hogy a futamidő megállapításakor minden (GY)-nél különkülön mérlegelve arra kell törekedni, hogy a (GY) részéről az idő belátható
legyen, az ellenszolgáltatás megszerzésének vágya – a tevékenység
elvégzésére sarkalló feszültség – a futamidő alatt fennmaradjon. A 4.
pontban felhozott példák a futamidő szempontjából így módosíthatók: Ha
két hétig minden reggel megfésülködsz, ... Ha egy hónapig elő ttem és a
csoportban dolgozó felnőttek elő tt nem gyújtasz rá, ... Ha egy hétig
minden nap elkészíted az írásbeli házi feladatodat, ... Ha két hétig minden
nap hibátlanul elkészíted az írásbeli házi feladatodat, ...
Természetesen a futamidő lejártával, amennyiben a gyerek
teljesítette a vállalását, jár neki az ellenszolgáltatás, amennyiben nem
teljesítette, nem jár az ellenszolgáltatás. Ebben a kérdésben nem szabad
alkudozni, nem szabad utólag újabb és újabb szempontokat érvényesíteni.
Nem szabad abba belemenni, hogy elfogadjuk, hogy "majdnem sikerült",
"csak egyszer hibáztam" stb. típusú alkudozásokat a (GY) részéről. Annak
azonban semmi akadálya, hogy ugyanarra a tevékenységre – vagy egy
másik tevékenységre – vonatkozóan ugyanazért az ellenszolgáltatásért –
vagy egy másik ellenszolgáltatásért – cserébe ne jöjjön létre ugyanazzal –
vagy egy újabb – futamidővel egy újabb alku.
Utólag a (F) sem szigoríthatja a feltételeket, ő sem emelhet be újabb
szempontokat. Többek között azt sem teheti meg, hogy az alku
megkötése során megállapított ellenszolgáltatást csak azért nem adja meg
a (GY)-nek a futamidő lejárta után, mert a (GY) az alkuban nem szereplő
területen esetleg hibázott, habár az alku során vállalt tevékenységet
maradéktalanul teljesítette. Például, ha az alku tárgya: Ha két hétig
minden reggel megfésülködsz, akkor megkapod a számodra félretett
görkorcsolyát, és a gyerek két hétig minden reggel megfésülködik, akkor
jár neki a görkorcsolya, még akkor is, ha közben rendszeresen lógott az
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iskolából. A lógásért természetesen meg kell büntetni a gyereket, de
ennek az ügynek az égadta világon semmi köze az alkuhoz, és nem is
szabad összemosni vele.

7. Az alku megjelenési formája
Az alku megköthető szóban, de megköthető írásban is. Hogy melyik
formát választjuk, elsősorban az alku tárgyának nehézségi fokától illetve a
futamidő hosszától függ. Ha az alku tárgyát képező tevékenységet
egyetlen egyszer kell elvégezni, és rövid a futamideje /például bevásárlás
a közeli zöldségesnél/, akkor nem szükséges – bár lehetséges – a
megállapodást írásban is rögzíteni. Azonban amennyiben az alku tárgya a
(GY) részéről egy komolyabb erőfeszítést igénylő tevékenység /például: az
obszcén szavak használatáról való leszokás/, akkor célszerű a
megállapodást – nagyon pontosan és élesen megfogalmazva – írásban
megkötni. Ha az alku futamideje néhány napnál hosszabb, akkor is
érdemes az írásbeliséghez folyamodni.
Bármelyik megoldást is választjuk, két rendkívül fontos követelményt
mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Az egyik követelmény – és most
vállaljuk az ismétlés ódiumát – az, hogy a megállapodásnak, nevezhetjük
szerződésnek is, minden részletre kiterjedőnek és a gyerek részéről
is egyértelműnek kell lennie. Tehát feltétlenül tartalmaznia kell az
alábbiakra vonatkozó szabályokat: mit kell tennie a (GY)-nek, milyen
szinten kell tennie azt, amit tennie kell, mikor kezdődik és mikor ér véget a
futamidő, mi jár a (GY)-nek a teljesítésért. A megállapodás a fentieken
kívül kiterjedhet egyéb szabályokra is, például meghatározhatja az
ellenőrzés rendszerét, módját is. Egy a fontos: az alkut kötő (F) utólag
csak azt kérheti számon, amit tartalmazott a megállapodás.
A másik fontos követelmény az alkut kötő (F) attitűdrendszerével,
pontosabban az (F)-nek (GY)-vel kapcsolatos beállítódásával függ össze. A
részletes kifejtést most mellőzve axiómaszerűen fogalmazzuk meg a
követelményt: annak az (F)-nek, aki az alkupedagógia
módszeréhez nyúl, azzal a (GY)-vel szemben, akinek a fejlesztése
érdekében alkalmazza az alkupedagógiát, minden körülmények
között előítélet-mentesnek, minden körülmények között igenlő
beállítódásúnak kell lennie. Az alkupedagógia csak akkor válhat
hasznos motiváló módszerré, ha a (GY)-t
igenlő (F) maga is
szeretné, hogy a (GY) jól teljesítsen, ezért a megállapodás során nem
sodorja bele a (GY)-t eleve teljesíthetetlen alkuba, ezzel növelve a
sikertelenségek számát, a futamidő alatt pedig együtt drukkol a (GY)-vel a
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(GY)-ért, tehát azért, hogy sikeres legyen a (Gy) vállalkozása. Ez a
beállítódás természetesen nem jelentheti azt, hogy a siker érdekében
megalkudjon az (F), és a futamidő alatt vagy annak végén
engedményeket tegyen. Azt azonban igenis jelenti, hogy az előre
kialkudott szabályokhoz köti magát, és ha a (GY) ennek ellenére sikertelen
lesz, akkor nem kárörvendő módon, esetleg a tudtam én ezt előre
tartalmú kijelentésekkel tovább nehezíti a (GY) helyzetét, hanem a (Gy)vel szemben együtt érezve, a (GY)-t vigasztalva elemzi a helyzetet, ő
maga is tanul a helyzetből, s újabb, immár teljesíthető alkut kínál a (GY)
részére (Zsolnai 1986).

8. Az alkupedagógia és a nevelés perspektívája
Dolgozatom végére értem. Befejezésképpen az alkupedagógiával
kapcsolatos két fontos – egyelőre megoldatlan – problémával foglalkozom.
Az első probléma az, hogy a fentebb vázolt elképzelésről egyelőre
nem állíthatjuk, hogy bármikor, bárki részéről ellenőrizhető lenne, mivel a
gyakorlatban még magunk sem próbáltuk ki, a kipróbálás majd ezek után
következik. Ezt az írást egyelőre annak kell tekinteni, ami: hipotetikus
vázlatnak. Ez azért nem azt jelenti, hogy az elképzelésünket tisztán az
„íróasztal mellett” konstruáltuk meg. Igenis a gyakorlatból indultunk ki.
Számtalan, meglehetősen elhibázott erőfeszítés „látványa” motiválta, hogy
végiggondoljuk az alkupedagógia mibenlétét. Konkrétan ilyen, a gyakorlat
során számtalanszor elhangzó „alkukra” gondolunk:
Ha ezt még egyszer megteszed, akkor eltöröm a kezedet. Melyik
gyerek veszi ezt komolyan? Vagy: Ha nem hagyod a szobatársadat éjszaka
pihenni, akkor átkerülsz egy másik szobába. A gyerek, aki persze azóta
sem hagyta minden esetben pihenni a szobatársát, a mai napig nem
került át másik szobába. A sort természetesen vég nélkül folytathatnánk.
Ezek az erőfeszítések egyrészt azt sugallták, hogy a Gyermekközpont
pedagógiájának eszköztárából sok minden hiányzik, s az egyik hiányzó, de
lehetséges eszköznek az alkupedagógiát tartjuk, másrészt a hibákat
elemezve, azokból tanulva kíséreltük meg kidolgozni az alkupedagógiát.
Tehát hipotézisünk igenis a napi gyakorlatba ágyazódik.
A másik probléma! Úgy gondoljuk, hogy a Gyermekközpont
pedagógiájának egyidejűleg fejlesztőnek, korrigálónak és egyénre
szabottnak kell lennie, s ennek a pedagógiának a középpontjába a gyerek
tanulásának (művészetnek, tudománynak, mindennapi életnek, jognak,
kommunikációnak, magatartásnak, illemnek, türelemnek, kitartásnak,
szeretetnek, empátiának, értékválasztásnak, játéknak, szórakozásnak,
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barátságnak, párkapcsolatnak stb.) a megszervezését, irányítását kell
állítani. Magát a tanulást pedig a személyiség egészében bekövetkezett
tartós állapotváltozásként fogjuk fel (Zsolnai 1986, 71. p.; Zsolnai J.,
Zsolnai L. 1987, 57-70. p.). Ezzel összefüggésben a probléma az, hogy
vajon az alkupedagógia alkalmas-e arra, hogy a gyerek személyiségében
az alku tárgyával (tehát a megállapodásban szereplő tevékenység végzése
során) kapcsolatosan a futamidő alatt tartós állapotváltozást hozzon létre.
Érthetőbben fogalmazva: a futamidő alatt a külső kényszer hatására (az
ellenszolgáltatásért) végzett, s eközben valamilyen szinten begyakorolt
tevékenységet a futamidő után is végezni fogja, vagy pedig nem fogja
végezni a gyerek.
A kérdésre nem tudunk válaszolni. Ugyanis nem tudjuk, hogy a külső
motiváció milyen, általunk nem tervezett mechanizmusok – a környezet
elismerése, a siker, a tevékenység közben végzett elégedettség, az „én”
fejlődése, érése stb. – hatására válik belsővé, esetleg a kérdéses
tevékenység végzése szükségletté. Azt sem tudjuk, melyik gyereknél
hányszor kell megismételni a futamidőt, hogy már ne legyen szükség külső
kényszerítő erőre. Az azonban biztosnak látszik, hogy az alkupedagógia
segítségével „kiprovokált” tanulás (a tevékenység végzése) még mindig
több haszonnal kecsegtethet a gyerek fejlődését illetően, mint az, ha a
belenyugszunk a gyereknek a tanulással kapcsolatos passzivitásába.
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Fiatalkorúak felkészítése az önálló
életvezetésre
1. Bevezetés
1.1. Jogi háttér
Az életkezdő otthonban a nevelő feladata az itt élő fiatal felnőtt
korúak felkészítése az önálló életvezetésre. Célunk, hogy a fiatalok
képessé váljanak az egyéni döntésekre, cselekvésekre, az életük
irányítására. A feladatunk jogi hátterét az 1998. (lV. 30.) N.M. rendelet
biztosítja. Az alábbiakban ebből a rendeletből idézünk.
1. 90.§ (1) „Az otthont nyújtó ellátás keretében az átmeneti vagy
tartós nevelés megszűnését követően a fiatal felnőtt családjába való
sikeres visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését
utógondozással kell segíteni a gyámhivatal határozatában foglaltak
szerint…”
2. 92.§ (1) „Az utógondozói ellátást a fiatal felnőtt 24. életévének
betöltéséig kérheti…”
3. 92.§ (2) „Az utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt
számára a befogadást vállaló nevelőszülő , gyermekotthon vagy
utógondozó otthon, továbbá külső férőhely működtetője lakhatási
lehetőségről gondoskodik, és a fiatal felnőtt szükségleteihez, helyzetéhez
igazodó ellátást nyújt. Ha a fiatal felnőtt ellátásában zsebpénz biztosítása
is szükséges, annak összege nem lehet kevesebb a 82.§ (1) bekezdésének
c) pontjában meghatározott mértéknél.”
4. 92. § (3) „A fiatal felnőtt kérelmére az ellátást nyújtó nyilatkozik a
fiatal felnőtt utógondozási ellátására történő befogadásáról, ha a fiatal
felnőtt Gyvt. 93.§ (1) bekezdésében meghatározott helyzetben van, és
elhelyezése az ellátást nyújtó férőhelyén megoldható.”
1.2. A fóti Lehel utcai otthon
1994-ben a PHARE támogatásával jött létre Fóton (Lehel utca 11.) az
első Életkezdő Otthon. A célja az volt, hogy a fiatal felnőttek önálló
életvitelének tanulását segítse, természetes közegben, ahol szomszédok
veszik őket körül. A csoport „heterogén” összetételű: fiúk és lányok 18
éves kortól 24 éves korig. Az elhelyezés többségében egyszemélyes, de
van két szoba, ahol ketten laknak. Van egy nagyméretű helyiség (konyha,
illetve nappali), ahol együtt is lehetnek.
Ebben az Otthonban dolgozom és lakom a családommal együtt a
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megnyitás óta. Már az épület felújításában is részt vettem néhány fiatallal.
Óvónő vagyok, voltam és leszek. Nevelői attitűdöm is ennek
megfelelően alakult. Nemcsak a kisgyermeknek van szüksége a féltésre,
megértésre. Az emberben mindvégig megmarad a gyermek, emlékeivel,
érzelmeivel. A gyermekotthoni csoportokban dolgoztam előzőleg, azokból
is költöztek ide az életkezdő otthonba néhányan. Így szerencsés
helyzetben voltam, hisz ezeket a fiatalokat ismertem gyermekkoruktól
fogva. Beszélgetéseink során felidéztük az együttes élményeinket. Többen
bekapcsolódtak, megnyíltak, meséltek jó és rossz élményeikről. Mégis az
egyéni beszélgetéseink során ismertem meg legjobban érzéseiket,
érzelmeiket.

2. Önálló életre nevelés - életkezdés
Az életkezdő fiatalokkal a kapcsolatot még beköltözés előtt
felveszem. A fiatal meglátogat bennünket, ismerkedik a házzal, annak
lakóival. Beszélgetünk az életrendjükről, lehetőségeikről, a velük szemben
támasztott elvárásokról.
A beköltözés után ismertetem a ház szabályait, a házirendet.
Elmondom, hogy a ház berendezéséért anyagilag felelősek, az esetleges
rongálást meg kell fizetniük. Megkapja a fiatal felnőtt a bejárati- és a
szobája ajtajának kulcsát. A hosszabb eltávozás helyét, idejét felírjuk,
egyébként szabadon közlekedhetnek. Nem tartoznak beszámolni minden
lépésükről, de örülök, ha tudom, hogy hová mennek (például iskola,
edzés, munka stb.).
Az első napokban még sokszor visszajárnak a régi csoportjukba. Ez
teljesen érthető, ugyanis nehéz a leválás. Ebben nem akadályozom őket. A
legtöbb esetben a berendezkedés is hosszabb folyamat. Erre is megvan a
türelmi idő, hogy megjöjjön hozzá a kedvük. A lehetőség szerint
átrendezhetik a szobájukat a saját kedvükre. Amikor már „birtokba vették”
a szobájukat, egyre többet tartózkodnak itthon. Felveszik a kapcsolatot a
már régebb óta itt lakó fiatalokkal. Eleinte a már korábban kiköltözöttek
fenntartással vannak az újonnan érkezőkkel szemben, különösen, ha a
hírük megelőzi őket.
Peti még nem is volt 18 éves, amikor magatartási problémák miatt
került hozzánk. Ez volt az utolsó esélye a „normál” csoporthoz. A híre
jócskán megelőzte. Voltak, akik sajnáltak bennünket, voltak, akik
ijesztgettek. „Majd meglátjuk, milyen szörnyű lesz egy fedél alatt lakni
vele!” Agresszivitása, erőfölénnyel való visszaélése köztudott volt, ezen
kívül lusta, ápolatlan, rendetlen volt. Kellőképpen előkészítették a
„jóakarók” a fiataljainkat is. Nekem mindig az volt az elvem, hogy
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mindenki tiszta lappal indít, segítek, ha ő is akarja. Szerencsére mindig
van néhány fiatal a régebb óta nálunk lakók közül, aki segít ebben. De
vannak, akik nagyon is ellenállnak az elfogadás, a befogadás terén.
Peti beköltözése után jó hosszúra nyúlt a türelmi idő. Eleinte, ha
kifogásoltam, hogy még nincs rend a szobájában, csak azt mondta: „Jó ez
nekem!”. Később csak annyit mondtam: „Peti!”, máris rávágta: „Tudom,
tudom, a szobám!” És felszínesen bár, de rendet rakott. A lányok rávették,
hogy ápolja magát. Egy alkalommal két színházjegyet kaptunk. Tudtam,
hogy Petit érdekelné az előadás, ezért neki és a barátjának adtam a
jegyeket. Amikor készülődött, ötpercenként szaladgált hozzám, hogy mit
vegyen fel. A zoknitól a nyakkendőig, mindent le kellett ellenőriznem, meg
kellett erősítenem, hogy jó a választás. A végeredményt is bemutatta, az
elismerés után széles mosollyal vonult el barátjával. Toleráns nevelővel
mentek a színházba, akinél nem volt érdemes deviánsan viselkedni.
Másnap alig várta, hogy élményeit elmondhassa. Rájöttem, Petinek nagy
lelke van, érzelemgazdag, jóérzésű ember.
Nehezen tudtam meggyőzni az igényes fiatalokat, hogy ne ítéljék el
Petit, hanem segítsék a fejlődésben. Különösen Laci volt ellenszenvvel
iránta. Nála meglehetősen előtérben volt egyébként is az „ego”, sokat
adott magára, igaz, jó tanuló volt. Érettségi után az ötödévet végezte a
technikumban. A többiekkel is távolságtartó volt, de Petivel még
ellenséges is. Lenézte, megvetette, sokszor hangot is adott
ellenszenvének. Többször egymásnak ugrottak, nehezen lehetett
megnyugtatni őket. Laci legtöbbször visszahúzódott a szobájába, nem
szívesen tartózkodott a többiekkel együtt a nappaliban. Sokat kellett
győzködnöm egyéni beszélgetések során, hogy higgyen Peti fejlődési
lehetőségében. Nehezen bírtam rá, hogy más módon közeledjen hozzá,
találjon benne értéket. Valamikor megtörtént a nagy beszélgetés közöttük.
Laci elismerte, igazam van, Peti képes lesz a fejlődésre. Ettől kezdve javult
a kapcsolata a többiekkel is. Már képes volt a jót keresni a másikban, és
nem felszínesen ítélkezett.
Sajátos helyzet van egy ilyen életkezdő csoportban. Átmenet a
„bent” és a „kint” között. Csoport is, meg nem is! Különböző csoportból
jött, eltérő igényszintű, ismeretszintű fiatalokból tevődik össze. Más-más
problémával, más-más lelki sérüléssel. A fiatalokkal próbáltam megértetni,
hogy nem kell mindenről tudniuk, ami a másikkal történik. Tiszteletben kell
tartani a másik magánszféráját. Meg kell tanulniuk egymás mellett élni,
nem együtt. Nincsenek csoportgyűlések, mindenkivel négyszemközt
beszélem meg a problémáját. Véleményüket, javaslataikat igyekszem
figyelembe venni a működés során. Ismerniük kell jogaikat,
kötelességeiket. Törekedni kell arra, hogy a csoportkötődések lazuljanak.
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Itt nem kell sok közös rendezvény, együttes tevékenység. Természetesen
a születésnapokat megtartjuk és az éves nagy ünnepeket is.
Az ünnep megszervezését, örömszerzését és meghitté tételét kell
megtanítani. A cél az, hogy a saját családjukban majd képesek legyenek
erre.
Életvitelükben hangsúlyozottan érvényesülni kell, hogy felelősek
minden cselekedetükért, önmagukért. Döntéseket kell hozniuk, és
vállalniuk kell a következményeket. Maguknak kell gondoskodniuk
magukról. Segítséget csak akkor kérhetnek, ha egyedül nem boldogulnak.
Meg kell próbálniuk megoldani a saját problémáikat.

3. Csoportirányítás, csoportdinamika
Az otthon lakóinak mindennapi életvitele során felmerültek szervezési
gondok. A szobájukat változó igénnyel tartották rendben. Nagyon nehéz
volt elérni, hogy a ház többi részét is magukénak érezzék. A takarítást,
rendben tartást eleinte a felelős rendszerrel próbáltam megszervezni. Nem
vált be! Ezután az önkéntes alapon működő, szükségszerinti takarítással
kísérleteztem. Ez még sokkal nehezebben alakult, de éreztem, ennek
lenne értelme. Nagyon sok egyéni fejlesztés lehetősége van ebben. Nem
jutalomért, és nem a büntetéstől való félelem miatt tenni valamit. A közös
helyiségek tisztán tartása egyéni érdek, de a többieknek is jó. De a „Miért
pont én, miért nem a másik csinálja meg?” kérdés merült fel a fiatalokban.
Működésbe lépett az elhárító mechanizmus. A felelősségvállalás helyett
kibúvókat kerestek: „Én már takarítottam, de nem vigyáztak rá!”. Az
elakadt „fogaskerekeket” vizsgálva, megtaláltam a legkönnyebben
mozdíthatót, aki elindította a többit is. Nem manipuláltam senkit, de
sikerült meggyőznöm néhány mérvadó fiatalt. A jó példa követésre talált,
már nem a kihúzás volt a „menő”. Természetesen szóbeli dicséretet vagy
dorgálást alkalmaztam én is a munkám folyamán. Direkt ellenőrzést nem,
de később alakalomszerűen jeleztem észrevételeimet.
A gazdálkodás, az egyéni gazdálkodás buktatóit is megéltük,
megszenvedtük, ez ma sem könnyű. Beosztani a pénzt, hogy jusson is,
maradjon is… Az elején még közösen gazdálkodtunk, volt is reklamálás:
„ez sincs, az sincs”. Amikor kiosztottam az ellátmányt, átmentünk a boltba
Cilivel. Megmutattam a hiányolt kakaót, meg lehet venni.
”Hű, ez ilyen drága? Akkor nem is kell!” „Cukrot miért nem lehet
kapni kisebb kiszerelésben? ” Ekkor már a saját pénzéből kellett volna
fizetnie, így jobban meggondolta, mire is van szüksége. Az is igaz, hogy
sokszor nincs arányban a szükséges, a vágyott és a valódi lehetőség. Amire
vágyom, korlátlan lehet, amire szükségem van, behatárolható, ami a
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lehetőségem, az a leginkább behatárolt. Ezeket a dolgokat kell közelíteni
egymáshoz, nem baj, ha néha „megfizetik a tandíjat” is! Az is szükséges a
tanuláshoz, hogy jobban figyeljenek az elkövetkezőkben.
Józsi kifutott a pénzéből, kölcsönt nem akart kérni. Ellátmányig
tésztán és sárgaborsó főzeléken élt. Ez ugyan néhány napig tartott, de
sokáig emlékezetes maradt számára. Ezután ő volt, akinek mindig volt
megtakarított pénze.
Hivatalos ügyeiket először maguknak kellett megpróbálni elintézni,
ha ez nem ment, akkor segítettem nekik. Munkahelyet, albérletet az
utógondozó segítségével keresnek.
A sikerélmény fontos, de a kudarcokkal is meg kell tudniuk birkózni,
nem kell kivédeni, megkímélni az erőfeszítésektől a fiatalokat. Közösen kell
kitűzni a célokat, saját akaratát is figyelembe véve. Peti elvégezte a
Száraznád utcai iskolát, betanított munkás lett. Megbeszéltük, hogy
szakmunkásvizsgát kellene szereznie. Kerékpárműszerész szakmát
szeretett volna tanulni. Sajnos csak nagyon messze volt erre lehetőség.
Minden hajnalban eldöcögött Budapesten az Illatos út és a Gubacsi út
sarkáig villamossal. Sokszor akarta abbahagyni a fárasztó utazás és a
lehangoló környezet miatt. Igazat adtam neki a megállapításban, hiszen
én is voltam ott Petivel, és láttam, mennyire emberpróbáló a napi kétszeri
utazás. Becsületére váljék, végigcsinálta a megpróbáltatások ellenére. A
szakmunkás bizonyítványnak együtt örülhettünk.
Egyre többen akartak leérettségizni a szakmunkásvizsga után. A
tudásvágy felébresztésében nagy segítségükre volt a férjem (Répás Balázs
magyar-történelem szakos tanár). Sokat kérdezgették, csodálták tudását,
emberségét. Jó kapcsolata volt a fiatalokkal, kérték a segítségét a
tanulásban is. Volt olyan időszak, amikor egyszerre hárman is készültek az
érettségire, különböző iskolákban. Sorban álltak, hogy mindenkivel
foglalkozzon. Meg kellett tanítani őket tanulni, a lényeglátásra, az
összefüggések felismerésére. Emellett még a szakmunkás tanulókat is
segítette a közismereti tárgyakból. Mindenkinek sikerült jó eredménnyel
befejezni a tanulmányait.
Természetesen itt sem mentek a dolgok mindig tökéletesen,
konfliktusmentesen. Pozíció és hatalmi harcok itt is voltak, időnként most
is vannak. A konfliktusokat nem szabad elfojtani, beavatkozni is csak akkor
lehet, ha felkérnek rá (mentorként), vagy ha eldurvul a veszekedés.
Vitakultúrájuk is fejlődik ezen keresztül, megtanulják megvédeni saját
véleményeiket, helyzetüket. Az autonóm csoportban méretnek meg igazán
az érvek és ellenérvek. A konfliktuskezelésben nagy segítségemre volt az a
tréning, amelyet Szekszárdi Júlia vezetett (Szekszárdi 1995).
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4. Egy volt utógondozottunk életútja munkánk
tükrében
Gina kamaszkorában saját kérésére került a Károlyi István
Gyermekközpontba. Két évig élt egy lakásotthonos csoportban. Amikor
hozzánk költözött, szakmunkásképzőbe járt. Kereskedelmi tanuló volt.
Nehezen tudott „megmaradni” gyakorlati helyén, mindig lázadozott a
kötöttségek, alárendeltségek miatt. A „felettes én” és az „ösztön én”
vívódása volt megfigyelhető ebben az életszakaszában.
Végül is sikerült a szakmunkás vizsgája. Minden vágya ezután az
érettségi bizonyítvány megszerzése lett. Gyenge képességű volt, de nagy
akarattal tanult. Szélsőséges indulatokkal élt meg minden problémát.
Például egy alkalommal megpróbálkozott a tanulás megkönnyítése
érdekében a magnóra való felolvasással. Feldúltan szaladt hozzám.
Kétségbeesve mondta el: „Én borzasztóan csúnyán beszélek! Annyira
cigányosan, hogy az rettenetes! Én magyarul akarok tanulni, hogy ne
lehessen hallani a beszédemen a cigányt. Fizetnék is érte, ha valaki
megtanítana rendesen beszélni.” Az önazonosság-tudat (identitás)
alakulása volt tetten érhető. Külsején nem látszott roma származása, ezért
zavarta saját maga előtt a „lelepleződés”.
Egyszer később valakire azt mondta: „X.Y. cigány.” „Nem baj az, a
fontos , hogy jó ember legyen!” - mondtam én. „Így van!” – vágta rá, és
sorolni kezdte az előnyeit: „Hűséges, szereti a családját.” Ekkor már
tudtam, megbékélt származásával. Identitása megerősödött.
Nehezen viselte a kudarcokat, de az újrakezdésre képes volt. Egy
alkalommal önéletrajzot kellett írnia. Nyolc-tíz összegyűrt papír volt már
körülötte az asztalon. Próbálkozásának elégedetlen termékeit mutatta, és
potyogtak a könnyei. Arra kért, hogy segítsek megírni az önéletrajzot. Azt
mondtam, csak akkor tudok segíteni, ha valamilyen próbálkozást, félkész
munkát letesz elém. A problémamegoldó képesség fejlesztése és a
feladattudat megerősítése volt a célom. Gyötörte még magát, azután
megbeszéltük, kijavítottuk együtt a munkáját. Egy másik alkalommal az
iskolában is önéletrajzot kellett írnia. Boldogan újságolta, hogy az övé lett
a legjobb. A tanárnő megdicsérte, és példaként állította a többiek elé.
Önbizalma megerősödött, még nagyobb lendülettel tanult. Végül sikerült
leérettségiznie. Ekkor a pozitív megerősítés sikerét tapasztalhattuk.
Amikor kiköltözött, albérletbe ment, de már felvette a kapcsolatot
családjával is. A kereskedelemben helyezkedett el, a magánéletben
párkapcsolata rendezettnek mondható. Önálló életvezetésre képessé vált.
Közben hosszú évek teltek el. Az elmúlt nyár elején felkeresett

136

Fiatalkorúak felkészítése az önálló életvezetésre

bennünket egy fiatalemberrel. Gina csinos volt, gondosan ápolt. A
munkája
mellett
gyógynövény-készítményekkel
ügynökösködött.
Kiegyensúlyozott személyisége látszódott rajta. Csak figyeltem magabiztos
fellépését, és hallgattam érveléseit az általa forgalmazott termékekről.
Amikor elmentek, nyakamba borult, és megkérdezte:
„Ugye sok baj volt velem? ” „Mi tagadás, de megérte!” – válaszoltam neki.

5. Befejezés
Ha önmagukban megerősödve, megfelelő énképpel, bizalommal
fordulnak mások felé, bárhol fesztelenül tudnak létezni. Ha jól érzik
magukat saját bőrükben, tudnak kapcsolatot teremteni és azt megtartani.
Ekkor elmondhatjuk, hogy felnőtté váltak. Ha félnek is időként elköltözni
az otthonból, ha egy-egy időre előtör a „kapunyitási pánik”, a kikerülő
fiatalok többségükben megállják a helyüket az önálló életben:
rendszeresen dolgoznak, párkapcsolataik rendezettek. Ebben a nagyon
kemény világban is talpon tudnak maradni. Törekvéseink ellenére is
vannak ellenpéldák, vannak, akik sokáig keresik a helyüket a
társadalomban, de úgy gondolom, ez nem csak az állami gondoskodásban
nevelkedettekkel van így. Mindenesetre a kudarcok elemzésével, a
jobbítás szándékával újra és újra meg kell reformálnunk tevékenységünket
az egyre hatékonyabb utógondozás érdekében.
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Utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőttek életpálya orientációi
1. A vizsgálat előzménye, előkészületei
2005 februárja és márciusa között vizsgálatot folytattam
intézményünk
utógondozói
ellátottai
körében
életpálya
orientációikra vonatkozóan.
A kutatás előkészületének első lépcsője volt, hogy az intézmény
vezetőjével át kellett gondolnunk, az intézményünkben folyó utógondozói
munkának, utógondozói ellátásnak melyek azok a központi
feladatai, célkitűzései, amelyek megvalósulásáról, eredményességéről
pontos képet szeretnénk kapni. Feltételezésünk volt, hogy az utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttek életpálya kijelöléséből árnyalt
képet kapunk magáról az ellátásról, annak sikeréről és kudarcairól
egyaránt.
Így „életkezdős” fiataljainkat jövőjükre vonatkozó elképzeléseikről
kérdeztük. Ennek megfelelően a magánéleti, illetve szakmai
terveiket, általuk megadott irányvonalat szerettük volna megismerni.
Hogyan látják és képzelik ők maguk a jövőjüket? Vannak-e egyáltalán
terveik, konkrét elképzeléseik arra vonatkozóan, hogy mi lesz velük,
miután kikerülnek az ellátásból, és saját lábukra kell állniuk? Hogyan
képzelik lakhatásukat, munkavállalásukat? Kitől és miben várnak
segítséget önálló életkezdésükhöz? Tisztában vannak-e lehetőségeikkel, a
számukra nyújtható támogatásokkal? Hogyan értékelik kapcsolataikat,
családjukkal való viszonyukat? Az állami gondoskodás tényét mennyire
sikerült feldolgozniuk, elfogadniuk? Kitűzött céljaik a realitás talaján
maradnak-e,
azok
elérése
érdekében
készek-e
küzdelemre,
áldozatvállalásra? Értékrendjüknek mennyire képezi szerves részét, hogy a
társadalom hasznos, sikeres tagjaivá váljanak?
Hipotézisünk volt, hogy a fiataloknak nincs kialakult, határozott
elképzelésük a jövőjüket illetően, nem terveznek hosszú távra, inkább
a pillanatnyi problémák foglalkoztatják őket.
1.1. A korábbi évek statisztikai adatai
Országosan évente közel másfél ezer fiatal kerül ki a
gyermekvédelmi gondoskodásból nagykorúvá válása miatt. Sokan közülük
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az önállóságot választják, és elhagyják a korábban otthont nyújtó
intézményt. De évről évre nő azok száma, akik utógondozói
ellátásban maradnak. A Központi Statisztikai Hivatal számára minden
évben kötelező adatszolgáltatás keretében intézményünk elküldi a
gyermeklétszám alakulására vonatkozó adatait.
Év
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Összlétszám
(fő)

Nagykorúvá
vált (fő)

Kikerült
(fő)

Utógondozói
ellátásban maradt

234
185
163
147
148
126

60
47
35
19
15
16

57 (95%)
42 (89%)
20 (57%)
6 (32%)
2 (13%)
8 (50%)

3 (5%)
5 (11%)
15 (43%)
13 (68%)
13 (87%)
8 (50%)

A táblázatból látható, hogy 1999 és 2004 között a
gyereklétszám fokozatosan csökkent, ezzel párhuzamosan az
utógondozói ellátottak száma nőtt. 1999-ben még a fiatalok 95%-a
kiköltözött nagykorúsága után, és csupán 5% kérte az ellátását. Aztán
évről évre csökkent azon gyerekek száma, akik önálló életüket
megkezdték, meg tudták kezdeni, és nőtt azoké, akik továbbra is ellátottak
maradtak.
Szikulai István 2001-es országos felmérése alapján szintén hasonló
tendenciára hívja fel a figyelmet beszámolójában. Megállapítja, a
gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek száma folyamatosan
csökken, ami elsősorban annak a demográfiai ténynek a hatása, hogy az
ország lakossága is évente kevesebb. Ezzel ellentétben a Gyermekvédelmi
törvény életbelépése óta az utógondozói ellátásban élő fiatal felnőttek
száma évről évre nő. Ennek számtalan lehető okát sorolja fel. Például
egyre több gyerek kerül be 14 éves kora után a gyermekvédelmi
gondoskodás rendszerébe, amikor már olyan rossz személyiségállapotban
van, hogy hátrányát nem tudja leküzdeni 18 éves koráig, így önálló
életkezdése akadályoztatott. A családok devianciákkal, problémákkal
terheltek, melyek nem oldódnak meg a gyermek nagykorúságáig, így
elesik attól a lehetőségtől, hogy haza költözhessen, vagy szülői
támogatásban részesüljön önálló életkezdésekor. Iskoláztatási problémák,
munkába állási nehézségek, nem megfelelő anyagi háttér stb. (Szikulai
2004).
Az alábbi táblázatból látható, hogy az utóbbi években, utógondozott
fiataljaink hány százaléka, milyen okból volt jogosult az ellátásra:
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Év

Utógondozói
ellátottak
száma (fő)

Tanul
(fő)

Létfenntartását
önállóan biztosítani
nem tudja (fő)

Szociális
intézménybe
felvételét várja

1999
2000
2001
2002
2003
2004

38
20
34
35
38
36

28(74%)
20(100%)
33(97%)
31(88%)
37(97%)
36(100%)

38(100%)
20(100%)
34(100%)
35(100%)
38(100%)
36(100%)

-

Mindenképpen örvendetes, hogy egyre nő azon fiatalok száma,
akik utógondozói ellátásuk ideje alatt nappali tagozaton folytatnak
tanulmányokat. 2004-ben például minden utógondozói ellátottunk
iskolába járt.
A következő táblázat azt tartalmazza, hogy az utógondozói ellátást
megelőzően a gyerekek mennyi időt töltöttek gyermekvédelmi
gondoskodásban.
61
nap1 év

2
év

3
év

4
év

5
év

6
év

7
év

8
év

9
év

10
év

11
év

12
év

13
év

14
év

15
év

16
év

17
év

17 év
felett

1999

-

2

8

2

4

3

3

-

1

1

-

-

1

1

-

3

4

5

2000

1

1

-

1

3

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

2

1

3

2001

2

1

3

1

2

2

4

2

-

2

3

2

-

3

1

1

1

4

2002

-

3

1

3

-

1

2

3

1

3

1

1

5

5

1

3

1

1

2003

-

2

-

1

2

3

2

1

2

4

3

-

1

-

5

5

1

6

2004

1

-

2

1

2

4

2

3

2

4

2

-

1

-

3

5

1

3

Sajnos elmondható, 2000-től minden évben 50% felett van
azoknak a fiataloknak a száma, akik utógondozói ellátásukat
megelőzően 10 évnél több időt töltöttek gyermekvédelmi
szakellátásban. Szikulai István 2001-es vizsgálatában szintén felhívja a
figyelmet erre. Azt mondja: „a gyermek társadalmi beilleszkedésének
sikeressége jelenleg fordítottan arányos a gyermekvédelmi szakellátásban
eltöltött idővel, azaz minél több idő t töltött gondoskodásban, annál
nagyobb az esélye, hogy nem lesz sikeres a beilleszkedés.” (Szikulai 2004,
184. p.)
Adatai szerint az utógondozói ellátottak közül jóval magasabb azok
száma, akik 10 évnél több időt töltöttek gyermekvédelmi szakellátásban,
mint az utógondozottak között.
A kikerüléseket vizsgálva elmondható, elenyésző számban fordul
elő, hogy a 24. életév betöltésével hagyja csak el utógondozói
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1.2 A vizsgálati módszer
Arra voltunk kíváncsiak, hogy fiataljaink hogyan értékelik saját
helyzetüket, miként képzelik el jövőjüket, hogyan vélekednek magáról az
utógondozói ellátási formáról, így kézenfekvő volt a személyes
beszélgetés.
Egyik vizsgálati módszernek a kvalitatív eljárások közül a
mélyinterjút választottam. Ez az eljárás alkalmas arra, hogy a vizsgált
témával kapcsolatban megismerjük és megértsük az egyén motivációit,
mélyebb érzelmeit, attitűdjeit.
Felmerült bennem pár olyan kérdés, amelyek mérésére alkalmasabb
módszernek ítéltem meg a kvantitatív kérdőíves eljárást, ezért
összeállítottam egy rövid, 9 kérdést tartalmazó kérdőívet. Így
minden interjú-felvételt megelőzte a kérdőív kitöltése.
Az utógondozói ellátásba kerülést követő rövid időn belül
utógondozóink tervet készítenek a fiatalokkal, amelyben az ellátott
megfogalmazza, hogyan képzeli el az ellátásban előtte álló időt. Milyen
tanulmányi tervei, célkitűzései, későbbi lakhatására vonatkozó elképzelései
vannak, amelyeket az ellátás időtartama alatt kíván teljesíteni. Ezeket a
korábbi terveket összevetve
az interjúban említett jelenlegi
elgondolásokkal kiderült, változott-e a kérdezettek jövőképe, ha igen,
milyen irányú ez a változás.
Interjúvázlatomban előre átgondolt vezérfonal mentén, alapvetően 3
részre bontottam a kérdéscsoportokat. Először a múltra kérdeztem rá,
miként
emlékszik
vissza
a
Gyermekközpontba
kerülés
körülményeire, korábbi neveltetésére. Ezt követték a jelent taglaló
kérdések. Az iskolával, utógondozói ellátással, személyes
kapcsolatokkal,
anyagi
helyzettel
összefüggő
élmények,
tapasztalatok. Majd a jövőre irányuló elképzelésekről, a lakhatásra,
munkavállalásra,
családalapításra
vonatkozó
tervekről
beszélgettünk. Az interjúk hossza kb. 40 perc volt egy személy
esetében, melyet a pontosság érdekében diktafonra rögzítettem.
A fiatalok pozitívan álltak hozzá a vizsgálathoz, a felvétel során
fegyelmezettek, együttműködőek voltak.
1.3 A minta
A vizsgálat kezdetének időpontjában 36 fiatal volt utógondozói ellátásban
a Károlyi István Gyermekközpontban. Fóton, a Gyermekközpont
utógondozói otthonaiban 17 fő, a Lehel úti otthonban 7 fő, Mogyoródon 6,
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Csanytelken 2, Vajtán 2, Solton és Ozorán 1-1 fő. Közülük 30 fő került be
a mintába, ugyanis a külső otthonokban élők közül 6-an kollégisták, és a
távolság miatt nagy nehézségek árán tudtuk volna összehozni a
találkozást.
Abban az időben 8 fő állt nagykorúvá válás előtt, így utógondozás,
avagy utógondozói ellátás előtt. Őket szintén szerettem volna megkérdezni
terveikről, elkövetkezendő életükre vonatkozó elképzeléseikről. A 6 főből
ketten folyamatosan szökésben voltak, ketten külső otthonban laktak, egy
fő pedig a kérdezést megelőzően kiköltözött a családjához.
Így a 30 utógondozói ellátott, valamint a 3 nagykorúság előtt
álló gyermek által kitöltött 33 kérdőív, 33 felvett interjú,
valamint az utógondozási tervek adták kutatásom háttéranyagát.

2. A vizsgálat eredményei
A vizsgálatban résztvevő fiatalok korösszetétele a következőképpen
alakult:
12

10

8

6

megoszlás / fő

4

2

0
17

18

19

20

21

22

23

életkor / év

Látható, hogy a 19, 20, 21 évesek száma a legnagyobb, és csupán 2
ember áll az idén kiköltözés előtt. A korábbi évek statisztikáival
összevetve, általános tendenciának mondható, hogy elenyésző azon
fiataljaink száma, akik 24. életévük betöltése előtt még nem hagyták el az
utógondozói otthont. A megkérdezett „életkezdősök” között 14 fiú és 16
lány volt.
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2.1. „Kicsi koromban engem Édesapukám és Édesanyukám
nevelt….”
Az interjús beszélgetést a múltra való visszaemlékezéssel kezdtük.
Arra kértem a fiatalokat, hogy meséljenek eddigi élettörténetükről, mikor
kerültek el családjuktól, kik nevelték, mióta lakói a Gyermekközpontnak?
„13 éves koromig otthon voltam, aztán rosszban lettem a
szüleimmel. Voltak gondok, és akkor adtak be Fótra…”
„Először anyukám nevelt, aztán nagymamámék, aztán anyukám,
majd a nevelő apukám, utána megint nagymamámék, aztán a
Gyermekváros…”
„Nagyon kicsi korom óta bent vagyok, végül is a Gyermekváros
nevelt föl…”
„Egészen hét hónapos koromig édesanyám nevelt…”
„1986 februárjában születtem, és áprilisban bent voltam az
intézetben…”
Igazán nem a bekerülés konkrét okaira voltam kíváncsi, hiszen az
egy külön tanulmány témája lehetne, inkább arra fektettem hangsúlyt,
hogy miként élték meg a családjuktól való elválást. Egyáltalán
emlékeznek-e arra, mi történt, mikor történt? Csupán 3 esetben fordult
elő, hogy azt a választ kaptam: „nem tudom”. Ezek a fiatalok mindhárman
nagyon pici gyermekkorukban kerültek el szüleiktől, és mai napig
egyáltalán nincsenek kapcsolatban. Elmondásuk szerint papírokat láttak
csak arról az időszakról, és nem teljesen derült ki számukra, hogy mi
történt pontosan. 7 fiatal válaszolta, hogy „úgy tudom”, „úgy emlékszem”,
„azt hiszem, de nem biztos”, tehát bizonytalan a bekerülési
körülményeiben. A többiek részletesen, legtöbben napra pontosan fel
tudták idézni életüknek azt az időszakát. Szinte valamennyien
tárgyilagosan, közömbös hangvétellel elevenítették fel életük talán
legfájdalmasabb, legmeghatározóbb eseményét. 1-2 esetben fordult elő,
hogy dühöt vagy fájdalmat fedeztem fel hangjukban, arcukon.
2.2. „Szerintem, ha van valakinek tehetsége valamihez, azt
kell kamatoztatni, mert lehet akármennyi diplomája, ha nem tud
vele elhelyezkedni…”
Korábban említettem, hogy intézményünkben az utógondozói
ellátás ideje alatt szinte valamennyi ellátott nappali tagozaton
tanulmányokat folytat. Fontos célkitűzésünk ez, hiszen egyre nő a
szakképzettek, érettségizettek, diplomások száma, a munkaerőpiac egyre
telítettebb. Fiataljainkban tudatosítanunk kell, hogy az ellátásból való
kikerülés után, a támogató családi háttér hiányában egyetlen lehetőségük
a megélhetésre, megfelelő életszínvonal kialakítására a piacképes szakma
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és tudás birtoklása. Ezért a vizsgálatom egyik fontos témája az iskola, a
tanulás volt.
A felmérés időpontjában egyetlen kivétellel az összes ellátottunk
tanult. 16 fiatalnak már legalább 1 szakmája van, 16-an pedig most
szerzik az elsőt. Négy embernek már megvan az érettségi
vizsgája, tizenkilencen jelenlegi tanulmányaik lezárásaként
előtte állnak, öten pedig későbbi terveik között említették.
A szakmák széles repertoárja megtalálható választásaikban:
vendéglátós, bolti eladó, asztalos, padlóburkoló, számítógép-kezelő,
virágkötő, jogi asszisztens, ügyintéző titkár, házvezető, szövőnő, ács,
fémforgácsoló, lakatos, gyermekfelügyelő, bőrdíszműves, fodrász, de van,
aki élelmiszeripari szakközépiskolába, humán szakközépiskolába, technikus
képzésre jár. Az iskola és szakmaválasztás indoklása elgondolkodtató:
„Én választottam, mert itt van a közelben, meg az ismerő seim oda
jártak…”
„Én választottam, mert ide járunk sokan a Gyeriből…”
„Én választottam, mert gyorsan kellett döntenem, hogy dolgozok,
vagy megyek inkább suliba…”
„Egy barátom segített. Ő mondta, hogy ha akarok az osztálytársa
lenni, akkor menjek oda, meg ez egy jó szakma, lehetünk később
csokoládégyárban…”
„Azért választottam ezt, mert csak ez volt hirtelen…”
Sajnos sokan egyfajta kényszermegoldásnak tekintik az iskolájukat.
Választásuk indokaként valamilyen külső körülményt határoztak meg. Ilyen
az iskola közelsége, melyet többen fontos szempontként említettek, az
hogy sok ismerős jár oda, vagy pillanatnyilag nem volt jobb megoldás.
Mindössze öten mondták azt, hogy:
„Ezt szerettem volna kiskoromtól…”
„Tetszett ez a szakma, meg jól lehet vele keresni…”
„Olyan tantárgyak voltak benne, amik érdekeltek…”
„Több szakmát tudtam ebben az egyben megismerni…”
„A mai világban fontos, hogy valaki elsajátítson legalább 1 idegen
nyelvet, és én így most kettőt beszélek…”
És még arról nem is szóltam, hogy mennyien adták azt a választ,
hogy: „nem én választottam”, „nem én szerettem volna”.
„Az az igazság, hogy mindig közelebb álltak hozzám a humán dolgok,
tehát ez közel sem olyan, mint amit szerettem volna tanulni, csak így
alakult…”
„Azért is buktam meg első ben, mert el akartam innen menni, de ez
sajnos nem sikerült…”
„Belementem, úgy gondoltam, hogy jó lesz…”
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„Én vendéglátóiba szerettem volna menni, de azért nem mehettem,
mert azt hitte a nevelő m, hogy akkor majd elrontanak…”
„Nem tetszett, de úgy tudtam, nincs más…”
Sokan mondták, hogy az iskolát nem ők választották, csak a szakot.
Vagy azért tanulnak egy olyan szakmát, amit nem szeretnének, mert az,
ami őket érdekelte volna, nem indult az adott évben. (A karosszérialakatos,
festő, virágkötő, cukrász szakmát csak egyetlen iskolában lehet kitanulni
Budapesten?) Ezen válaszok tükrében nincs csodálkozni való a következő
kérdésre adott feleleteken: „szerinted a megfelelő iskolába jársz-e ahhoz,
hogy később azzal foglalkozhass, amivel igazán szeretnél”?
„Nem, az iskola nem megfelelő a színvonal szempontjából. Az iskola
neve már negatív…”
„Nem, mert nem lehet elhelyezkedni ezzel…”
„Nem azt tanulom, amit kellene. Az valamilyen informatikai iskola
lenne, vagy valamilyen komolyabb. Ez szükségmegoldás…”
„Szerintem nem. Ezek kiskapuk voltak…”
„Például utcaseprő szívesebben lennék, mint……, annak ellenére,
hogy ezt tanulom…”
22-en válaszolták, hogy egyáltalán nem akarnak a
szakmájukban dolgozni. Feltételeztem, hogy ha nem akarnak a
végzettségüknek megfelelő munkahelyen elhelyezkedni, lehetőségük csak
az marad, hogy újabb iskolát végezzenek el, más irányú képzettséget
szerezzenek.
Nem akar a
szakmájában dolgozni
Biztos benne, hogy nem akar már
tanulni
Felveti a lehetőségét, hogy egyszer
még fog tanulni
Mindenképpen szeretne tanulni, csak
nem tudja mit
Másik szakmát szeretne (tanfolyam,
képzés stb.)
Maximum érettségizni szeretne
Főiskolára készül (korábbi
szakmájának megfelelően)
Főiskolára készül ( más irányba)
Összesen

3
---5
5
3
---6
22

Hárman nem szeretnének a korábban megszerzett szakmájukban
elhelyezkedni, viszont mást tanulni, más irányba képezni magukat
ugyancsak nem áll szándékukban.
Arra a kérdésre, hogy mégis, milyen elképzelésük van a későbbi
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munkavállalásukat illetően, azt válaszolták, hogy majd „valami kialakul”,
„úgyis lesz valahogy”.
Érdemes elgondolkodni azon is, hogy öten szeretnének még
valamilyen iskolát elvégezni, de fogalmuk sincs, hogy mihez lenne kedvük
leginkább. Közülük ketten 19 évesek, egy 20 és kettő 21. Ha nincs konkrét
elképzelés, nincs egy konkrét iskola, vagy terület, ami érdekelné őket,
akkor miért akarnak mégis tanulni? Sokan az utógondozói ellátás
idejének meghosszabbítása, a további ellátásban maradás érdekében
vállalnak újabb tanulással töltendő éveket.
Többen említettek vágyott célnak olyan szakmát, amit elmondásuk
szerint azért nem tudtak elkezdeni, és feltehetően nem is fognak tudni
soha, mert csak fizetős iskolában lenne rá lehetőség. Megfogalmazták,
hogy kénytelenek beletörődni abba, hogy ez egyelőre elérhetetlennek
tűnik, és mást választanak helyette.
Majdnem mindannyian arról számoltak be, hogy alapvetően
szeretnek az iskolájukba járni. Jól érzik magukat az osztályban, jól
kijönnek a társaikkal, a tanáraikkal. Az a 4-5 fiatal, aki rossz érzésekről
beszélt, mind a rossz iskolaválasztást okolja:
„A diákévek elteltek úgy, hogy semmit nem tettem le az asztalra,
csak egy szakmunkás bizonyítványt, és az érettségit már 5 éve nyüstölöm.
Amiatt nem érzem jól magam, mert elvesztegetettnek tartom ezeket az
éveket…”
„Hát nagyon nem érzem jól magam, mert én eleve nem ebbe az
iskolába akartam menni…”
„Iszonyat nem. A körülmények miatt. El kellett mennem pótvizsgára,
és addig keresnem kellett egy iskolát, mert különben megszüntették volna
az „utógondozásimat”. Belemenekültem ebbe…”
„Igaziból nem tetszik ez a hely, mert valahogy az, hogy bejártam
Pestre, az sokkal természetesebb volt. Ez annyira kiesik nekem, hogy
sokszor be sincs kedvem menni…”
Szintén nagyon elgondolkodtató, hogy több mint fele a
válaszolóknak nem tudja, hogy szakmája keresett-e a
munkaerőpiacon, vagy pedig egyáltalán nem tartja annak. Akkor
hogyan tudnak előre tervezni, tudatosan alakítani a jövőjüket?
„Ennek az iskolának így egymagában semmi jövő je nincs. A
munkaerőpiacon egyáltalán nem keresett…”
„Ha valaki külföldön él, keresett, de itt nem…”
„Egyáltalán nem keresett, maximum, ha segít valaki…”
A tanulmányi eredményeiket reálisan értékelik. Tudják, hogy
mire lennének képesek, és sokan őszintén bevallották, hogy nem tettek,
nem tesznek meg mindent a legjobb eredmény érdekében. Legtöbbjük
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elmondta, hogy sokkal többet kihozhatna magából, de egyszerűen nem
érdekli az, amit meg kellene tanulnia. Többen az aktuális lelkiállapotukat
hozták fel „mentségnek”, az elkeseredettséget, depressziót. Akadtak
persze olyanok is, akik egyéb „fontos elfoglaltságukra”, például a
horgászatra vagy valamilyen más szabadidős programra hivatkoztak.
„Volt olyan tantárgy, amiből nem volt füzetem. Mindig másik füzetbe
írtam, és így felhalmozódott egy csomó anyag…”
„Alsó tagozatban nekem nagyon szép eredményeim voltak. 4,6; 4,7.
Én azzal elégedett voltam. Ez azért volt, mert akkor törődtek velem,
buzdítottak, és ennek köszönhetően jó eredményeket értem el. Ez hiányzik
most. Nincs önbizalmam…”
„Abszolút nem érdekel ez az egész. Annyira sem, hogy készültem
volna. Csak felkeltem, és elmentem…”
„Nem, nem tanulok. Őrlődés van bennem. Egy kényszermegoldás
ez…”
„Bekerültem ebbe az iskolába, ami abszolút nem tud érdekelni.
Bármennyire figyelnék, egyszerűen kifolyik az agyamból. Olyan, minthogy
bekerülsz egy helyre, és ridegnek érzed. Nem találod fel, hogy mit kellene,
hogy kellene…”
12 fiatal tudott megjelölni egy olyan foglalkozást,
munkahelyet, munkát, amiben szívesen dolgozna akár egész életén
keresztül. Közülük mindösszesen 6-an tanultak, tanulnak annak az
iránynak megfelelően, és 2 fő az, aki még tovább szeretné magát
fejleszteni az adott területen.
A távoli jövőképre irányuló kérdéseim között szerepelt, hogy
szerintük 20 év múlva milyen iskolai végzettségük lesz. Az a jellemző,
hogy ilyen sok évre előre nem terveznek. Fel sem vetik annak a
lehetőségét, hogy esetleg később, amikor majd úgy alakul az életük,
tovább képzik magukat. Többen kifejtették, hogy utógondozói ellátásuk
idején van lehetőségük tanulásra, aztán már nem tehetik meg, hogy
munka mellett, család mellett iskolába járjanak. Iskolaválasztásuk
indoklásakor is fontos kritériumnak említették, hogy ameddig ellátottak,
addig befejezzék.
2.3. „Mit kapok az utógondozói ellátástól? Lehetőséget, hogy
rendesen fejlődjek, hogy sikeresebb legyek, tudjak tanulni, tetőt
a fejem fölé. Alapvető dolgokat, ami a továbblépéshez
szükséges…”
Arra kértem a fiatalokat, hogy próbálják megfogalmazni, miben
jelentett számukra változást, hogy nagykorúvá váltak, és
utógondozói otthonba kerültek.
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„Az önállóságban. Az önellátás, és a tisztaság, ezt megtanultuk…”
„Sok felelősség van rajtam. Ha valami bajt csinálok, akkor azt már
magamnak csinálom. Büntethető vagyok…”
„Önállóbb lettem végre. Ahhoz, hogy az ember felkészüljön az életre,
elő tte önállóságot kell, hogy tapasztaljon…”
„Magam látom el. Szükséges, hogy az ember megtanuljon mosni,
főzni, takarítani. Nagyon jó dolog az „életkezdő”. Az ember sokat
megtanul, mert amíg bent voltunk, teljesen ki voltunk szolgálva. Itt meg
magunkra vagyunk utalva, kénytelenek vagyunk megcsinálni mindent…”
„Tervezni kell, és megvalósítani…"
Következő kérdésem volt, hogy nagykorúvá válásuk idején miért
döntöttek az utógondozói ellátás mellett:
„Ezt még ki szeretném használni, mert lehetőségem egyáltalán nincs
az életben. Mert én úgy döntöttem, hogy nem akarok albérletbe menni,
nem akarok fizetni, nem akarok dolgozni. Tanulni szeretnék…”
„Ha kint lennék, nem lennék utógondozói ellátott, nem járnék
iskolába, nem érdekelne semmi. Haverok, buli és ennyiből állna az élet…”
„Mert tanulni szerettem volna. Nem keresek, nincs jövedelmem, így
nem tudtam volna tanulni. Meg én a munkát még nem bírom…”
„Én a tanulmányaimra nem gondoltam. Inkább félelemből szerettem
volna továbbtanulni. Arra gondoltam, hogy mi van, ha kitesznek egy ilyen
végzettséggel, és az utcára kerülök. Még úgy éreztem, hogy van közöm a
Gyermekvároshoz. Szükségem volt arra, hogy még itt lehessek…”
„Mert nem lett volna hova kikerülnöm. Inkább elfogadtam az
intézmény segítségét. Így tudok magammal mit kezdeni. Inkább, mint
kimenjek az utcára, és fél év múlva csöves legyek…”
Megkérdeztem a három nagykorúság előtt álló fiatalt is erről.
Közülük ketten kérik ellátásukat. Mindketten a tanulást említették
okként és a lakhatási lehetőségük megoldatlanságát. Egy lány azóta
kiköltözött. Komoly párkapcsolatban élt, és szeretett volna minél előbb
önálló életet kezdeni.
Arra a kérdésre, hogy mit köszönhetnek az utógondozói
ellátásnak, valamennyien azt válaszolták, hogy nagyon sokat.
Lakhatási lehetőséget, pénzt és így lehetőséget a tanulásra.
„Lehetőséget, hogy elérjek valamit az életben. Itt felkészülhetek az
életre…”
„A tanulást mindenféleképpen, mert az kötött ehhez. Azt, hogy van
két éve egy barátom, azt is ennek köszönhetem…”
„Sok mindent köszönhetek. Azt, hogy közelebb vagyok a
testvéreimhez, mert így tudom őket hajtani, hogy tanuljanak, ne legyenek
rosszak. Meg kaptam még egy lehetőséget, hogy bebizonyítsam, képes
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leszek elérni valamit…”
„Egy biztos hátteret, amíg tanulok…”
„Azt köszönhetem, hogy érik folyamatosan az agyam, érik az
önállóságom, és ha kikerülök, sokkal több mindent fogok tudni kezdeni
magammal, mint ha akkor kiraktak volna…”
Szerettem volna, ha elmondják, hogy miben várnának többet
magától az ellátástól. Szerintük mi az, amivel még inkább hozzájárulhatna
az intézmény, hogy önálló életvitelüket kellő alappal, felkészültséggel
alakíthassák ki.
Általánosságban elmondható, hogy a legtöbben jól érzik magukat,
lehetőségnek látják az utógondozói ellátási formát, és azt gondolják,
hogy megkapnak mindent, ami teljesíthető számukra.
„Nem várok el semmit. Abszolút úgy érzem magam, mint egy
családban. Úgy vagyok vele, mintha az egész egy vakáció lenne. Még ha
az iskolában is megfelelnék, akkor abszolút nem is érzeném, hogy bent
vagyok. Semmi olyasmi nem mozgat, hogy én itt vagyok, miért vagyok
itt…”
„Pénzben. Tényleg. Egyébként 100%-ban segítenek. Jó, mondjuk a
társaimmal való megbékélés, az nagyon jó lenne. Ha nem mindenki
utálna, meg cikizne. Megértőbbnek kellene lenniük, hogy én idő sebb
vagyok, meg nem vagyok olyan vulgáris, mint ők…”
„Semmiben. Örülök, hogy itt lehetek, itt lakhatok. Nincsenek
elvárásaim. Van hol laknom, kapok pénzt, tanulhatok…”
„Semmiben nincs hiányom. Így tökéletes…”
„Nem hiszem, hogy bármiben is nyújthatnának többet. Ez így
megfelel, nekem tökéletes…”
Beszélgettünk arról is, hogy ha nem kérik utógondozói
ellátásukat, szerintük máshogy alakult volna-e az életük:
„Tanulnék, mondjuk akkor is, csak sokkal nehezebb lenne…”
„Mindenféleképpen célom lenne az érettségi. Jó, mondjuk, ha otthon
lettem volna, nehezebb dolgom lett volna. Mert ott tanulni nem lehet. Ha
hétvégén hazamegyek, olyan idegbetegen jövök vissza, hogy ha bárki
hozzám szól, legszívesebben szétverném. Lelkileg megvisel, hogy ott
milyen veszekedések vannak, meg verekedés…”
„Akkor is arra törekednék, hogy tanuljak. Az embernek addig kell
tanulnia, amíg csak lehetősége van rá…”
A többség véleménye az, hogy a körülményeik miatt jelentős
különbség lenne mostani életükhöz viszonyítva.
„Dolgoznom kellene, és amellett nem bírnék tanulni…”
„Biztos, hogy más lenne. Sokat számít, hogy itt vagyok, és van a
háttérben, aki biztat. Egymást is biztatjuk. Tanuljál! Meg szoktunk
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egymásnak segíteni is. Meg mondjuk egymásnak, hogy ne cseszd el az
életedet, ne legyél olyan, mint a többiek. Ha egyedül vagyok, ki
biztasson?…”
„Nem tanulnék, mert nagyon fáradt lennék munka után…”
„El kellett volna mennem dolgozni, és amellett nem tanultam volna.
A kettő összeegyeztethetetlen…”
Akadtak olyanok is azért, akik felvetettek számukra fontos
problémákat. Ami nagyon érdekes, hogy ők mind ugyanabban az
otthonban laknak.
„Abban lehetne jobb, hogy a gyerek érezze azt, hogy biztos helyen
van. Úgy meg van szorítva, hogy… Az utógondozói ellátást nem kellene
feltétlenül tanuláshoz kötni, mert ez kényszer. Ha esetleg nem szeretne a
gyerek tanulni, akkor miért ne mehetne el, mondjuk dolgozni egy évre,
hogy át tudja gondolni, hogy mit szeretne csinálni…”
„Vannak lehetőségeink ezek mellett, és azokról nem tudunk. Nincs
meg szerintem a kellő felvilágosítás…”
„Nincs bajom az ellátással, csak az, hogy kirakhatnak bármikor. A
legtöbb gyereknek azért valahova van mennie, de nekem nincs. Az, hogy
tudja az ember, hogy bármikor kirakhatják innen, az szörnyű. Amikor egy
gyerek a családjában nő fel, nem kell attól félnie, hogy mikor teszik ki.
Nem érzem magam biztonságban…”
„Egy olyan lehetőség kellene, hogy 18 éves vagy, lakjál itt, és
megnézed, hogy milyen az, hogy minden nap el kell menned dolgozni. 2-3
hónapig. Milyen elrakni a pénzt, minden nap munkába menni. Könnyebb
lenne az elején innen menni dolgozni…”
Az ellátás igénybevételének időtartamáról majdnem minden
esetben az a vélemény, hogy ez egy nagy lehetőség, és ameddig
csak lehet, ki kell használni. Sokan említették a tanulmányaikat, hogy
készek még újabb iskolát is elkezdeni, csak maradhassanak. Így
belemennek, hogy olyan dolgot tanuljanak, ami nem érdekli őket, amivel
igazából nincs tervük, csak „életkezdősök” lehessenek ameddig csak
módjukban áll. Többen elmondták, hogy például 2 évig lehetnek még
ellátásban, így a 2 éves iskolák közül választanak. Tehát sok esetben azért
tanulnak, hogy ellátottak lehessenek.
„Addig tudom igénybe venni, amíg tanulok. Ezért is gondolkozok a
technikusin, hogy maradhassak…”
„Ameddig lehet, maradni akarok. Ha belefér egy főiskola, azt is
szívesen elvégezném. Ameddig én tanulok, és itt bent lehetek, addig nincs
semmi problémám…”
Akik mögött biztos háttér áll, párkapcsolat, amire alapozhatnak,
esetleg saját ingatlan vásárlására adódik lehetőségük, vágynak önálló

150

Életpálya orientáció

életük elkezdésére.
Feltételeztem, hogy sokan említik majd problémaként az önellátásból
adódó kellemetlenségeket, plusz terhet, amit a főzés, mosás, takarítás és
tanulás összeegyeztetése jelent. Úgy gondolom, hogy megtanulták
áthidalni ezeket a nehézségeket. Szinte valamennyien – még a fiúk is –
nagyon hasznosnak és pozitív dolognak tartják, hogy meg kellett
tanulniuk főzni és az alapvető háztartási munkákat.
2.4. „Egy család az, amikor együtt élnek az emberek és vér
szerinti a kapcsolódás. A vér szerinti kapcsolat megvan, de az,
hogy együtt élünk, az nincs…”
A következőkben szeretném bemutatni, hogy a fiatalok hogyan
értékelik kapcsolataikat. Kivel, milyen rendszerességgel találkoznak,
mennyire
intenzívek
rokoni,
illetve
baráti
viszonyaik,
kire
támaszkodhatnak, kinek a segítségére, támogatására számíthatnak,
számítanak. A következő kördiagram a fiatalok édesanyjukkal való
kapcsolatának intenzitását ábrázolja:
válaszhiány

9,10%

elhunyt

3,00%
15,20%

6,10%

régen rendszeresen
találkoztunk, de mára
megszakadt a kapcsolat
rendszeresen találkozunk

33,30%

nem ismerem
21,20%
12,10%

ismerem, de nem szoktunk
találkozni
ritkán találkozunk

Azok vannak kapcsolatban édesanyjukkal, akik a „ritkán találkozunk”
(3 ember) és a „rendszeresen találkozunk” (7 ember) választ adták.
Sajnos ők az összes kérdezettnek csupán a 30,3%-át teszik ki, vagyis a 33
emberből csak 10 szokott az édesanyjával találkozni. 66,7%-uk
nem számíthat az édesanyjára. Közülük négyen nem is ismerik
anyukájukat, ötnek meghalt, ketten arról számoltak be, hogy régen
kapcsolatban álltak, de mára az megszakadt, és kitűnik az a 11
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ember, akik ismerik ugyan, de valami miatt nem szoktak soha
találkozni vele.
Az édesapával való kapcsolattartásról szintén hasonló válaszokat
kaptam:
válaszhiány

elhunyt

6,10%
27,30%
21,20%

3,10%
15,20%

régen rendszeresen
találkoztunk, de megszakadt a
kapcsolat
rendszeresen találkozunk

ritkán találkozunk

9,10%
nem ismerem
18,20%
ismerem, de nem szoktunk
találkozni

Lényeges különbség az anyával és apával való találkozások
gyakoriságában van. A többség az anyjával gyakrabban találkozik,
mint az apjával.
A legtöbb fiatal úgy gondolja, hogy az utógondozói ellátásból
való kikerülése után sem fog változni a szüleivel való kapcsolata.
Akik eddig találkoztak, azután is ugyanolyan gyakran fognak. Akik viszont
nagyon régen látták egymást, közülük többen is éreznek késztetést arra,
hogy egyszer felkeressék szüleiket, hogy „megmutassák, mit értek el
egyedül”, „mi lett belőlük”. Jórészt tisztában vannak azzal, hogy sok
esetben – elmondásuk szerint nem egy ilyen esetről hallottak – a szülők, a
család számára addig fontos a fiatal, amíg van az összegyűjtött pénzéből,
majd miután az elfogy, megszakítják a kapcsolatot. Úgy fogalmaztak,
hogy „óvatosnak kell lenniük” a szüleikkel.
Legintenzívebb kapcsolatot a fiatalok a testvérükkel,
testvéreikkel tartanak fenn. Ez érvényes a találkozások gyakoriságára
csakúgy, mint az érzelmi intenzitására. A beszélgetések során számukra
legfontosabb személynek legtöbben a testvérüket említették. 61,3%
legalább 1 testvérével rendszeres kapcsolatot tart fenn. Az anyai,
illetve apai kapcsolattal ellentétben, csak elenyésző számban fordul elő a
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testvérek esetében, hogy ismerik egymást, de nem szoktak találkozni.
Nagyon kevés fiatalnak van kapcsolata a többi vérszerinti,
egyenes ági rokonával. Meglepő például a nagyszülőkkel való
kapcsolattartás. Összesen 8-an szoktak találkozni a nagymamájukkal,
közülük 6-an csak néha-néha, míg a nagyapját csak 3 ellátott szokta
látogatni. Valamivel többen (10 fiatal) vannak kapcsolatban
unokatestvérükkel, unokatestvéreikkel.
Ebből arra következtettem, hogy akkor a nagynénikkel,
nagybácsikkal is bizonyára szoktak találkozni, de ez 4 esetben igazolódott.
Kerestem a választ arra, hogy az életükben legfontosabb
személynek kit, kiket tartanak. A 33 fiatal közül 19 választásában
szerepelt a testvére, testvérei. Tizenketten említették a szerelmi
partnerüket. 10 esetben a legfontosabb személyek között szerepeltek a
barátok, ketten egyetlen konkrét barátot neveztek meg. Nagyon
szomorú, hogy 4 ember sorolta csak ide az édesanyját, az édesapját
pedig egyetlen fiatal gondolja csak számára fontosnak. Hárman a régi
patronálójukat említették. Ők mind úgy gondolják, hogy egyedül
egykori segítőikre számíthatnak, az ő megértésük nagyon sokat jelent
számukra. Ami nagyon érdekes, hogy az itteni társaik közül csak
ketten említettek valakit.
Számomra elgondolkodtató, hogy a legtöbben évek hosszú sora óta
intézményünk növendékei, és senki nem említette egyetlen korábban,
vagy jelenleg vele dolgozó felnőtt nevét sem. Joggal
feltételezhetnénk, hogy ha nap mint nap körülveszi egy felnőtt, segíti,
irányítja életét, kialakul egyfajta szeretet, egy különleges kötődés. Persze,
egy testvérrel és egy nevelővel kialakult viszonyt nem lehet a fontosság
szempontjából összehasonlítani, mégis meglepő, hogy azok esetében,
akiknek elmondásuk szerint egyetlen rokonukkal sincs kapcsolatuk, náluk
sem meghatározóak a velük kicsi korban, vagy már nagykorúként dolgozó
felnőttek.
Beszélgetéseim során többször éreztem, hogy egy-egy fiatalnak talán
szüksége lenne szakember segítségére. Például annak a lánynak, aki
hosszasan kifejtette, hogy számára egyetlen ember sem fontos a világon.
Ő senkit nem tud szeretni, nem kötődik senkihez, akkor boldog, ha
egyedül lehet.
A
családjukkal,
szüleikkel
kialakult
kapcsolatról
eltérőképpen nyilatkoztak. Többen szeretetről, kölcsönös elfogadásról
és ragaszkodásról számoltak be, míg mások teljes elutasításról,
elzárkózásról. Tizenöten egyáltalán, semmilyen kapcsolatban
nincsenek egyik szülőjükkel sem. Heten beletörődtek már ebbe, nem
is akarnak változtatni ezen a helyzeten. Azt mondták, hogy lezárták
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magukban a múltat, és nem kíváncsiak a szüleikre. 1 lány említette, hogy
a szülei mindent megtesznek azért, hogy rendezzék vele a viszonyt, de ő
hallani sem akar róluk. Ketten nyilatkozták, hogy várják, hogy talán
egyszer a szüleik lépnek, megkeresik, és helyre áll a kapcsolatuk. 5
fiatalnak haláleset miatt szakadt meg a korábbi kapcsolata. 2 esetben az
apa halálozott el, és az anyával utána sem rendeződött a viszony, 3
esetben pedig fordítva. A 15 ellátott közül egy sem gondolja úgy, hogy
neki kellene kezdeményeznie. Egyikük sem akar tenni azért, hogy
megoldódjon ez a probléma. Sőt, állításuk szerint számukra ez már nem
probléma. Többen a szülők életmódjával, életvitelével indokolják a rideg
elzárkózást.
„Apámon múlik, hogy nem találkozunk. Önmagán kellene
változtatnia, meg azon, amit csinál...”
„Egyszer elmentünk haza, hogy a faterom sírját rendbe tegyük, és
láttam, hogy anyám megy az úton. Mondtam a bátyámnak, hogy állj
arrébb, kérek tőle tüzet. És azt sem tudta, hogy ki vagyok. Mondta, hogy
nem a Mari fia vagy? Valahol rosszulesett, de mit lehetett tőle várni…”
„Apámmal soha nem találkoztam még, anyámmal meg fél éve. Ez
már nem lehetne jobb. Mert én nem vagyok rá kíváncsi. Akkor is a
testvérem miatt mentem le, de ha már ott volt, megnéztem…”
„Nem vagyok rájuk kíváncsi. Nekem arra nincs szükségem, amit
csinálnak. Én ezt lezártam magamban…”
„Mit nézzek egy alkoholistán…”
A többiek közül öten tartanak kapcsolatot mindkét
szülőjükkel. Közülük egyetlen fiú mondta, hogy jól kijönnek,
szeretik egymást. A haza költözése, elmondása szerint anyagi dolgok miatt
nem oldható meg. A többiek kapcsolatban vannak ugyan, de nem értékelik
felhőtlennek viszonyukat.
„Szoktam hozzájuk kijárni minden hétvégén. Ők sosem jönnek. Tehát
akkor találkozunk csak, ha én megyek…”
„Eleinte még elég jóban voltam velük, csak 18 éves lettem, és
észrevettem olyan dolgokat, amiket nem kellett volna…”
„Mindkettővel találkozok hébe-hóba, de nem olyan igazi a
kapcsolatunk. Ők nem annyira szeretnének találkozni, meg én sem…”
„Édesanyámmal nagyon ritkán beszélek telefonon. Akkor, ha felhív,
mert én nem tudom elérni soha. Nem tudom, hogy hol van éppen.
Édesapámat 16 évesen kerestem meg. Akkor úgy nézett ki, hogy tartós
lesz ez a kapcsolat, aztán nem hívott sokáig. És én úgy gondoltam, hogy
új családja van, van egy 6 éves öcsém, van új felesége. És úgy
gondoltam, hogy biztos megzavartam valamit, és inkább nem zavarok
tovább. Aztán végül is kiderült, hogy nagy hülyeséget csináltam, mert ő
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nem így gondolta. Múlt évben Szilveszterkor beszéltem vele utoljára. Meg
lehet érteni őt is, hogy nem lóg egyfolytában a telefonon, vagy éppen nem
jön. Tudja, hogy én már felnőtt vagyok…”
Az a 13 ember, aki az egyik szülőjével tart kapcsolatot, szintén
vegyes érzelmekről beszélt. Öten közülük rendszeresen találkoznak,
erős érzelmi kötődés, ragaszkodás, sőt egyfajta felelősségérzet alakult ki a
szülő iránt.
„Apukámmal nagyon jó a kapcsolatunk. Most 3 hete nem jött le –
nem tudom miért –, de mi most szünetben megyünk haza…”
„Anyukám otthonban van, ezért ritkán tudunk találkozni, de
beszélünk telefonon. Amikor tudok, én megyek hozzá. Ő nem tud jönni
sajnos…”
„Édesanyámmal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Ennél szorosabb
nem lehetne már, mert amennyire csak lehet, annyira szoros…”
„Anyukám a legfontosabb. Mindenféleképpen ő az első, mert már
csak ő van nekem. Amennyit lehet, találkozunk. Suli után be szoktam
hozzá ugrani…”
„Apukám szociális otthonban van. Beszélsz vele, és egy idő után
áttér, mintha katonaságban lenne. Szerintem azért is van – már rég
meggyógyult volna –, mert gyerek voltam, és nem tudtam rá figyelni. Sok
kísérleti gyógyszert kapott. Ő aláírta ezt, és én egyszerűen nem bírtam
kézben tartani ezeket a dolgokat. Ezért romlott le még inkább az
állapota…”
Sajnos mégis azok vannak többen, akik nem értékelik teljesen
pozitívan a szülőjükkel való kapcsolatot.
„Anyukám él valahol, ritkán szoktam vele találkozni. Ez rajtam múlik,
de jó ez így, ahogy van. Nem szeretnék szorosabb kapcsolatot vele…”
„Anyámmal most szünetben találkoztam. Hosszú az út, és egy
hétvégére nem érdemes lemenni. Mondjuk, ha Mogyoródon lakna, akkor is
ennyit találkoznánk…”
„Anyámmal tegnap is találkoztam. De mondok neki valamit, és fel
sem fogja, hogy miről beszélek. Nem vagyunk partnerek…”
„Anyukám már nem úgy viszonyul hozzám, mint eddig, mert sokkal
fontosabbnak tartja, hogy magával foglalkozzon, meg a barátjával…”
„Apukámmal minden nap találkozok, mert rá vagyunk kényszerülve.
De nagyon nem szívleljük egymást…”
Azt hiszem világos, hogy fennáll ugyan egyfajta kapcsolat a fiatal és
a szülő között, de az imént leírtak alapján egyértelmű, hogy ezekben az
esetekben nem beszélhetünk olyan tartós, érzelmileg megalapozott
viszonyról, amely alapul, támogató háttérként szolgálhatna a fiatal későbbi
életében.
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Mint arról már korábban szóltam, különös és erősen szeretetteljes
viszony fűzi össze legtöbb esetben az ellátottainkat testvéreikkel. A
33 kérdezett közül háromnak nincs testvére. A többiek közül 8-an rossz
viszonyról számoltak be, míg 22-en nagyon pozitív kapcsolatról.
Általánosságban elmondható, hogy vagy nagyon erős érzelmi kötődés van
a testvérek között, vagy egyáltalán semmiféle kapcsolat. Az interjúk
felvétele során legmeghatóbb és leginkább megrázó élményeim akkor
születtek, amikor a fiatalokkal a testvéri kapcsolataikról beszélgettünk.
Sokuknak az a szoros kötelék ad erőt és útirányt, ami egymásra
utaltságukból adódóan összetartja őket.
„A testvéremmel mindent megbeszélek, ő mindenben segít nekem…”
„A testvéreimmel nagyon jó a kapcsolatom. 13 éve bekerültünk,
eddig ez nem változott, ezután sem fog. Mindig össze fogunk tartani…”
„Most úgy érzem, hogy 360 fokos fordulatot vett a bátyámmal való
kapcsolatom. Bízzunk benne, hogy ez megmarad később is. Másra nem
nagyon számíthatunk, csak egymásra. A saját vérére támaszkodhat csak
az ember. Felelő sséget vállalok értük, mivel én vagyok az összekötő
kapocs a családban…”
„Amikor nagykorú lettem, át kellett vennem a családfő szerepét a
testvérek között. Számíthatnak rám, én tartozok felelősséggel értük…”
„A költekezésben egy kéz visszafogott. A nő vérem volt az…”
Azok között, akik együtt nevelkedtek, érthető módon jóval szorosabb
a kapcsolat. Összeköti őket a közös múlt, az együtt átélt pozitív vagy
negatív élmények. A később felkutatatott testvérekkel már nem alakul ki
olyan kötődés, ami hosszú távon tartós maradna.
„Elvileg van még 3 testvérem, meg itt kettő. Az egyiket kiderítettük,
vele találkoztam egyszer. Fura volt. Mindig felhívott, és nem is ismertem.
Elmentünk egy étterembe, és olyanokat kérdezett, hogy lehidaltam. Hogy
miért kerestem fel őt, mi a szándékom vele, meg ilyesmiket. Nem alakult
ki közvetlen kapcsolat köztünk…”
„Ha összeszámoljuk, van durván hat testvérem, akirő l jelenleg tudok.
Ebből édesapámnál van legalább három, meg még ami azóta lehet. Van
két édestestvérem, és van egy féltestvérem anyám jelenlegi házasságából.
Velük egész jó a kapcsolatom, igaz az öcsém is állami gondozott volt…”
„Hú, nagyon utáljuk egymást. Soha nem is tartjuk a kapcsolatot.
Mind a 3 tőlem fiatalabb. Az egyiket nevelőszülő khöz adták, úgy
emlékszem, ő t sosem láttuk. A kettőből egy még bent van …-ban. Amelyik
tőlem 1-2 évvel fiatalabb, ő szépen elcseszte az életét. Amúgy is nagyon
utáltuk egymást. Ez a korábbi családi dolgok miatt volt…”
„Van három testvérem. Úgy vagyok vele, hogy az egyik húgomat
ismerem, találkoztam vele párszor, mert ő is nagylány. És én úgy vagyok
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vele, hogy ha ők sem kíváncsiak rám, én sem vagyok kíváncsi rájuk…”
Egy estben érdekes módon a szülő halálával szakadt meg a testvérek
közötti kapcsolat.
„Apu rendszeresen látogatott minket. Szünetre is hozzá mentünk ki,
és nagyon szeretett minket. Nekünk volt egy patronálónk, aki ott lakott
Aputól nem messze. És amikor apu meghalt – a legtragikusabb ez volt az
életemben – akkor mind a hárman közösen kimentünk ehhez a nénihez.
Téli szünetben is, tavasszal is, de utána annyira megszakadt a kapcsolat,
hogy az öcsém meg a bátyám már nem jöttek ki. Nem találkoztunk együtt,
nem voltunk együtt, és így a kapcsolatunk annyira megszakadt, hogy nem
voltunk már azok, akik annak idején kiskorunkban. Apu nagyon
összetartotta a családot, és amikor meghalt, a család szétbomlott. Most
már úgy tartom velük a kapcsolatot, hogy csak néha. Pedig itt laknak
Pesten, meg Fóton…”
Nagyon kevés esetben említettek egyéb vérszerinti rokonnal
fennálló, működő kapcsolatot.
„Nem tartok senkivel. Pedig nekem az összes rokonomnak megvan a
címe…”
„Nagy ritkán szoktam látni faterom anyukáját, mást nem…”
„Van keresztanyukám, vele tartom valamennyire…”
„Nagyanyámék itt laknak Fóton, alig 6 házzal arrébb, úgyhogy velük
rendszeresen. Nagynéném meg velük lakik…”
„Semmi rokonom. Hálát adok az Istennek érte…”
Számukra legfontosabb személynek sokan neveztek meg
barátokat. A legtöbben nagy baráti körrel rendelkeznek. Eltérő
megítélés alá esnek azonban a kinti, nem Gyermekközponti fiatallal és
a bent köttetett barátságok.
„Van olyan, amelyik már évtizedes. És tényleg úgy vagyok a sráccal
meg a családjával is, hogy igen. Meg van egy „családbarátom” is, akikhez
szívesen járok ki. Sokat vagyunk együtt, és Ők családtagnak tekintenek
ilyen szempontból. Itt bent maximum a felnőttek a barátaim…”
„Van sok kinti is, benti is. A benti szorosabb, a kinti nem nagyon.
Minden nap találkozunk, meg azonos a sorsunk. Mondjuk, késő bb ezekre
nem alapozhatok a távolság miatt…”
„Nagyon sok különbség van. Itt bent szinte együtt élünk. Teljesen
mindegy, hogy másik csoportban, de tudjuk, hogy milyen helyzetben van
a másik. De a kintiek nem tudják azt felfogni, hogy nekünk milyen itt bent.
Jól megértik, de nem élték meg, és nem is fogják soha tudni, hogy milyen
így, szülők nélkül…”
„Az nem jó, ha valaki itt bent köttetett kapcsolatra alapoz a
késő bbiekben, mert többnyire akik itt bent kapaszkodnak egymásba, lehet,
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hogy ha kikerülnek, ragaszkodni fognak, segítenek egymásnak, de késő bb
nem tudnak kibontakozni. Egymásra lesznek utalva. Úgy, hogy az egyik
megy a másik után. Ez lehet negatívba, vagy pozitívba is…”
„A kinti embertő l függ. Attól, hogy milyen családi körülmények közül
jött. Ha lényeges különbség van köztem és közte, akkor elítélik az ilyen
embert, mint mi vagyunk. De ha nincs nagy különbség, akkor nem érdekli
őket honnan jöttem…”
„A kintieknél másak a problémák, mint nálunk itt bent. Ők szidják a
szüleiket, meg minden kis apróság hatalmas problémának számít. Nekünk
meg az a fontos, hogy legyen ahol lakni tudunk. De a kintieknél van ház,
az természetes. Másak az igényeik. Sok pénzük van, herdálják, nem tudják
megbecsülni, tehát másak…”
Arról is beszélgettünk, hogy a későbbiekben mennyire lehet
alapozni a fiatalok szerint a jelenlegi baráti kapcsolataikra. Akik a
kinti
kapcsolatokat
pozitívabban
értékelték,
nagyobb
valószínűséggel állították, hogy később is meg fog maradni az, és ha
családjuk lesz, önálló életet kezdenek, akkor is számíthatnak majd
barátjukra és fordítva. Meglepő módon, a benti szoros kötődésekről
vallók másként gondolják. Legtöbbjük szerint kikerülve a közös
ellátásból, kapcsolatuk nagy valószínűséggel meg fog szakadni. A
„távolság miatt”, meg „ki tudja, kinek mit hoz az élet”. Meglepett, amikor
többen azt hozták indokként, hogy „ki tudja, kinek, milyen lesz, ki lesz a
párja”. Elmondásuk szerint tapasztalatból állítják ezt, nekik volt már olyan
partnerük, aki nem fogadta el feltétel nélkül a benti barátokat.
Másik nagyon fontos kérdés a párkapcsolat. Az előrelépésnek,
célok felé történő biztos haladásnak egyik fő motiválója, mozgatója lehet
egy megbízható társ, egy szilárd partnerkapcsolat. Tapasztalataim szerint,
akik komoly párkapcsolatban élnek, sokkal optimistábban
tekintenek a jövőbe, konkrétabbak elképzeléseik. Nem csak azt
mondják, hogy „így lesz”, hanem hozzáteszik: „azért, hogy így legyen, ezt
és ezt teszem”. A megkérdezett 33 ember közül a felvétel időpontjában
16-nak volt párja. Ebből tizenötnek kinti személy, egynek pedig
szintén Gyermekközpontban élő. A másik 17 fiatal akkor nem élt
párkapcsolatban, de valahánynak volt már korábban társa. Tizenháromnak
kinti, kettőnek benti, és kettőnek kinti és benti egyaránt.
Arról, hogy van-e különbség egy kinti és egy benti fiúval vagy lánnyal
kötött párkapcsolat között, csakúgy mint a barátságok esetén, itt is
megoszlanak a vélemények:
„Sosem volt bent kapcsolatom. Megmondtam kiskoromban, hogy
nem kell. Nem akarok olyan emberrel együtt élni, aki Gyermekvárosi. Nem
ítélem el, én is ugyanolyan helyzetben vagyok, csak szerintem, ha két
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Gyermekvárosi akar valamit kezdeni az életben, akkor abból nincs semmi.
Mert mind a ketten hátrányos helyzetűek. Nem az, hogy nincs semmijük,
de két háttér nélküli ember mit kezdjen egymással? Sehova nem
jutnának…”
„Nem ugyanolyanok az esélyek. Nehezebb egy bentivel, mert sokan
úgy vannak vele, hogy „intézetis”, akkor máshogy kezelik. Meg aki itt van
bent, az sokkal nehezebben tud önállósodni. Jó, hogy a barátom kinti és
segít nekem…”
„Mindenki magának választja meg a párját. Nem fontos, hogy az kint
lakik vagy bent. Ha lett volna bent olyan, aki megfelel, nem lett volna
akadály. Szerintem az esélyek is ugyanolyanok…”
„Sokkal komolyabb kapcsolatokat lehet itt bent létesíteni, mint kint.
Általában együtt élve ismerik meg egymást az emberek, és itt mi együtt
élünk, így ismerjük egymást. És ha már így bejön a másik, akkor az
más…”
„Rövid távra nem lenne gát, hogy benti a lány, de hosszú távra már
gáz lenne. Másfelé nézegetnénk, hogy milyen az a kinti élet, kinti lánnyal
összetartozni…”
Arra a kérdésre, hogy ki érti meg leginkább a problémáit, kinek
a segítségére számíthat érzelmi szempontból, sajnos sokan a „senkire”,
vagy „legfeljebb magamra” választ adták. Viszonylag kevesen
említették a testvérüket, akik a legfontosabb személyek között nagy
számban szerepeltek, de ez adódhat a köztük lévő korkülönbségből is. Ami
azonban meglepett, hogy szintén alig egy-két fő sorolta ide a párját.
Mennyire komoly az a párkapcsolat, mennyire lehet rá alapozni, amelyben
ha érzelmi problémája adódik, nem oszthatja meg azt a másikkal, mert
nem számíthat megértésre, segítségre?
Örömmel hallottam, hogy itt már többen neveztek meg a velük
dolgozó felnőttek közül valakit. Szintén nagyon szerencsésnek
mondható, hogy nem egy fiatal említést tett itt a párja szüleiről.
Elmondták, hogy nagyon sok támogatást, biztatást kapnak a partnerük
édesanyjától vagy édesapjától.
Akiknek korábban volt patronálója, patronáló családja, és a kapcsolat
a mai napig megmaradt, valamennyien úgy gondolják, hogy az ő
segítségükre mindig bátran számíthatnak. Ők patronálójukat említették az
anyagi segítség szempontjából is. Összesen csak 8-an mondták, hogy
nem szoktak kölcsönkérni, mert nem szeretnek tartozni. Tudják,
magukra számíthatnak csak, annyiból kell kijönniük a hónapban, amennyi
van. A többiek szoktak kérni mástól segítséget. Legtöbben említették a
barátokat, testvéreket, de sokan a párjukhoz és annak szüleihez fordulnak.
Az is több esetben előfordult, hogy közös kasszán van a pár, sőt, még a
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szülők is. A saját szüleitől, nagyszüleitől alig akad fiatal, aki anyagi
segítséget remélhet. Viszont itt is felmerült több esetben egy-egy
Gyermekközpontban dolgozó felnőtt neve.
A kölcsönadásról alkotott véleményük meglepett. Panaszkodtak,
hogy olyan kevés az ellátmányuk, az egy hónapban összejövő pénzük,
hogy rendszeresen kölcsön kell kérniük. Ennek ellenére csupán 4 ember
mondta, hogy nem szokott kölcsönadni, mert nem tud. A többiek
szinte valamennyien úgy gondolják, hogy ha valaki rá van szorulva a
segítségre, adni kell. Akár olyan áron is, hogy így neki hónap végén már
szintén kölcsön kell kérnie.
„Nagyon sokat szoktam kölcsönadni, bár már rengeteget csalódtam.
De egy testvér olyan, hogy akár visszaadja, akár nem, akkor is csak a
testvérem…”
„A csoporttársaim, barátaim szoktak kérni. Én segítek, ha tudok.
Csak az a baj, hogy nem vagyok az a fajta, aki visszakéri. Nem szeretek
veszekedni, mert agresszív viselkedést váltok ki vele…”
„Persze, kölcsönadok. Tesómnak, fateromnak, esetleg az ex
vő legényemnek. Barátoknak is. Jó, azért nem mindenkinek. Tudom, hogy
kinek lehet…”
„Sajnos akárkinek segítek, mert nem igazán tudok ellenállni. Ha van,
akkor bárkinek szívesen adok…”
„A családom rendszeresen kér kölcsön. Leginkább a szüleim kérnek.
Csak akkor tudok félretenni, ha jól eldugom. Annyit mondok, hogy nincs.
Pedig valójában van…”
Elmondásuk szerint sokan szoktak adni a szüleiknek is, attól
függetlenül, hogy a viszontsegítés nem jellemző. A barátaiknak,
testvéreiknek többségük szívesen ad, míg a szülők segítését inkább
teherként fogják fel. Arra a kérdésre, hogy akkor miért adnak mégis,
általában azt válaszolták, hogy kötelességnek érzik, hogy támogassák
szüleiket. Akik azt mondták, hogy nem adnak egyik szülőjüknek sem, ők
azok életmódjával indokolták az elutasítást, mondván „annyi nekik sincs,
hogy alkoholra menjen el”.
A tárgyaikhoz, személyes dolgaikhoz, értékeikhez fűződő
viszonyukat szerettem volna felmérni, amikor azt kérdeztem, mi a
legkedvesebb tulajdonuk. Van-e olyan tárgy, amihez nagyon
ragaszkodnak, amitől nehezen válnának meg? Akadt olyan, aki szerint:
„baromság egy tárgyra odafigyelni, érzelmeket kialakítani felé…”. Sokan
azt mondták, hogy ami az övék, ahhoz mindenhez nagyon ragaszkodnak
és vigyáznak rá. Azok pedig akik konkrétan meghatároztak egy bizonyos
tárgyat, szinte mind valamilyen érzelmi kötődéssel magyarázták
fontosságát. Legtöbb esetben egy kabala, egy gyűrű, valamilyen kedvestől

160

Életpálya orientáció

kapott tárgy szerepelt választásaikban. Többen édesanyjuktól vagy
édesapjuktól kapott tárgyat választottak, gyerekkori sapkát, párnát, régi
játékokat. Arra számítottam, hogy nagy számban fognak említeni olyan
tárgyat, amit esetleg már ők, maguknak vásároltak, és éppen az adja a
fontosságát, hogy ők spórolták össze rá a pénzt. Vagy egy régi vágyuk
beteljesüléseként nyer fontosságot. Ilyen érzésről két fiatal számolt be.
Egyikőjük egy kenyérsütőt, a másik egy gördeszkát vásárolt magának.
Felmérésem alapján a hit egyetlen fiatal életében játszik
meghatározóan fontos szerepet, számára egy vallási jelképet ábrázoló
szobor tölti be a legfontosabb tárgy szerepét. Volt aki a verseit, a cicáját
vagy a testvérét sorolta ebbe a kategóriába.
2.5. „Nem sokat költöttem el a pénzemből. Befektettem,
lekötöttem. Lett volna, amire szerettem volna költeni, de az
ember úgy van vele, hogy a későbbiekben ez kiindulópont és
szükségszerű. Annak nincs értelme, hogy az ember vágyik erre,
vágyik arra, megveszi, és amikor kikerül, akkor hopp, semmi…”
A megkérdezett fiatalok valamennyien tisztában voltak vele,
mekkora vagyonnal váltak nagykorúvá. Szinte fillérre pontosan adták
meg az elköltött és lekötött pénzük összegét, és jelenlegi anyagi helyzetük
alakulását is átlátják. A nagykorúvá váláskor megkapott pénzösszeg
felhasználásáról eltérő véleménnyel vannak:
„2%-ot se költöttem hülyeségekre. Nem volt olyan, hogy kivettem,
ahogy a többiek csinálták, és ruhát vettem volna vagy cipőt. Egyből
intézkedtünk, és befektettem. Vettem egy lakást, és eladtam drágábban. A
pénzt meg eltettem…”
„Költöttem el, mert fontosnak tartottam. Hiányoztak dolgok a
leltáramból, és amíg hiányoznak dolgok a leltáramból, addig nincs
nyugtom. Ha van pénzem, ott van a kezemben, és amíg rám nem szólnak.
Természetesen rám szóltak. Mert költekezel, költekezel, de ha megnézik,
hogy mit vettem belőle, akkor azt vettem, amire szükségem volt. Ruhák,
cipők. Sok ruhám hiányzott, és ezeket meg kellett vennem. Hiányzott a
számítógépemhez hangfal, szakácskönyv, telefon. Nem bántam meg, hogy
ezekre költöttem…”
„Költöttem el belőle, főként egy tanfolyamra, meg ami alapabb dolog
volt. Telefonra, meg amire szükségem volt. De úgy, hogy én most bele a
világba, bulizni, úgy nem…”
„Igen, költöttem belőle, sajnos. Most már megbántam. Anyunak
vettem egy autót. Most már úgy érzem, mintha rá lettem volna akkor
beszélve. Nem gondoltam elő re, csak az akkorra, és most már látom, hogy
mit vehetnék belőle most…”
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„Jelentős összeget elköltöttem. Mert én nem lakom itt bent, hanem a
vő legényemmel együtt, és nekünk van egy autónk. Azt is én vettem, csak
az ő nevén van. Arra költöttünk, meg albérletre…”
„Megcsináltam a jogosítványt. Egy normális embernek elég szép
összeg összejön, nekem 200.000-nél nem volt több. 100.000 volt a jogsi,
a többi a családomnál van…”
A három, nagykorúság előtt álló fiatal elképzelései a következők
voltak:
„Egy telefont akarok venni. Egy normális telefont. Van egy, ami
tetszik. 210-el megyek ki, azt erre lehet költeni…”
„Mondjuk, mivel nem sok a pénzem, arra gondoltam, hogy azt
ruházatra költöm…”
„Egy magnót szeretnék, mert nem szeretek anélkül lenni. Meg ha
lenne egy szép, gyönyörű házam, meg egy jó kis kocsim. Landrover, mert
én csak azt szeretem. Meg a Jaguart. Csak az a baj, hogy nagyon
drágák…”
Kettőjüknél irreális elképzelések, vágyak is megjelennek. Sajnos
nagyon kevés pénzzel válnak majd nagykorúvá, amiből kiindulási alapként
az önálló élet megkezdése lehetetlen. Melyikünk tudna 100-200.000 Ft-ra
önállóságot tervezni? Az utógondozói ellátottaink jelenlegi vagyoni
helyzetét mutatja a következő táblázat:
1m.1,5m.2m.4m.0-100 100e.- 200e.- 300e.- 500e.e.Ft 200e.Ft 300e.Ft 500e.Ft 1 m. Ft 1,5m.Ft 2m.Ft 2,5m.Ft 4,5m.Ft Ingatlan Össz.
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Láthatjuk, hogy a kérdezés időpontjában 30 fiatalból összesen 3 fő
rendelkezett 1,5 millió forintnál nagyobb összeggel, és 2-nek volt
valamilyen ingatlan a tulajdonában. Azóta többüknek folyamatban van
a lakásvásárlása. A havi jövedelmek a következőképpen alakulnak.
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A többségnek a családi pótlékon, ellátmányon és a
zsebpénzen kívül nincs más jövedelme. Ők nehezen jönnek ki a
pénzükből, takarékoskodni, félretenni szinte egyáltalán nem tudnak. Sőt,
ügyesen kell gazdálkodniuk ahhoz, hogy kölcsönkérés nélkül át tudják
vészelni a hónapot.
„Szeretnék félretenni, de nem jön össze. Szeretnék takarékoskodni,
de nem tudok…”
„Ha sikerül, akkor teszek félre, de sajnos csak néha sikerül…”
„Nem tudok félretenni. A havi jövedelmem a szükségletek
kielégítésére mind elmegy…”
„Én félárva vagyok, és minden hónapban abból szoktam csinálni a
házam. Minden hónapban 30-35 ezret ráköltök a házra. Most is vettem
egy ajtót, mert olcsó volt…”
„Bármennyire is szeretne az ember takarékoskodni, ebből nem lehet.
Ha egy 20-al több lenne, lehetne. De most végző s vagyok. Jó, támogatott
minket az Alapítvány, hogy a kosztümöt meg tudjuk venni. De egyébként
is sok a kiadás. Ezt befizetni, azt befizetni, meg éljek meg, telefonszámla
stb. Nem lehet belő le félretenni…”
Azok, akik árvaellátást kapnak, valamivel kedvezőbb
helyzetben vannak az anyagiak szempontjából. Ők meg vannak
elégedve a rendelkezésükre álló havi pénzmennyiséggel. Tudnak
tervezni, előre gondolni jövőjükre, és lehetőségeikhez mérten
takarékoskodni is szoktak.
„Persze, tudok félretenni, és szoktam is mindig…”
„Be tudom osztani a pénzemet, és még marad is…”
„Ha valamit szeretnék, félre tudok rá tenni. Megoldom úgy, hogy a
következő hónapban legyen annyival több…”
„Elég jól megvagyok abból a pénzbő l, amit kapok. Még sok is lenne,
ha nem csinálnám így. De így pont kijövök. Edzésre, body buildingre
költöm…”
Többen azonban annak ellenére, hogy tudnának spórolni,
mégsem teszik:
„Nem szoktam. Teljesen felesleges. Ha holnap meghalok, akkor
minek?…”
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„Szoktam, de nem lakásra, telekre, hanem inkább kisebb igények
kielégítésére…”
„Tudnék, de nem szoktam. Még most nem. Inkább a mának élek…”
Legtöbben azt mondták, a napi szükségletek kielégítésére, az
étkezésre, tisztasági szerekre, ruhára, telefonszámlára költik a
legtöbb pénzt. Sokan említették, hogy dohányoznak, és annak a
finanszírozása nagyon sokba kerül. Problémaként merült fel, hogy alig van
lehetőségük szórakozásra. Elmondásuk szerint, ha elmennek valahova
egy-egy este, a pénzük jelentős részét elköltik, így meg kell gondolniuk,
hogy egyáltalán elindulnak-e valamerre. Szintén többen említették a
hobbijukat. Ha valaki sportol például, vagy a művészetek iránt
érdeklődik, akkor az jelentős anyagi áldozatvállalással jár, így más,
számukra fontos dolgokról kell lemondaniuk. Talán ezeket a
tevékenységeket jobban kellene támogatnunk, hogy anyagi okok miatt
senkinek ne kelljen lemondania hobbijáról, értékes szabadidős
tevékenységéről.
„Van valahol egy kiállítás, amire szeretnék elmenni, és 5-6000 Ft a
belépő, akkor is elmegyek…”
„A sportfelszerelésemet is kell néha korszerűsíteni, meg utazunk is a
csapattal…”
„A számítógépemet szoktam felszerelni újabb dolgokkal…”
„A horgászatomhoz sok cuccot veszek…”
Többen alkalmi munkával próbálják kiegészíteni szűkös
anyagi keretüket, de akad olyan is, aki szerint, amíg lehet, jó elkerülni a
munkát.
„Rendszeresen járok ácshoz dolgozni…”
„Nem tudok, mert iskola van, és elég viccesen járunk suliba. Összevissza. De nyári szünetben mindenképpen szeretnék, és annak a felét is a
bankszámlámra szeretném utalni…”
„Alkalmi munkából próbálom kisegíteni magam. Szoláriumban vagyok
hétvégenként 3-4 órát. Csak sajnos az a pénz is elmegy…”
„El szoktam menni. Van egy bál, és ott asztalokat pakolunk, meg
ilyenek…”
„Szoktam vállalni. Helyzettő l függően. Festő, építőmunka vagy
rendezvényszervezések…”
2.6. „Nem mondanám, hogy félek a jövőtől. Úgy vagyok vele,
hogy aminek jönnie kell, az úgyis el fog jönni. Elébe állok, és
vagy meg fogok vele birkózni vagy nem. Én azt mondom, hogy
nem az a szégyen, ha valaki elesik, hanem az, ha nem áll fel…”
A fiatalok jövőjükre, későbbi életükre vonatkozó tervei, elképzelései
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nagyon különbözőek. Jórészt ez függ az egyén személyiségétől, jellemétől,
de az egyéni életútnak is döntő szerep jut. Azok a fiatalok, akik mögött
támogató háttérként áll valaki, család, testvér, párkapcsolat, van, akinek a
segítségére bátran számíthatnak, azok jóval magabiztosabban, pozitívabb
szemlélettel tekintenek elkövetkezendő életükre. Ők azok, akik már most
átgondolt tervekkel, konkrét célokkal készülnek kikerülésükre. Tervezett
forgatókönyvüknek megfelelően, tudatosan irányítják még ellátásban
töltendő éveiket. Emellett meghatározó szempont a vagyon is. Érthető
módon a pénz biztonságérzetet ad. Azok, akik olyan vagyonnal
rendelkeznek, amire már valamennyire lehet alapozni, optimistábban
tekintenek előre, kevesebbet beszéltek félelmekről, kétségbeesésről.
El kell azonban választani azt a fajta optimizmust, amikor valakinek
vannak céljai, de emellett tisztában van lehetőségeivel és korlátjaival attól,
amikor vágyak vannak, és azt mondja, hogy én ezt megvalósítom, és
úgyis úgy lesz. Az első, szerencsés esetben az egyén felméri lehetőségeit,
átgondolja és mérlegeli korlátjait, és ennek függvényében határozza meg
céljait, vágyait, amik megvalósításáért kész, és akar tenni. Nagy
valószínűséggel ők valóban meg fognak tenni mindent, hogy
megvalósítsák elképzeléseiket, és mivel a lehetőségeik is meg vannak
hozzá, el is fogják érni. Sajnos azt tapasztaltam, hogy kevés fiatalra
jellemező ez a fajta optimizmus. Esetükben inkább az utóbbiról van szó.
Azok, akik számíthatnak külső segítségre, valakinek a támogatására, és
ehhez egyfajta anyagi biztonság is társul, vagyis meg van a lehetőség,
nem törődnek a korlátokkal. Könnyelmű kijelentés, hogy: „én nem félek a
jövőmtől, mert ott van a barátom, vele albérletbe megyünk, lesz jó
munkahelyünk, ahol jól keresünk, gyűjtünk, meg veszünk fel hitelt, és
veszünk saját lakást…” Kívánom, legyen így. De mi történik, ha a
kikerülésig megszakad a partnerkapcsolat, esetleg olyan munkát sikerül
csak találni, amiből a havi megélhetés éppen csak biztosítható, vagy még
olyat sem? Vagy sikerül felvenni a hitelt, csak később megszűnik a jó
munkahely, és ott állnak x milliós hitellel a vállukon?
Sok, ehhez hasonló optimista megnyilatkozást hallottam a fiataloktól.
Valóban, akik itt dolgozunk, mindannyian azért teszünk nap mint nap, és
azt szeretnénk, hogy minden gondoskodásunkból kikerülő fiatal a lehető
legteljesebb életet élhesse, beteljesüljön minden korábbi elképzelése, és
boldog, elégedett ember, családalapító legyen. Az nagyon jó, ha bátran
néznek szembe az előttük álló nehézségekkel teli évekkel, de a mi
felelősségünk felkészíteni őket, hogy bizony „el lehet esni, és az elesésnél
nagyobb szégyen, ha valaki nem áll fel.”
A
fiataloknál
a
legkomolyabb
bizonytalanságot
és
pesszimizmust a megoldatlannak tűnő lakhatási problémák
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okozzák.
Sokan nagyon jól átlátják és meg is fogalmazzák, hogy egy ördögi
körforgás áldozataivá válhatnak, ha logikusan átgondolt lépések helyett
elhamarkodott döntéseket hoznak. Tisztában vannak azzal, hogy egy saját
lakás megvásárlásához nem áll rendelkezésükre megfelelő anyagi fedezet,
és úgy tűnt, a hitelvállalás buktatóiról és nehézségeiről is rendelkeznek
némi ismerettel. Így legtöbbjük szerint – családi, rokoni, baráti segítség
nélkül – nem marad más lehetőség, csak az albérlet, amit viszont fizetni
kell, és ehhez elengedhetetlen feltétel a jól megválasztott munkahely.
Vannak olyanok is, akik szerint butaság „elszúrni” az amúgy még
kellemes, ellátásban töltött éveket azzal, hogy előre gondolkoznak nem
kiszámítható, bizonytalan dolgokon. Szerintük ma 20-22 évesen nem
szabhatnak irányvonalat későbbi életüknek. Minden kiszámíthatatlan, a
tanulás, a munka, a lakás, és hiába tervezik, hogy így és így lesz, ha majd
akkor, ott máshogy alakul.
A 33 fiatal közül 20 mondta, hogy ha nagyon rá lenne utalva, és
nem lenne más lehetősége, akkor lenne, akihez odaköltözzön, aki
segítene megoldani lakhatását.
Tizenhárman azonban úgy gondolják, hogy ebben a kérdésben
teljesen magukra vannak utalva, külső segítség nélkül kell
megoldaniuk lakásgondjukat. Többen – hiába van ott a segítség –
inkább egyedül, más úton találnának megoldást. Tízen úgy tervezik,
hogy albérletben fognak lakni, öten szintén ott szeretnének, de ha
segítségre lenne szükségük, akkor lenne lehetőségük valakihez
fordulni. 10 fiatal hozzá közel álló személy segítségére számít, és
együttlakást tervez. Hárman szeretnének saját lakást vásárolni, mire
kikerülnek, 5 fő pedig nem tudja, hogy mi lesz vele. Ők azt mondták,
hogy majd lesz valahogy, valami biztos adódik, de még nem gondolkoznak
ezen. A lakhatásra vonatkozóan tehát eltérő elképzeléseket fogalmaztak
meg:
„Svédországban szeretnék. El őször a patronálóméknál, de csak
ideiglenesen szeretném. Mondjuk, ha ő k ragaszkodnak hozzá, akkor
természetesen maradok. Csak nem akarom, hogy állandóan kiszolgáltatva
legyek valakinek. Igazából saját lakást szeretnék külföldön…”
„Anyukám lakásába fogok lakni. Még most ott lakik, de hamarosan
megy el gondozó helyre, és a lakása az enyém lesz…”
„Elképzelésem most jelenleg egy van. Ha más lehetőség nincs, most
már nem olyan drága Pesten egy panellakás, és szerintem ez egy ideális
kis otthon egy embernek. Én egy ilyet szeretnék így hirtelen. Ez
összejönne. De ehhez úgy kell állni, hogy pénz is kellene hozzá. De
maximum kölcsönt veszek fel, és olyan munkát vállalok, vagy esetleg
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akkor már lesz egy párom, és közösen fizetjük a bérletet, meg a rezsit
is…”
„Albérletbe semmiképpen nem szeretnék. Ha innen ki kell költöznöm,
biztos az lesz, hogy amíg nem találok egy normális lakást, a bátyámékhoz
biztos, hogy mehetek. És közösen találunk, keresünk házat…”
„Fura, nem tudom. Feltalálom magam, de még nincs elképzelésem.
Később saját lakás vagy valami. Albérletbe sem fogok menni szerintem.
Irány egyből a nagyvilág. Veszek gyorsan egy panzió jegyet, alszok egyet,
és utána meglátom mi lesz…”
„Nem tudom. Édesanyámra nem számíthatok, mert ő is albérletben
lakik, nincs saját háza. De anyukám volt élettársának saját háza van, és ő
felajánlotta, hogy mehetek oda…”
Arra a kérdésre, hogy kivel, kikkel laknának szívesen együtt, a
legtöbben azt válaszolták, hogy egyedül, vagy ha olyan partnerük lenne,
akkor vele. Azok, akik korábban megneveztek valakit, akihez elképzeléseik
szerint költözni fognak, ennél a kérdésnél nem említették a nevét. Vagyis
szinte mindenki szükségmegoldásként veszi igénybe az adott
személy segítségét, de valójában azt tekintenék ideálisnak, ha
minél előbb teljesen független, önálló életük lenne.
A következő kördiagramról leolvasható, hogy földrajzilag hol
képzelik el az életüket, hol laknának legszívesebben:
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Nem tudja

„Pesten szeretnék, vagy esetleg a környéken. Mert ott több a
munkahely. Fóton nem laknék. Elég volt ennyi bőven…”
„Falun akarok. Itt is, hogy falu, már hozzászoktam, meg a városban
nagy a nyüzsgés, és én jobban szeretem a nyugodt környezetet. Lehet,
hogy a városban több munkalehető ség van, de falun is, ha nagyon akarok,
találni fogok…”
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„Nem költöznék vidékre semmiképpen sem. Egyébként még van egy
olyan célom, hogy mindenképpen külföldre szeretnék menni. Jó, itt Pesten
van lehetőség, meg szerintem Dunántúlon is, mert ott jóval fejlettebb az
ország, de ha külföldhöz viszonyítunk, ott még több…”
„Vagy külföldön, vagy nem tudom. Valami város természetesen, mert
centrálisan sokkal jobb. Munka, közlekedés, meg ilyesmi…”
„Jelenleg még mindig Fóton szeretnék. Az életem miatt. Itt egy nagy
fordulót vett az életem, és ez ideköt. Jó lenne itt, mert közel van Pest, és
itt is vannak munkahelyek…”
Sajnos nagyon kevesen vannak, akik olyan vagyonnal kerülnek majd
ki az utógondozói ellátásból, amely kellő alapként szolgálhat a lakhatási
problémájuk megoldásához.
Az otthonteremtési támogatást sokan lehetőségnek fogják
fel, akik tisztában vannak azzal, hogy mi is az. A 33 megkérdezett fiatal
közül 14 állította, hogy nincs tisztában azzal, hogy pontosan mire
lehet felhasználni ezt a támogatást, mi a feltétele, hogy valaki
megkapja, és neki jár-e. Közülük hárman a nagykorúság előtt álló fiatalok
voltak, vagyis a csoportjukban nem hallottak erről a lehetőségről. A
többiek közül, jellemzően egy adott csoport valamennyi lakója azt a
választ adta, hogy nem rendelkezik pontos információval a támogatással
kapcsolatban.
„Ha lehetséges, akkor szeretném igénybe venni. Az az, amiből lehet
bútort venni?…”
„Igénybe akarom venni. Nem tudom, hogy milyen célra lehet
fordítani, de szeretném. Lakásra lehet? Vagy nem tudom…”
„Gondolom, hogy jár nekem. Azt mondta ……, hogy jár nekem, meg
ha elvégzem a főiskolát, lehet ilyen hagyatéki pályázatot is kérni. Vagy
ilyesmi, de nem tudom pontosan. Van valami bútorozási pénz is, állítólag
valami 300.000 forint, és 1.600.000-re egészítenek ki valamit. Ha valaki
kivesz a családijából, akkor azt nem pótolják ki, nem? Mert ezt
magyaráztam pár embernek, de hiába. Mert sokan vannak, akik vettek ki,
és mondtam, hogy rakják vissza…”
„Nem tudom, nem akarom…”
„Fogalmam sincs, hogy mire vagyok jogosult…”
Látható, hogy hallottak valamit magáról a támogatásról, de
használható információval nem rendelkeznek, ami alapján alapozhatnának
erre a lehetőségre. A többiek, akik elmondásuk szerint élni szeretnének
vele, a következőképpen indokolták a felhasználás módját:
„A testvéremmel együtt akarunk venni egy lakást. Fel akarom venni,
és erre a lakásra akarom fordítani…”
„Szeretném felvenni, persze. Először albérletre, mert önerő ből nem
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biztos, hogy elsőre menne. Valamennyit berakni belő le, aztán spórolgatni,
és ha eljön az idő, kölcsönt felvenni, és így…”
„Igen szeretném. Lakásvásárlásra, és annak a felújítására…”
„Ha jól tudom 1 millió körül kapnék. Annyi körül saját lakást nem
tudnék venni, úgyhogy albérleti szerződésre venném fel, amíg helyrejövök,
meg helyre rakom magam…”
„Édesanyámnak is segítenék belő le. A lakást felújítanánk…”
2.7. „Olyan munkahelyet szeretnék, ahol tényleg nem
éhbérért kell dolgozni…”
Az iskola, tanulás, szakmaválasztás kapcsán már láthattuk, hogy a
fiatalok közül sajnos sokan nem abba az iskolába járnak, amibe igazán
szeretnének, sokan nem a végzettségüknek, szakmájuknak megfelelő
munkahelyet képzelnek el. Valamennyien megélhetésük egyetlen
járható útjának a munkavállalást látják, mindnyájan dolgozni
akarnak utógondozói ellátásból való kikerülésük után.
„Abból fogok megélni, amit keresni fogok. Nem szeretnék rossz úton
keresni pénzt. Mit lehet látni? Itt egy drogos, ott egy prostituált, nekem
ebből elegem van. Hogy lehet így élni? Inkább dolgoznék olyat, amit nem
szeretnék, de tisztességes munkával szeretném megkeresni a
kenyeremet…”
„Szeretnék mindenképpen arányos munkahelyet, ahol jól fizetnek.
Nem biztos, hogy a saját szakmáimban, sőt…”
„Sokat fogok keresni, de hogy milyen munkával, azt még nem
tudom…”
„Dolgozok majd, dolgozik a barátom is, a kettőnk jövedelméből
szépen megélünk majd…”
„Amíg lehet, a sportból szeretnék megélni…”
A „Hol szeretnél dolgozni?” kérdés megválaszolása közben a
vágyaik széles tárházát ismerhettem meg:
„Szeretnék Budapesten. Legjobb a Minisztériumban lenne, de ott
úgysem lehet. Maximum van egy olyan is, mint DJ, mert nagyon szeretem
a zenét. Ilyen szempontból ez kézenfekvő dolog, szeretném azt csinálni,
megtanulni csinálni, és befutni. Az a legfontosabb, hogy be kell futni…”
„Itt bent szeretnék a Gyermekvárosban. Jobban érzem itt magam.
Biztonságérzetet ad, ha itt vagyok…”
„Papírmunkát szívesen csinálnék. Elmennék titkárnőnek, hogyha
annak kezdtem volna tanulni. Az jó lenne…”
„Külföldön szeretnék. Ott több pénzt tudnék keresni…”
„A lényeg, hogy legyen egy normális, állandó munkahelyem. Egy
normális cégnél, egy kisebb csoportvezetőként, az elég jó lenne…”
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A munkahellyel szemben támasztott kritériumaik alapján jól
látható, hogy tudják, sok szempontot figyelembe kell venni, és mérlegelni
kell, mielőtt elvállalják az adott munkát. A gond az, hogy („olyat
szeretnék”, „az lenne a jó”, „úgy kellene”) ideáltipikus esetekről
beszélgettünk, és bizony a való életben nem biztos, hogy mindig van
választási lehetőség.
„Nem mindent vállalnék el. Olyat, hogy 24 órát dolgozok, és kapok
kevés bért, olyat nem fogok elvállalni. Jól fizessen, és jó munka legyen…”
„Bejelentett munkahely legyen, és a környezete is legyen igényes. Ha
én tartózkodó vagyok, valamilyen szinten a kollégáim is legyenek azok…”
„Ha nem lenne más, el kellene bármit vállalni. Jó, prostituált nem
lennék, de amúgy muszáj mindent, mert nem lesz máshonnan pénz…”
„Olyat szeretnék, hogy lehessen fejlődni. Amiben fel lehet használni
az én egyéni hülyeségeimet, ahol lehetek kreatív. Én a gyerekeket akarom
megérteni, és segíteni nekik. Mert én jobban meg tudnám érteni, és aztán
megértetném a másik nevelővel…”
„Egy olyan társaságra gondolok, akik vidámak, nem bunkók. Élnek
együtt a dolgozókkal a főnökök is. Ja, és a minimum egy kiló. Ahogy
elképzeltem, hogy a lakás részleteit tudjam fizetni, ahhoz kell ennyi
legalább…”
Miután átbeszéltük a tanulásra, munkára, lakhatásra vonatkozó
terveket, kíváncsi voltam, hogy ezek megvalósításához, megvalósulásához
kitől, és miben várnak, várhatnak segítséget elképzeléseik szerint.
Sokan úgy kezdték a mondatot, hogy „nem várok senkitől”, aztán 10
dolgot soroltak fel, hogy mégis miben lenne jó a támogatás. Függetlenül
attól, hogy számíthatnak-e rokoni, baráti segítségre, szinte valamennyi
fiatal említette a Gyermekközpont, az itt dolgozó felnőttek fontos
szerepét az önálló életkezdésben.
„Senkitő l nem várok segítséget. Mondjuk a Gyermekvárostól igen. Az
otthonteremtési támogatással, vagy ha akad egy olyan lakás, ami x Ft-ba
kerül, azt kiegészíteni, vagy ügyvédet keresni, meg használt bútorban…”
„A volt patronálómék tudnak nekem segíteni csak. A Gyermekváros
esetleg munkavállalásban, de ebben nem vagyok biztos…”
„Szerintem csak a testvéremékre számíthatok…”
„Ezen már gondolkoztam, de nem nagyon van olyan ember. Senkire
nem alapozhatok. A „Gyeri”? Mondjuk a lakás elintézésében. A hitel, meg
hogy találjak munkát. Mondjuk, találok úgyis, csak mégis, hogy hol
keressek. Találok magamnak, csak mégis…”
„A Gyermekvárostól mindenféleképpen. Keresés szempontjából.
Megkeresni a célt, hogy milyen lakást szeretnék, meg, hogy csináljam a
dolgokat. Meg jó lenne, ha megnéznék velem. Ilyen gyakorlati dolgokban.
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Nemhogy elvárom a segítséget, hanem szeretném. Egyrészt igazgató
úrtól, Inci nénitől, Feri bácsitól. Ők tudnak segíteni…”
„Apu, a tesóm, más nemigen. A Gyermekközpont? Passz. A
lehetőségeket nem tudom, hogy miket nyújthat…”
A legtöbben megfogalmazták, hogy félnek a jövőjüktől. A
bizonytalanságtól, hogy egyedül maradnak, és megszűnik az a támogatás
és segítség, amit utógondozói ellátottként megkaptak. Mindannyian attól
tartanak leginkább, hogy amit eltervezetek, az nem valósul meg, vagy
nem úgy valósul meg, és a váratlan helyzet felkészületlenül éri őket.
„Félek attól, hogy csöves leszek. Vagy attól, hogy nem fogok tudni
enni. Vagy, hogy kiraknak az albérletbő l, és nem fogok tudni hol lakni.
Életemben nem voltam ilyen helyzetben, és attól félek…”
„Attól félek, hogy sikerül-e minden úgy, ahogy akarom. Sok gyereket
láttam, aki kiment, és nem sikerült neki…”
„Attól, hogy nem sikerül az érettségi, nem sikerül a felvételi, nem
lesz diplomám, nem lesz munka, nem lesz fizetés, hol fogok aludni…”
„Persze, minden ember fél, aki itt van bent. Meg fogja a fejét, ha ki
kell költözni, hogy úr isten, most mi lesz. Félek, de közben meg vagyok
nyugodva, mert bízom benne, hogy állnak majd mellettem, akik segíteni
fognak…”
„Attól félek, hogy nem leszek képes a feladataimat ellátni, és nem
lesznek ott mögöttem…”
Felkészültség szempontjából a legtöbben úgy gondolják, hogy
érzelmileg nem elég felkészültek még ahhoz, hogy önálló
életkezdésük zökkenőmentes legyen. Praktikus ismeretek terén
azonban optimistábban látják a helyzetüket. A gyakorlati dolgokban
szerzett jártasságukat sokan alapnak tekintik a későbbi, önálló
életvitelhez. Elmondásuk szerint a pénz kezelése, csekkek befizetése,
vásárlás, önellátás nem jelent, jelentene gondot számukra. Vannak
azonban dolgok, például a hitelfelvétel, munkavállalással kapcsolatos
ügyintézés, önéletrajzírás, szerződésekkel kapcsolatos tudnivalók, egyéb
hivatalos eljárások menete, amelyekre vonatkozóan nincs kellő ismeretük
és tapasztalatuk, emiatt bizonytalannak és kiszolgáltatottnak érzik
magukat.
„Ez veszélyes kérdés. Az a baj, hogy nem ismerem eléggé az
embereket, vagyis az emberek bizonyos szándékait. Nem tudom
kellő képpen kiértékelni, és ezért olyan konfliktusaim vannak már most is –
például az iskolában – amik nem is kellene, hogy konfliktusok legyenek.
Vannak részemről olyan kirohanások, amiknek igazán nincs értelme. Ezért
mondom, hogy érzelmileg nem vagyok felkészült…”
„Gyakorlati dolgokban van segítségem. Azért is jó, mert emellett a fiú
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mellett, akivel járok, sok mindent megtanulok. Az apukájával sokat
szoktam beszélgetni, és ő tanítgat engem. Kicsilány, ha valami problémád
van, kérdezzél, ezt mondja nekem mindig. Elmondja, hogy mi, hogy jó…”
„Talán érzelmileg felkészült vagyok, de önálló nem…”
„Nem vagyok felkészülve. Félelem van bennem. Ha azt mondanák
holnap, hogy menjek ki, kimennék, de összeroppannék…”
A káros szenvedélyekbe menekülést elítélik a fiatalok.
Többen elmondták, hogy korábban ők is kipróbáltak egyes könnyű
drogokat, az alkoholfogyasztás sem ismeretlen jelenség számukra, de mint
problémakezelési módot, határozottan elutasítják. Sokan említették a
szemük előtt lebegő családi példát, a szülők alkoholizmusát, életmódját,
tönkrement életét.
Legnagyobb problémájuknak sokan a tanulással kapcsolatos
nehézségeket, érzelmi bizonytalanságot, valamilyen nem működő
kapcsolatot jelöltek meg, olyan gondokat, amelyek a jövőjük
kiszámíthatatlanságát eredményezik. Nem egy fiatal említette, hogy
túlságosan megbízik az emberekben, így gyakran kihasználják,
megbántják. Másoknál éppen a zárkózottság, egyedüllét, magányosság
jelent problémát. Meglepett egy lány válasza, akit az keserít el legjobban,
hogy sajnálják, és emiatt nem tud normális kapcsolatot kialakítani
senkivel. Az ideális állapot eléréséhez, ezen problémák megoldásához,
kevesen látják, hogy min kellene változtatniuk, miben kellene változniuk.
Úgy gondolják, amit lehetett, megtettek már, ezek a gondok
megoldhatatlannak tűnnek számukra.
Magának az állami gondozottságnak a tényét, felvállalását,
elfogadását és elfogadtatását eltérőképpen ítélik meg. Sok mindent
elárul, hogy az iskolában, párkapcsolatában, baráti körében tudják-e a
fiatalról, hogy hol él, hol nevelkedik.
„Nem első perctől, de fel szoktam vállalni egy új helyen. Ha
megkérdezik, hogy legyen-e buli valahol, akkor úgyis kiderül…”
„Az iskolában nem sokan, de azért tudják. A többieket nem tartom
havernak vagy barátnak, akinek ezt el lehetne mondani: hogy Te, figyelj
már, én állami gondozott vagyok, szánjál már meg. Meg ő amúgy is lenéz.
Ahhoz, hogy ezt a másik megértse, olyan viszonyban kell lenni…”
„Nem tudják. Nem tudom miért. Nem került szóba és ennyi…”
„Nem tudják. Mert én úgy vagyok vele, hogy azt sem akarom, hogy
elítéljenek, meg azt sem, hogy sajnáljanak. Azért nem mondom el
magamról, mert a suliban más témák is vannak, és engem ismerjenek
meg, mint embert, és ne úgy, mint állami gondozottat. Ez együtt jár a
sajnálattal. Ez a tapasztalatom. Idegenekkel szemben már kiderült…”
„Én az ilyen dolgokat nem titkolom el. Ez van és kész. Semmi
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hátrányom nem volt ebből se most, se korábban…”
„A mostani osztálytársaim nem tudják, csak egy-kettő. A másikban el
lett mondva, hogy Gyermekvárosi, viselkedjetek vele rendesen. És akkor
jöttek oda, hogy hol vagy, kollégiumban laksz-e, meg mi, merre, meddig?
Na jó, én nem fogok magyarázkodni, kész, ennyi. Most így két
osztálytársamnak mondtam el…”
Az iskolai kellemetlenségek mellett többen a párkapcsolatukban
is tapasztaltak már nehézséget állami gondozottságukból
adódóan. Itt szintén a sajnálatot említették, hogy később kiderült, a
párjuk szánalomból volt velük, esetleg amiatt nem szakította meg a
kapcsolatot idejében. Egyik a kérdezés időpontjában, olyan
partnerkapcsolatban élt, amelyben a másik nem tudta, hogy hol
nevelkedik.
„Furcsa, de nem tudja rólam. Kérdezte, hogy nem szól anyukám,
hogy ilyen későn elmaradok? Én mindig elterelem a szót valahogy. Nem
érzek iránta olyan bizalmat, hogy elmondjam neki. Azért vannak
nehézségeim a kapcsolatok terén, mert nem vagyok magammal
megelégedve. Meg ez a dolog, ez nagyon beleütközik a kapcsolatok
alakulásába, hogy mondjam el, meg mit szól majd hozzá. Sokat így
szalasztottam el…”
Sokuk szerint később lehet ebből hátrányuk, de vannak, akik
úgy gondolják, hogy előnyhöz is lehet jutni azáltal, hogy valaki állami
gondoskodásban nőtt fel…”
„Előnyöm mindenképpen van ebből az egészből, már most is. Anyám
33 évesen szerezte meg a jogosítványt, én 20 évesen megszereztem.
Tehát tanulhattam, ember vált belőlem. Ha édesapámmal maradtam
volna, valószínűleg már börtönben lennék, mint az egyik unokatestvérem.
Ennyiben elő ny. Később nem tudom, hogy ki lehetne-e ezt használni…”
„Előny? Például az otthonteremtési támogatás. Egy családban hol
megy ki 1.500.000 forinttal egy lány? Meg bútorokat is vihet, ha kell neki,
meg ilyesmi. Olyan lehetőségekhez juthatsz, amihez egy családban nem
jutottál volna…”
„Előnyöm lehet, mégpedig az élettapasztalat. Hogy, hogy kell
nevelnem a gyerekemet, hogy nehogy ő is ide kerüljön…”
„Lehet előnyöm, mondjuk, azt mondják, hogy ő állami gondozott,
megsajnáljuk, és adjuk meg neki azt a munkát. De lehet hátrány is, mert
mondjuk, vannak itt olyan gyerekek, akik lopkodnak, meg csalnak, és
akkor ezekről kialakul egy vélemény, és akkor általánosítanak. Juj, ez is
Gyermekvárosi, akkor ez sem kell…”
„Csak hátrányom lehet. Nem tudom, hogy milyen előnyt lehetne
abból kovácsolni, hogy valaki állami gondoskodásban nő tt fel, nem volt
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anyukája, nem kapott annyi szeretetet, mint egy másik gyerek. Előny nem
létezik. Hátrány lehet, hogy a munkahely vezető je lenézi a gyereket, meg
viszolyognak mint állami gondozottól, hogy lopni fog, meg hazudni.
Általában az embereknek ez jut eszébe az állami gondozott láttán…”
„Lehet hátrányom, mert az ilyenekről általában azt hiszik, hogy
gengszterek, vagy valami nagyon rossznak képzelik el. A szülő re nem
gondolnak, csak a gyerekre. Többet kell bizonyítani. Megfigyeltem, hogy
bemegyek a suliba, tudják, hogy „Gyeris” vagyok, és kajakra tartanak
tőlem. Előre köszönnek, meg aranyosak velem. Gondolom, azt hiszik, hogy
akkor majd jövök a bandámmal…”
Elmondásuk szerint, valamennyien el fogják mondani a
gyermeküknek, hogy hol nőttek fel, hiszen ezt nem lehet eltitkolni
egy családon belül. Sokuk szerint példaként kell, hogy a gyerek szeme
előtt lebegjen, honnan küzdötte fel magát az édesanyja vagy édesapja,
hogy büszke lehessen rá.
„El fogom mondani, mert tudnia kell, hogy milyen élete volt az
édesanyjának. De megmondom neki azt is, hogy figyelj, ezzel te ne
törődjél, ez nem a te dolgod. Te a saját életeddel törődjél. Mindenkinek
megvan a saját élete, amivel törődnie kell…”
Három kivétellel mind úgy gondolják, hogy el is fogják hozni
a gyermekeiket, hogy megmutassák nekik a Gyermekközpontot, a
gyerekkoruk, nevelkedésük meghatározó helyszínét. Többen úgy vélik,
hogy nekik is szükségük van és lesz a nosztalgiázásra, visszaemlékezésre,
és a Gyermekközpont olyan szép, hogy kellemes lesz itt sétálgatni, játszani
a gyerekükkel. Érdekes, hogy egyetlen itt dolgozó felnőtt nevét sem
említették, hogy azért jönnének vissza, hogy vele találkozhassanak, vagy
mert a régi csoportjukra kíváncsiak. A másik három fiatal azzal érvelt,
hogy ők nem kötődnek annyira a helyhez, hogy később örömet jelentene
számukra visszatérni. Akkor már más lesz az életük, és ezt a szakaszát le
kell zárni, ha elhagyják a Gyermekközpontot.
Az önálló családalapításról határozott elképzeléseik vannak,
szinte mindannyian feltételhez kötik, a körülményeik kedvező
alakulásához. Meghatározó tényezőként szerepelt a tanulás, a munka, a
lakás, a komoly és megbízható partner, de többen életkorhoz kötötték.
Szinte valamennyien hangsúlyozták, hogy a tanulmányaik befejezése és a
megfelelő munkahely megtalálása alapvető feltétele a családalapításnak.
Arra kerestem a választ, hogy ebben az önmegvalósításnak, az
egyéni karrier elképzeléseknek milyen szerep jut. Van-e egyáltalán
igényük és vágyuk, hogy a munkájukban, a szakmájukban sikeresek
legyenek, felfelé íveljen a pályájuk?
A sikerről, arról, hogy mikor érezheti magát valaki sikeresnek,
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különböző dolgok jutottak eszükbe. Van, aki szakmai sikerre asszociált,
másoknál az anyagi javak megszerzése, esetleg az önmegvalósítás jelenti
a sikerességet.
„A népszerűség, az a siker…”
„Több téren lehet sikeres az ember. Az állásában, a családjában. Én
nem akarok gazdag lenni. A lényeg, hogy a magam kis családja boldog
legyen…”
„Saját magamnak okozzak sikert. Kitűzök magam elé egy célt, és ha
ezt sikerül elvégezni…”
„Nagyon fontos, hogy mindig felfelé törekedjek a szakmámban. Mert
ha ez nem így van, akkor csak lefelé van. Mert az egyenes, az
lehetetlen…”
„Stresszmentesen kezelni a problémákat, amire sok ember
alkalmatlan. Mondjuk ez már siker…”
Feltételeztem, hogy sokuk számára van egyfajta törekvés, hogy
szakmailag egyre előrébb jussanak, és karriert fussanak be. Négy
fiatalnál jelent ez meg, és ami nagyon érdekes, hogy Ők mindannyian
lányok.
„Én el szeretnék érni 1-2 dolgot az életben. Ha meglenne a
szakmám, amit szeretnék, én abban szeretnék sikeres lenni. Nem az, hogy
világszerte mindenki ismerjen, de valamilyen szinten szeretnék
elismertséget a szakmámban, és majd azután családot. Szerintem minden
nő vágyik karrierre…”
„Gyereket biztos, hogy nem szeretnék 30 éves korom előtt, mert
iskolába szeretnék járni. Elég nehéz dolgozni, főiskolára járni meg
gyereket nevelni egyszerre…”
„Majd ha elértem, amit szeretnék. Iskola, munka meg elismerés…”
„Csak az iskolák meg a diploma után. Nekem most ez a fontosabb. El
akarom érni, amit kitűztem magam elé…”
A többiek esetében a tanulás, a munka úgy jelenik meg feltételként,
mint az anyagi javakhoz való hozzájutás eszköze. Vagyis akkor, ha tanul,
szakmát szerez, könnyebben talál munkahelyet, és ha dolgozik, van
pénze. Amennyiben az anyagi körülmények engedik, akkor semmi
akadálya, hogy családalapítást vállaljon.
Azt hiszem, hogy a gyermekvállalásról, a gyermekek
neveléséről alkotott elképzeléseikben fedezhető fel a legnagyobb
tudatosság és a felelősségteljes gondolkodás. Saját családjuk példáján
okulva tudatosan felépített, anyagi és érzelmi szempontból egyaránt
kialakított, biztos körülmények közé akarnak csak gyermeket vállalni.
„Volt egy fogadalmam, amikor bekerültem állami gondozásba, hogy
az én gyerekeim soha nem fognak ilyen sorsra kerülni. Ezért én csak akkor

Életpálya orientáció

175

fogok családot alapítani, ha úgy érzem, hogy erre megvan a háttér…”
„Akkor vállalnék gyereket, ha lenne normális munkám, és meg lenne
alapozva az egész dolog. Ház, anyagi dolgok, olyan partner. Mert
beleszülni egy gyereket a semmibe, annak mi értelem van? Nem tudom,
hogy miért csinálják. Vegyem fel a szocpolt, vagy mit csináljak? Aztán meg
a gyerek itt köt ki…”
Az együttélési formáról sokuknak nincs elképzelése. Öt fiatal
mindenképpen házasságot szeretne kötni mielőtt gyermeket vállal.
Szerintük a gyereknek az érdeke az, hogy a szülei házastársként éljenek
együtt. Heten élettársi kapcsolatban is vállalnák a szülői szerepet, a többi
21 ember pedig nem tudott válaszolni erre a kérdésre. Úgy gondolom,
hogy igazán nem érzik a két együttélési forma közti különbséget, emiatt
nem tudták eldönteni, melyiket tartják ideálisnak.
Szintén a felelősségteljes, érett gondolkodást tanúsítja, hogy mennyi
gyermeket szeretnének:
„Kettőt szeretnék. Többet semmiképpen nem vállalnék, mert
rengeteg kiadással jár, hogy mindenük meglegyen…”
„Maximum egyet akarok. A mostani helyzetben egyet lehet
felnevelni…”
„Kettőt még el lehet tartani, és az a lényeg, hogy ne legyen
egyedül…”
„Háromnál többet semmiképpen nem szeretnék. Mi is hárman
vagyunk, és az olyan jó, ha sokan vagyunk, a család…”
„Kettőt akarok. Mert annak még meg tudok adni mindent, ami tőlem
telik…”
Kértem a fiatalokat, hogy fogalmazzák meg, milyen számukra az
ideális család. Minek kell ahhoz teljesülnie, hogy azt mondhassuk, ebben
a családban minden rendben van? Az egész interjúfelvétel során ennek a
kérdésnek a megválaszolása jelentette a legnagyobb gondot számukra. A
legtöbb „nem tudom” választ erre vonatkozóan kaptam.
„Jó kérdés. Honnan tudhatnám?…”
„Jól kijönnek, számíthatnak egymásra, oda-vissza. Nincs veszekedés,
és közösen kiveszik a részüket a gyereknevelésből. Nyugodt
életkörülmények között élnek. Azt hiszem, de nem biztos…”
„Azt én nem tudom. Biztos, hogy mindennek az alapja, hogy
megértő k legyünk egymással, de én nem is láttam soha magam elő tt
ideális családi képet. Fogalmam sincs…”
„Általában van egy apuka, egy anyuka, 1 vagy 2 gyerek. Együtt
laknak. A gyerekek bölcsödébe vagy óvodába járnak. Vagy az anya otthon
marad a gyerekekkel, az még jobb. Ilyen. Tudom, hogy hova tartozok,
nem csak úgy vagyok…”
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„Kötelességtudat, felelősségtudat, szeretet…”
„Olyan nincsen. Nem azt mondom, hogy éljenek full luxusban, de
legyen meg a mindennapi dolog, ne nélkülözzenek. A gyerekek normálisan
járjanak iskolába, legyen meg a szeretet, a bizalom. Ha van egy szegény
család, de összetart, az lehet nagyon szép család…”
A beszélgetés végén azt szerettem volna, ha megfogalmazzák, hogy
mi az, amit most, a hétköznapjaikban tesznek, tenni tudnak,
hogy
az
elképzeléseik,
terveik,
vágyaik
és
céljaik
megvalósuljanak, elérhetővé váljanak. Egyáltalán átlátják-e, hogy
miként szolgálhatják mostani döntéseik a későbbi életüket, a jelenük a
jövőjüket?
„Szoktam azon agyalni, hogy mit fogok csinálni később vagy hogy
lesz. De egyelőre nem tudok eldönteni semmit. Most még nem vagyok
olyan helyzetben, amiben lenne egy pici pont is, amiből el tudnék
indulni…”
„Annyit tehetek, hogy tanulok. Maximum ennyit. Ennyivel tudom
magam felkészíteni, hogy lesz valami a kezemben, ha kikerülök…”
„Megpróbálom a kinti kapcsolataimat szorosabbá tenni. Emellett élem
az életem, és előbb vagy utóbb ebből annak kell kijönnie. Úgy élem, úgy
csinálom, ahogy én szeretném. Így jó lesz, ahogy nekem jó…”
„Annyit teszek, hogy küzdök. Amit tudok, megteszek. Tanulok,
érettségizek. Ha akarja az ember, megcsinálja. Néha nagy letargiába
vagyok, de erőt veszek magamon, és próbálok pozitívan gondolkozni…”
„Nem tudom, mit teszek, talán még semmit. Mert nem tudok mit
tenni, meg ha majd eljön az ideje, akkor foglalkozok vele. Az adott
pillanattól függ minden. Az ember képes meghozni gyors döntéseket…”
„Sokat szoktam rá gondolni, hogy mit tehetnék, mit hogy csináljak.
Sokszor el is keseredek, mert látom, hogy mi van. Ez nem olyan egyszerű,
hogy kimegyek, és kezdek magammal valamit. Arra fel kell magam
készíteni, hogy milyen nehézségek jöhetnek, hogy mindent le tudjak
győzni. Erre fel kell készülni, mert én azokat a példákat látom, hogy akik
kikerültek, belebuktak az életükbe, mert rosszul kezelték a dolgaikat. A
pénzüket is, meg céltalanul mentek bele a világba. Én úgy vagyok vele,
hogy ha nekem nem volt családom, normális körülményeim, én szeretnék
egy normálist kialakítani magamnak. Mindegy, hogy milyen áron…”
A kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszok kiértékelése,
egy- és többváltozós elemzése érdekes információkkal szolgált a fiatalok
önértékeléséről, értékrendjéről. Ezeket összevetve az interjúkban
elhangzottakkal, általánosságban elmondható, hogy reálisan látják
hibáikat, pozitív és negatív tulajdonságaikat egyaránt. Ismerve eddigi
életútjukat, jellemüket, mentalitásukat, helyesnek, pontosnak gondolom
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önértékelésüket.
Az utógondozói ellátásba kerüléskor elkészített utógondozási
tervben megfogalmazott célok, tervek és a jelenlegi elképzelések
összevetésével arra kerestem magyarázatot, hogy változtak-e ezek, ha
igen, milyen irányba. A fiatalok egy része megmaradt az akkor felvázolt
célkitűzéseknél, azoknak megfelelően folytatja tanulmányait, jelentős
mértékű változás nem állt be kapcsolataiban, és a későbbi lakhatási
körülményeiről is hasonlóképpen gondolkozik mint 18 évesen. Azok, akik
azóta változtattak az elképzeléseiken, általában reálisabb képet látnak
maguk előtt. Korábban többen arra gondoltak, hogy kikerülésük után saját
lakásba fognak majd költözni, jelenlegi terveik szerint pedig reálisabbnak,
elérhetőbbnek gondolják az albérletet. Olyan is akadt, aki utógondozói
ellátásba kerülésekor még úgy tervezte, hogy édesanyjához fog költözni,
ha kikerül, az interjújában pedig ennek a lehetőségét már fel sem vetette.

3. Összegzés
Minden gyermekvédelmi ellátási forma végső célja az ellátottak
társadalmi integrációjának minél zökkenőmentesebbé tétele. Leginkább
igaznak kell lennie ennek az utógondozói ellátásra vonatkozóan, hiszen ez
az utolsó esély a felnőtté váló fiatalok részére a szervezett segítségnyújtás
igénybevételére.
Vizsgálatomból egyértelműen megállapítható, hogy a fóti
Gyermekközpont utógondozói tevékenysége ezt a célt hatékonyan
szolgálja.
A megválasztott vizsgálati módszerek lehetővé tették minden
mintába kerülő fiatallal az őszinte, személyes kapcsolatot. Így a kis
létszámú
minta
ellenére
bátran
merhetek
általánosítható
következtetéseket, megállapításokat tenni az utógondozói ellátási forma
hatékonyságára, fiatal felnőttjeink életében betöltött szerepére.
A tanulmányokhoz kötött feltétel rendkívül erőssé teszi a fiatalokban
a tanulási szándékot. Az egyik legnagyobb értékké válik számukra, ami az
alsóbb korcsoportokban eddigi tapasztalataim alapján kevésbé jellemző.
Néhány fiatalban ez a kényszerítő érzés azonban létbizonytalanságot okoz.
Ezt jobban kell oldani, mert a tanulást sokan nem célnak, hanem
eszköznek tekintik, utolsó eszköznek a Gyermekközpontban maradásra. A
pályaválasztás és az életcél kevés esetben esik teljes mértékben egybe, de
sajnos ez a magyar közép- és felsőoktatásban tanulókra is magas
számban jellemző. Nehéz olyan szakmát, iskolát, életcélt választani, ami
biztos jövőt, állást, megélhetést garantál már a tanulási időszakban. Az
utógondozásban részesülő fiataljainkban ez a bizonytalanság még inkább
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jelen van.
Átérzik annak a súlyát, hogy csak önmagukra számíthatnak a
gondozásból kikerülve. A vizsgálat ezt jól alátámasztja, hiszen
legtöbbjüknél a legfontosabb személynek választott, legtöbbször
valamelyik vér szerinti rokon, testvér, nem esik egybe azzal, akire
véleménye szerint támaszkodhat, akitől segítséget remélhet.
Örvendetes viszont, hogy a Gyermekközpont segítségnyújtása,
szeretete sokuknál erősen felértékelődik, szinte mint egyetlen lehetőséget,
támaszt tartják számon. Ez mutatja azt is, hogy valóban szükség van
ezeknek a kor szerint már felnőtteknek minősülő fiataloknak az
utógondozására, további speciális megsegítésére. Egyetlen esélynek érzik
a Gyermekközpont nyújtotta lehetőséget.
Az erősen motivált továbbtanulás mozgatója inkább az egyedül
maradás, az önállóvá válástól való félelem, a jelenlegi helyzet
fenntarthatósága, mint az eltökélt életcél. Az életpálya orientáció
bizonytalansága elsősorban társadalmi gondokból eredő, de belső
hatékonnyá tétele is indokolt a lehetőségek szélesítésével, a döntési
időszakban a választások megalapozottabbá tételével.
Fiataljaink többsége olyan kevés vagyonnal kerül ki, amelyre aligha
lehet önálló életkezdést alapozni. Ezért elengedhetetlen, hogy a számukra
nyújtható, igénybe vehető támogatások formáival tisztában legyenek.
Minden esetben rendelkezniük kell a kellő információval ahhoz, hogy
tudatosan alakíthassák életüket, a különböző anyagi támogatások reális
alapként szolgáljanak az önállóság tervezésénél.
Az utógondozói ellátás lehetőséget nyújt az önellátás minél
hatékonyabb elsajátítására, a mindennapi helyes életvezetés kialakítására.
Fiataljaink szerint intézményünk valamennyi utógondozói otthona
maximálisan teljesíti ezt a feladatot, funkciót.
A munkahellyel szemben támasztott kritériumaik alapján elmondható,
hogy a mai magyar munkavállalási esélyekkel, lehetőségekkel nincsenek
teljesen tisztában. Természetesen nagyon jó, hogy vannak elképzeléseik,
tudják, hogy milyen munkahely lenne számukra ideális, mekkora
keresettel tudnák biztosítani létfenntartásukat, de sokszor ezek a vágyak
nem korrelálnak a már megszerzett vagy éppen tanult szakma
piacképességével.
A családalapítási, gyermekvállalási tervük legtöbbjüknél logikusan
átgondolt, amely felelősségteljes gondolkodásról tesz tanúbizonyságot.
Tanulmányom elején felállított hipotézisem, miszerint a fiatalok nem
rendelkeznek konkrét célokkal későbbi magánéleti és szakmai életútjukra
vonatkozóan, nem jellemző rájuk a tudatos tervezés, nem igazolódott.
Kutatásom alapján, mind a magánéleti, mind a szakmai életpálya
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orientációra vonatkozóan legtöbben határozott elképzelésekről számoltak
be. Be kell azonban látnunk, hogy sokuknál ideáltipikus esetben
teljesülnek, teljesülhetnek csak ezek, és a feltételek sokaságának kell
összhangba kerülnie ahhoz, hogy a vágyakból, tervekből valóság
válhasson.
A mi feladatunk minden lehető eszközzel hozzájárulni, hogy a még
ellátásunkban töltött idő alatt minél több feltétel adottá váljon, az önállóvá
válás után esély legyen a talpon maradásra.
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Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás
a gyermekotthonban
1. Bevezetés
Életünk során számos döntést kell meghoznunk. Ezek közül az egyik
legnehezebb és legtöbb következménnyel járó elhatározás jövendő
pályánk, foglalkozásunk kiválasztása. Jó döntés esetén választott
pályánkon esély nyílik arra, hogy megteremtsük életünk anyagi feltételeit,
érdeklődésünknek és képességeinknek megfelelő, sikeres munkát
végezzünk. A rossz döntés – ha nincs erőnk, lehetőségünk váltani – nehéz
életkörülményekhez, kurdarcokhoz, frusztrációhoz vezet.
Ebben a nehéz döntésben mindenki támogatásra szorul. A támogatás
természetesen nem csak azt jelenti, hogy a nyolcadik osztályba kerülő
gyermek számára elhatározásához minden szükséges információt
biztosítunk. A gyermek körül élő, vele foglalkozó felnőttek hosszú éveken
át tudatosan folytatott pályairányító, pályaorientáló tevékenységére van
szükség. Csak így alakíthatjuk ki a fiatalokban a szükséges időpontra a
személyiségnek azt az állapotát, amelyet pályaválasztási érettségnek
nevezünk. A jelen írás fő célja, hogy – az ehhez a témához kapcsolódó
szakirodalom rövid összefoglalása után – a pályaorientáció és a
pályaválasztási tanácsadás feltételeit, módszereit tekintse át egy sajátos
körülmények között élő gyermekcsoport – a gyermekotthoni fiatalok
esetében.
A fóti Károlyi István Gyermekközpont pszichológus teamjének
rendszeres, évente visszatérő feladatai közé tartozik, hogy a nyolcadikos
növendékeknek az előttük álló nagy feladatban – a pályaválasztásban –
segítséget nyújtson. Az évek során sokszor láthattuk azt, hogy a gyerekek
nem gondolják át elég mélyen döntésüket, gyakran nagyon esetleges,
felszínes szempontok alapján döntenek. Ennek egyenes következménye,
hogy a középiskola első évében egymás után jelentik be: iskolát
szeretnének váltani. A megfelelő helyet gyakran csak a második váltás
után találják meg.
A kudarcokkal teli folyamat elkerülése érdekében egyik elsődleges
célunknak azt választottuk, hogy a tanácsadás során ráébresszük a
nyolcadikos növendékeket döntésük súlyára, és erősítsük bennük a
motivációt egy átgondoltabb pályaválasztáshoz. Emellett természetesen
igyekszünk évről évre fejleszteni azt a módszerkészletet, amelyet
munkánkhoz felhasználunk, hiszen másik elsődleges célunk az, hogy
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ehhez a nehéz döntéshez – képességeikről, motivációikról – minél
objektívabb információkkal láthassuk el őket. Nem hallgatjuk el előlük
azonban azt sem, hogy modern világunkban a pályát választó fiatal
gyakran nem egy életre választja szakmáját. Nem feltétlenül az a sikeres,
aki jó szakmát választ, hanem az, aki kurdarc vagy a körülmények
változása esetén rugalmasan tud továbbképződni, munkahelyet vagy akár
foglalkozást váltani.
A továbbiakban először a munkánk alapját, hátterét adó elméleti
megfontolásokat foglalom össze a pályaválasztási tanácsadásra,
pályaorientációra vonatkozó szakirodalom alapján. Az írás második felében
az elmúlt öt év munkájának tapasztalatait mutatom be, ismertetve a
tanácsadás során felhasznált eszközöket, módszereket és azok
alkalmazásának tanulságait. Végül a további fejlődés lehetőségeit
igyekszem összegyűjteni.

2. A szakirodalom áttekintése
2.1. A pályaorientáció céljai
A pályaorientáció, pályairányítás hosszú, következetes, kitartó
munkáját már egész kiskorban érdemes elkezdeni. A folyamat elsődleges
célja a pályaválasztási érettség alapvető feltételeinek megteremtése. Ez
szerencsésen egybevág a nevelés törekvéseivel: szeretnénk, ha a
ránkbízottak jellemes, megbízható, érdeklődő, kitartó, szociábilis
emberekké válnának. Ebből következik, hogy a pályaválasztást segítő
tevékenységnek – akárcsak a nevelésnek – a gyermek egész
személyiségére kell irányulnia. Ébresztgetni kell benne a megfelelő
érdeklődést, motivációt, ki kell alakítani a szakmai beváláshoz és a társas
alkalmazkodáshoz szükséges jellemvonásokat (Szücs 1980).
Ha a pályairányítás specifikus céljait akarjuk megvizsgálni, a
szakirodalom alapján a következőket gyűjthetjük össze (F. Tóth és
mtsai 1982):
1. Az egyén pszichés struktúrájának fejlesztése (képességek,
személyiség, tulajdonságok, érdeklődés).
2. Az önismeret fejlesztése, a pszichés struktúra elemeinek
pályavonatkozású hangsúlyozása.
3. A jövőtervezés segítése, az én-azonosság és az énidentitás
erősítése, az énkép fejlődésének formálása és irányítása.
4. A számításba vehető pályák ismertetése.
5. Az egyes pályák követelményrendszerének, jellemzőinek
ismertetés.
6. A pályákhoz szükséges képzés körülményeinek, feltételeinek
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ismertetése.
Az első három cél a gyermek vagy serdülő egyéni, személyes
szempontjait hangsúlyozza. Ha a fiatal reális önismerettel, pozitív
énképpel,
stabil
énidentitással
érdeklődésének,
tehetségének,
adottságainak megfelelő pályát választ, lelkesedni tud jövendő
foglalkozása iránt, akkor valószínűleg sikeresebb lesz a képző
intézményben, és jobban fogja magát érezni leendő munkahelyén (Arany
és mtsai 1999).
A második három szempont a felmerülő szakmák, pályák
tartalmának, jellegének megismeréséről szól. A munkakövetelmények, az
egészségi és személyi követelmények megismerése sok illúzió és téves
várakozás eloszlatásában segíthet (Arany és mtsai 1999).
A gyermek korai pályaválasztási tervei hűen fejezik ki a neveltetése
során elsajátított és elfogadott értékeket, törekvéseket, környezeti
elvárásokat és rávonatkoztatott terveket. Érdemes ezért mindig arra is
figyelni, hogy melyek a gyermek fő motívumai egy pálya kiválasztásánál.
Azért törekszik ebbe az irányba, mert szüleitől ehhez kapott mintát,
ösztönzést, ezt várják tőle, vagy saját érdeklődése, tudásvágya, belső
igényei vezetik a döntésben, és ezért erőfeszítéseket is hajlandó tenni. A
kérdés tisztázása akkor is fontos, ha a tanuló nyilvánvalóan meg tud felelni
az adott pálya követelményeinek (F. Tóth és mtsai 1982)!
A pályaorientáció csak akkor lehet eredményes, ha támaszkodik a
gyermek saját aktivitására. A fő cél a gyermek öntevékenységének
fokozása a megfelelő pálya megtalálása érdekében. A gyermeknek meg
kell éreznie a pályaválasztás belső szükségletét. Nem szabad ezt kívülről
kapott feladatnak tartania! Tudatosítani kell benne, hogy sikeres
pályaválasztásáért ő tehet a legtöbbet (Szücs 1980).
2.2. Kinek a feladata a pályaorientáció, a pályairányítás?
A pályaválasztás gondos előkészítése egyrészről az iskola
(osztályfőnökök, szaktanárok) feladata. Feladatuk Rozsnyai Margit szerint
(Rozsnyai 1999) a következő komponensekre bontható:
1. A tanulók pályaválasztási és személyi érettségének elősegítése
(jellemző ugyanis ebben a korban az önállótlanság, a döntési helyzetek
kerülése, a felelősségérzet hiányos volta, valamint a hosszú távú
következmények át nem látása).
2. A tanulók pályaválasztási tanácstalanságának megoldása
(pályaismeret hiánya vagy a stabilnak vett választási lehetőség hirtelen
megváltoztatása esetén).
3. A pályaválasztási dilemma eldöntésének segítése (ha a tanuló
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érdeklődése többirányú, s egyidejűleg mindegyik irányhoz ragaszkodik).
4. Az inadekvát elképzelések megváltoztatása (például tanulási
eredménytelenségek, bizonyos egészségi állapotok esetén).
5. A környezet és a gyermek pályaelképzelésének harmonizálása (a
konfliktus megoldása).
Természetesen a család felnőtt tagjai is befolyásolják észrevétlenülészrevetten a gyermeket, az otthon látható és a munkahelyükön végzett,
a gyermekek számára gyakran szinte ismeretlen munkájukkal. Ez a
befolyásolás, a szülők, rokonok információja és személyes példája
szerencsés esetben a helyes, reális tervek kialakulásának forrásává válhat.
A családtagok elvárásai azonban a pályaválasztás folyamatának
támogatása mellett időnként annak eltorzulásához is vezethetnek
(Rozsnyai 1999); (Szücs 1980).
Ha az iskola és a család nyújtotta segítség nem elegendő a kérdés
eldöntéséhez, érdemes kapcsolatba lépni a pályaválasztást segítő
intézményekkel
(Fővárosi
Pályaválasztási
Tanácsadó,
Nevelési
Tanácsadók, Fővárosi Pedagógiai Intézet stb.) (Arany és mtsai 1999).
2.3. A pszichológiai pályaválasztási tanácsadás jellemzői,
feladatai
A pályaválasztási tanácsadás jellemzői (F. Tóth és mtsai 1982):
1. Nem alkalmasságvizsgálat, tehát nem egy-egy pálya
követelményeiből, hanem az egyén személyiségéből, képességeiből indul
ki.
2. A jelen állapot feltárása mellett keresi a fejlődés, fejlesztés
lehetőségeit.
3. A pályát választó fiatal aktív együttműködésére számít, nem veszi
át tőle a döntést.
4. Igyekszik javaslatát elfogadtatni, de nem teszi azt kötelezővé.
5. A konkrét pályaválasztáson túl az egész életút alakításában segít.
6. Munkája akkor igazán hatékony, ha a pedagógus
személyiségfejlesztő, önismeret-növelő, pályaismertető tevékenységére
épít.
A pályaválasztási tanácsadás fő feladata és eszköze a fiatal
személyiségének vizsgálata. A személyiség ebből a szempontból leginkább
vizsgálandó területei: 1. az érdeklődés és motivációs rendszer, 2. a
különböző képességek, 3. a személyiségstruktúra, dinamika. Ezeken kívül
természetesen nagyon fontos a tanácskérő környezetének, családjának
megismerése. Rókusfalvy az általa ismertetett nagyszámú, vizsgálandó
személyiségterületenként csoportosított tesztek közül hármat emel ki: az
anamnézist, az explorációt és a pályaválasztási kérdőívet. Ezek átfogó
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jellegűek, lehetővé teszik a pályaválasztási probléma feltárását, a
tanácskérő személyiségfejlődés-történetének megismerését, illetve a
vizsgálati adatok párhuzamos értelmezését, egységes személyiségképbe
foglalását (Rókusfalvy 1982).
A pszichológushoz forduló fiatalok akkor tudnak helyes döntést hozni,
ha személyiségük a szükséges mértékben érett és differenciált, és az
optimális mértékben önálló és felelősségteljes döntésük önismereten és
pályaismereten alapul. Így nem elég, ha csupán a tanácskérők képességeit
és személyiségét vizsgáljuk meg, hanem a visszajelzések, beszélgetések
révén önismeretüket, önfejlesztő készségüket is erősíteni kell. Segíteni kell
a fiatalt az alternatívákként felmerülő pályák jobb megismerésében is. A
tanácsadásnak mindig ki kell terjedni a szülők meggyőzésére is, illetve a
szülők és a gyermek közötti összhang megteremtésére. Végül fontos az is,
hogy a pszichológus felkészítse a hozzá forduló fiatalokat az esetleges
kudarcra, és mutassa meg nekik a pozitív váltás lehetőségeit (Rókusfalvy
1982).
2.4. A pályaválasztási tanácsadás nehézségei, dilemmái
A pályaválasztási folyamat egyik alapproblémája, hogy a tanulók
nagy része az általános iskola nyolcadik osztályában súlyos döntés elé
kerül. Arra kényszerülnek, hogy jövőjüket megtervezzék, pályatervüket
megfogalmazzák, pedig személyiségük kibontatlansága, jövőjükre
vonatkozó
elképzeléseik
esetlegessége,
én-azonosságuk
kidolgozatlansága, serdülőkori megoldatlan problémáik még erre a
feladatra felkészületlenné teszik őket. A fejlődéslélektan megállapításai
szerint az ember leghamarabb 16-18 éves korában ér el olyan fejlődési
szintre, amikor tényleg elkezdi átlátni a társadalom működését,
összefüggéseit (F. Tóth és mtsai 1982).
A tanácsadás másik gyakori problémája, hogy a jelentkező fiatal
választása nem reális, valamilyen szempontból inadekvát. Ilyenkor a
tanácsadó pszichológusnak különösen körültekintően kell körüljárnia a
problémát, feltárnia a fejlesztés esélyeit, a tartalékokat. A beszélgetések
során fokozott tapintatot, belátáskészséget, önkontrollt kell mozgósítania,
hogy visszajelzései a pályát választóban ne önértékelési sérüléseket
okozzanak, vagy teljes elhárítást indítsanak be. Ilyen inadekvációs
lehetőségek például, ha a választott pályához nem megfelelő a fiatal
intellektuális színvonala vagy aktuálisan nyújtott teljesítménye, esetleg
inadekvát motiváció fedezhető fel a háttérben. Inadekvát motiváció lehet
pl. a környezet nyomása, testvérrivalizácó, hatalmi igény stb. A megoldás
lehetőségét jelentheti az önismeret fejlesztése vagy a pályaválasztási terv
megváltoztatása (Herskovits 1992).
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A harmadik probléma a társadalom átalakulásában rejlik. A
rendszerváltás óta a magyar gazdaság folyamatos átalakulásban van.
Változik a szakmák tartalma, egyes szakmákra csökken az igény, míg más
pályákon sosincs elegendő képzett szakember. Nehéz megjósolni, hogyan
fog ez alakulni, mire a pályát választó fiatal iskoláit elvégzi. Nagyon fontos
azonban ezt a szempontot is figyelembe venni (Arany és mtsai 1999).
2.5. Pályaválasztás, pályaorientáció és a gyermekvédelem
A
gyermekvédelmi
intézményekben
(kollégiumokban,
nevelőotthonokban) magától értetődő módon fogalmazódik meg, hogy a
nevelőknek, nevelőtanároknak is kulcsszerepük van a pályaorientáció
támogatásában. A kitűzött célok megegyeznek a családban élő gyerekek
pályairányítását végző pedagógusok törekvéseivel. A gyermek egész
személyiségének fejlesztése, az érdeklődés, motiváció ébresztgetése, a
szakmai beváláshoz és a társas alkalmazkodáshoz szükséges
jellemvonások kialakítása, a lehetséges pályák megismertetése minden
nevelő és oktató közös célja (Szücs 1980).
A körülmények, amelyek között a gyermek él, az egész
pályaszocializációs folyamatot mégis más keretbe helyezik, új szempontok
merülnek fel, a máshol természetes feltételek itt hiányoznak.
Ilyen eltérés például a pályaválasztást támogató szülői háttér
esetlegessége. Szücs József (Szücs 1980) ennek ellenére fontosnak tartja
a gyermekkel kapcsolatot tartó szülők szociális helyzetének, foglalkozási
viszonyainak
és
a
gyermek
pályaválasztásával
kapcsolatos
állásfoglalásának megismerését. Azt is érdemes szerinte figyelembe venni,
mi a gyermek véleménye erről az állásfoglalásról.
Sándor Júlia szerint (Sándor 1980) az állami gondoskodásba kerülő
lányoknak egész más a viszonyuk a jövővel, mint rendezett családban élő
társaiknak. Furcsán fogadják azt a kérdést, hogyan képzelik jövendő
életüket, hiszen a legtöbben még a holnapi napjukról sem tudják, miként
telik majd el. Korosztályuk életkori sajátosságai alapján azt gondolnánk,
tele vannak tervekkel, színes, érzelmes, romantikus elképzelésekkel. Az
állami gondoskodásba vett lányokat megkérdezve azonban Sándor egész
mást tapasztalt. Fantáziájuk szegényes, igényeik alacsonyak és korlátok
közé szorítottak. Terveik, vágyaik hétköznapiak, szegényesek, színtelenek.
Benedek István vizsgálata (Benedek 1980) szakmunkástanuló
kollégisták pályaválasztásának hátterében álló motivációkat térképezte fel.
Nagyon érdekes, hogy a leggyakoribb indok, amiért az adott középiskolát
választották az volt, hogy a falubeli barátaik közül többen ugyanebbe az
iskolában tanultak tovább. Benedek szerint ez nagyobb biztonságot ad a
tanulóknak. Ez a szempont még az érdeklődésnél is erősebben
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hatott.
Lendvai Ferencné szerint (idézi Benedek 1980) a fizikai dolgozók
gyermekei nem is az egyes tantárgyakban mutatkozó hiányosságaik miatt
vannak leginkább hátrányban a továbbtanulásnál, hanem a kultúrához
való viszonyukban, a művelődési igény hiányában. Ezek a hátrányok csak
a szabadidő szervezettebb, értékesebb felhasználásával lennének
csökkenthetők.
Ezek a leírások nagymértékben összecsengenek a fóti munkánk
során szerzett tapasztalatainkkal.

3. Az elmúlt öt év munkájának, tapasztalatainak
összefoglalása
A fóti Károlyi István Gyermekközpontban a gyermekek, fiatalok
családias jellegű lakásotthonokban élnek, a Gyermekvédelmi törvény
rendelkezései szerint hat felnőtt személy gondoskodik róluk. A hat felnőtt
között (lehetőség szerint) két – felsőfokú diplomával rendelkező – nevelő
dolgozik. Az általános iskoláskorú tanulók többsége a Gyermekközpont
területén található Fáy András Általános Iskolába jár. A lakásotthonokban
dolgozó felnőttek, az általános iskolában tanító osztályfőnökök és
szaktanárok egyéniségüknek, ismereteiknek, motiváltságuknak megfelelő
mértékben éveken át tudatosan (vagy kevésbé tudatosan) formálhatják,
nevelhetik a rájuk bízott gyermekeket. A nevelésnek, formálásnak fontos
része kell, hogy legyen a pályaorientáció, pályairányítás is. Ennek a
munkának az eredményeire támaszkodik, ebbe kapcsolódik be szervesen a
Gyermekközpont pszichológusai által évről évre végzett pályaválasztási
tanácsadás.
Az elmúlt öt évben változó metodikával, eszközökkel, de
rendszeresen sor került a nyolcadik osztályba járó tanulók intenzív
pályairányítására. A tapasztalatok minden évben tovább gazdagodtak, így
az előző évben felmerülő új szempontok alapján mindig újra és újra
átalakítottuk a tanácsadás rendszerét. Az egyik legfontosabb –
tendenciaszerű – tapasztalat az volt, hogy akármikor fogtunk bele a
pályaválasztási alkalmak kivitelezésébe, mindig úgy éreztük, már el
vagyunk vele késve. Így a program beindításának időpontja évről évre
korábbra került.
A következőkben az évek során kipróbált, mindig új elemekkel
gazdagodó vizsgálati eszközkészletet, tanácsadói módszergyűjteményt
fogom ismertetni.
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3.1. Képességvizsgálat
A pályaorientációs, pályaválasztással kapcsolatos szakirodalom
áttekintése alapján nyilvánvaló, hogy a megfelelő pálya, foglalkozás
kiválasztásának egyik legfontosabb feltétele, hogy a tanácsadó vizsgálati
eszközei alapján tisztába jöjjön a fiatal képességeivel, erősségeivel és
gyöngéivel, és ezt a megfelelő formában vissza is jelezze neki. Ennek
megvalósítására a képességek vizsgálatához a következőkben ismertetett
tesztkészletet állítottuk össze. A kiválasztás egyik szempontja az volt, hogy
a továbbtanuláshoz feltétlenül fontos intellektuális funkciók minőségéről
megfelelően árnyalt képet kapjunk. Arra is törekedtünk, hogy az
eredmények alapján visszajelezhessük a tanácskérőnek, az általa
választott pálya követelményei mennyire esnek egybe képességeivel. Azt
is célul tűztük ki, hogy a kiválasztott tesztek viszonylag rövid idő alatt
képesek legyenek nagy mintával összehasonlítható (sztenderd)
eredményeket adni. A kiválasztott területek és tesztek a következők:
1. A figyelem vizsgálata:
a/ Révész-Nagy féle figyelem teszt
b/ Piéron féle figyelem teszt
2. Az emlékezet vizsgálata:
a/ Ranschburg féle verbális emlékezeti teszt
b/ Moede féle vizuális emlékezeti teszt
3. A gondolkodás vizsgálata:
a/ Ranschburg féle fogalom analógia teszt
b/ Számsor a matematikai logika vizsgálatára
c/ Absztrakciót vizsgáló fogalomcsoportosítás próba
4. Az intellektus vizsgálata:
a/ Raven intelligencia teszt
3.2. A motivációk felmérése
A pályaválasztás hátterében meghúzódó motivációk felderítését,
tisztázását is fontos feladatunknak tekintettük. A szakirodalom is nagy
súlyt fektet erre, külön kiemelve az inadekvát motivációk veszélyes
következményeit. Igyekeztünk tehát a pályát választó fiatallal folytatott
kevésbé strukturált beszélgetések során is kitérni erre, de kérdőívvel –
strukturáltabb formában – is feltártuk a döntést befolyásolni képes
tényezőket. Erre a feladatra a Crites skálát választottuk ki. Ez a kérdőív a
pályaválasztáshoz, a kiszemelt pályához fűződő motivációkat, attitűdöket
öt faktor mentén rendezi össze:
1. Függetlenség skála: milyen mértékben fogadja el a tanácskérő
mások véleményét, mennyire ragaszkodik hozzá, hogy a döntést ő maga
hozza meg.
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2. Egyedi érték skála: azt mutatja meg, hogy a választott foglalkozást
milyen mértékben önmagáért, a pálya szépségéért választja a kérdőív
kitöltője és mennyire inkább a járulékos előnyökért (pénz, társadalmi
státusz).
3. Határozottság (vagy elhatározás nehézsége) skála: mennyire
nehéz a fiatal számára a döntést meghozni, mennyire elszánt a
döntéshozatalban.
4. Optimizmus skála: a tanácskérő milyen mértékben számít arra,
hogy a folyamatnak sikeres vége lesz.
5. Információ skála: mennyit tud a fiatal a munka világáról és a
benne felmerült, számára elfogadható foglalkozásokról.
A tapasztalat azt mutatta, hogy a rangsorban tendenciaszerűen a
Függetlenség és az Optimizmus skálák kerülnek az élre, míg az Információ
skála a sor végére szorul. A maradék két skála eredménye inkább
egyénfüggőnek bizonyult.
3.3. Családfa, foglalkozásokkal
A pályaválasztás mögött álló motivációk feltérképezéséhez
kapcsolódik a családfa rajzoltatás is. A hagyományos családfa rajzolást
azzal egészítettük ki, hogy a felidézett rokonok mellé azok foglalkozását is
feljegyeztettük. Megkérdeztük, jelent-e pozitív példát valamelyikük a
számára, ismeri-e munkahelyüket, tevékenységüket. Ennek a felmérése
nagy szerepet játszik a fiatal erőforrásainak feltárásában is, hiszen egy – a
választotthoz hasonló foglalkozású – rokon az információátadástól a
gyakorlati problémákon át a munkahely biztosításáig bezáróan rengeteg
segítséget nyújthat. Tapasztalataink szerint ez a feladat a fiatalok egy
részének komoly nehézséget okozott, hiszen szinte semmilyen
információval nem bírt még közvetlen rokonairól sem. A fiatalok másik
része azonban élvezettel rajzolta le – gyakran igen kiterjedt – családfáját,
és komoly tanulságokat hozott számára például egy generációkon át
ismétlődő foglalkozással való szembesülés.
3.4. Pályaválasztási kérdőív
Már két-három éve végeztük a pályaválasztási tanácsadást, amikor
szükségét éreztük, hogy az addig szóban feltett tájékozódó, a döntés
történetét, körülményeit kutató kérdéseket strukturáljuk és egy kérdőív
formájában rögzítsük. A kérdőív megalkotásánál azt is célnak tűztük ki,
hogy a szakirodalom által szintén alapvető fontosságúnak tekintett
pályairányítási feladatnak eleget tegyünk, vagyis a választott pálya,
pályakör feltétel- és követelményrendszerét, a munkavégzés körülményeit
a tanácskérő fiatallal tisztázzuk, közösen átgondoljuk. Az így kialakított
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kérdőív a következő tételeket tartalmazza (szinte minden tételhez
többféle, előre strukturált válaszlehetőségek is rendelkezésre állnak):
1. Döntöttél-e már, hogy mivel szeretnél foglalkozni az általános
iskola elvégzése után?
2. Milyen foglalkozást választottál?
3. Miért ezt a pályát választottad?
4. Milyen iskolát kell elvégezned a fenti pálya megvalósításához?
5. Tudod-e, hogy a választott iskolatípusban mi várható?
6. Egyetértenek-e a szüleid (nevelőd) a választásoddal?
7. Ismered-e a választott pályán dolgozó emberek munkáját?
8. Válaszd ki és húzd alá azt, ami a választott munkát jellemzi!
9. Sorold fel azokat a szakmákat, foglalkozásokat, amelyek az általad
választott pályához a legközelebb állnak (az ún. rokonszakmákat)!
10. Mérlegelted-e már, hogy megvannak-e benned a választott
foglalkozás eredményes végzéséhez szükséges képességek?
11. Tudsz-e valamilyen különleges adottságodról?
12. Tudsz-e olyan tulajdonságodról, fogyatékosságodról, amely a
pályaválasztásban problémát jelenthet?
13. Mit tartasz életcélodnak?
A kérdőív kérdéseire általában közösen, szóban kerestük a választ,
így a felvétel – egyáltalán nem mellékesen – további tartalmas
beszélgetések kiindulópontjává vált.
3.5. A tanácsadás formái, színterei
A pályaválasztási tanácsadás a leggyakrabban – főleg eleinte –
egyéni keretek között folyt. Ezeken a kétszemélyes alkalmakon vettük fel a
képességteszteket, és töltettük ki a motivációs kérdőívet. Itt jeleztük
először vissza ezek megállapításait, és beszéltük át az eredmények
pályaválasztási vonatkozásait. Az egyéni tanácsadás alkalmain rajzoltattuk
meg a foglalkozásokkal kiegészített családfákat, és tártuk fel az ebben
rejlő motivációkat és erőforrásokat. S végül ezeknek az alkalmaknak adott
keretet a lazán strukturált pályairányító beszélgetés, mely aztán a
strukturáltabb Pályaválasztási kérdőívvel egészült ki.
Már a kezdetektől az egyéni tanácsadás folyamatát egy háromoldalú
(tanácskérő, tanácsadó, nevelő) találkozó zárta le. Ezen az alkalmon
lehetőség nyílt arra, hogy a beszélgetések eredményeit a nevelőnek is
visszajelezzük, és a pszichológus – gyerek, gyerek – nevelő
megbeszélések során született elhatározásokat, célkitűzéseket, döntéseket
egymással összehangolva egységes, integrált koncepciót dolgozzunk ki.
Természetesen ezeken a találkozókon – mint ahogy az egész folyamat
során – odafigyeltünk arra, hogy a döntést a fiatal maga hozza meg.
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Igyekeztünk tudatosítani benne, hogy a legtöbbet ő teheti sikeres
pályaválasztása érdekében, mi csak támogatjuk, segítjük ebben a nehéz
és felelős elhatározásban.
Két-három év után – részben a nyolcadikosok nagy száma miatt – a
tanácsadás színterei csoportos pályaorientációval egészültek ki. A
csoportos forma egyrészt lehetővé tette, hogy ugyanannyi idő alatt több
fiatallal foglalkozzunk. Másrészt a csoportban résztvevő pályaválasztó
nyolcadikosok információikat, ötleteiket, véleményüket a többiekkel
megosztva egymás tanácsadóivá váltak. A csoport tagjaival először azt
próbáltuk összegyűjteni, melyek ma a legdivatosabb szakmák. Ennek
kapcsán elbeszélgettünk arról, hogy ezek a pályák miért annyira vonzóak,
és ők személy szerint milyen szempontok alapján választanak majd.
Ezután egy játék következett. A játék instrukciója a következő volt:
Képzeljük el, hogy egy szigeten vagyunk, és mindenkinek valamit
dolgoznia kell! Mindenki olyan szakmát válasszon, amivel szívesen
foglalkozna! A kiválasztott szakmát nem árulhatja el a többieknek,
hanem az egyik csoportvezető pszichológussal párt alkotva néma
jelenetben kell eljátszania. Ezután a csoport tagjai egy el őre
elkészített lista segítségével összegyűjtik az eljátszott foglalkozás
jellemzőit. A lista 30 olyan tulajdonságot tartalmaz, amelyek egy
foglalkozást jellemezhetnek (például sokat kell utazni; komoly
erőkifejtést igényel; ülőmunka; jó helyesírást igényel; sok türelem
kell hozzá stb.). Ezután az egész csoport megbeszéli, mi volt az a
szakma, s melyek valóban a jellemzői. A foglalkozást választó fiatal
pedig elmondja, miért éppen ezt választotta, a valóságban is ezt
csinálná-e szívesen.
A csoportos alkalom végén összefoglaltuk, milyen szakmák kerültek
elő, s bemutatásuk milyen új tapasztalatokkal járt. A csoportban résztvevő
fiatalok a feladatokat változó motivációval fogadták, de a részvételt nem
utasították el. Voltak, akik mások kárára igyekeztek a játékból tréfát
faragni, de saját jelenetét (döntését) mindenki komolyan vette. Szinte
mindenki olyan szakmát választott, amit a valóságban is célul tűzött ki
önmaga elé.
A legutóbbi évben merült fel az ötlet, hogy a nevelők számára is
teremtsük meg egy – a pályaválasztással kapcsolatos – csoportos
találkozás lehetőségét. A nevelők nagyobb részének ugyanis már hatalmas
ismeretanyaga, tapasztalata gyűlt össze azokról a Fót környéki (Pest
megyei és budapesti) iskolákról, amelyekbe középiskolás fiataljaink
többsége jár. Ha egy nevelő segíteni szeretne egy olyan gyereknek, aki
már tudja, milyen szakmát szeretne választani, de nem tudja, azt hol
érdemes tanulnia, a pályaválasztási könyvek, kalauzok mellett leginkább
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kollégáitól remélhet segítséget. Ennek az információáramlásnak a
koordinálására jött létre a „pályaválasztási börze”, amelynek pszichológus
teamünk a levezetését vállalta. Ezen kívül iskoláktól származó
szóróanyagokról, bemutatkozó kiadványokról is gondoskodtunk.
A börze tapasztalatai egyértelműen pozitívak voltak. A nevelők
egyenként, kötetlen sorrendben vetették fel a rájuk bízott, pályaválasztás
előtt álló fiatalokkal kapcsolatos kérdéseiket. Ezután az adott
nyolcadikossal foglalkozó pszichológus mondta el, vizsgálatai szerint a
tanácskérő hol tart a pályaválasztás folyamatában. Végül a börze
résztvevői ötletekkel, tapasztalatokkal egészítették ki a kialakult képet.
Gyakran konkrét iskolák is szerepeltek a javaslatokban. A börze után a
nevelők még kompetensebben tudták segíteni, orientálni a csoportjukban
élő, nehéz döntés előtt álló fiatalokat. A döntést azonban természetesen a
pályaválasztónak magának kellett meghoznia.

4. Nehézségeink, dilemmáink a pályaválasztási
tanácsadás során
4.1. A bizonytalan, éretlen személyiség fejlesztése
Szinte minden évben találkoztunk olyan fiatalokkal, akiknek
személyisége éretlen, jövőképe bizonytalan volt. Döntésük – ha valamit
sikerült végre elhatározni – csak rövid időre szólt. Volt, aki minden
konzultáción új ötletekkel állt elő. Megfigyelhettük azt is, hogy ezek a
fiatalok roppant befolyásolhatóak voltak, akivel éppen beszélgettek, annak
a véleménye alapján választottak maguknak pályát. Előfordult az is, hogy
valamelyik nyolcadikos nevelőjével és a pszichológussal is egyeztetve,
számára reális pályaválasztási tervet dolgozott ki. Amikor a továbbtanulási
papírt be kellett adnia, akkor viszont osztálytársa abban a pillanatban
érvényesülő befolyása miatt (hogy egy iskolába mehessenek) egész más
felvételi célt jelölt meg. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a fiataloknak nem
elegendő a pályaválasztási tanácsadás viszonylag rövid folyamata,
hatékony felkészítésüket sokkal előbb érdemes lett volna megkezdeni.
4.2. A pályaválasztási tanácsadó kompetenciaköre
Kollégáim között komoly dilemma tárgyát képezte a kérdés, milyen
mértékben kell a pályaválasztási folyamatban résztvennünk, mennyire
lehet konkrét a tanács, amivel a hozzánk forduló fiatalokat ellátjuk. Vajon
a mi feladatunk-e, hogy az aktuális továbbtanulási lehetőségeket
tartalmazó könyvből a tanácskérővel közösen iskolát keressünk, vagy hogy
a nevelők számára a különböző iskolákból szóróanyagokat szerezzünk be?
Mára viszonylagos egyetértés alakult ki közöttünk abban, hogy a
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túlságosan konkrét segítségnyújtás a nevelő és a fiatal közötti kapcsolat
fontos funkcióinak átvállalását jelenti. A mi feladatunk ennél sokkal
közvetettebb. A pályaválasztáshoz kapcsolódó pszichológiai tanácsadás
áttekintett szakirodalmával összhangban a feladatunknak a szakértői
tevékenységet tartjuk. A képességek felmérése, a hiányos önismeret
fejlesztése, a motivációk feltárása, a leendő pályához való illeszkedés,
megfelelés tisztázása, és szükség esetén a nevelő – fiatal, illetve a nevelők
közötti együttműködés koordinálása pont elég kihívás a számunkra.
4.3. A teljesítménytesztek helye a tanácsadás folyamatában
A pályaválasztási tanácsadás – tapasztalataim szerint – általános
dilemmája a képességtesztek szerepe, helye a tanácsadás folyamatában.
A hagyományos (általunk is követett) sorrend szerint ezek a tanácsadási
folyamat elején helyezkednek el, a tanácskérő először ezekkel találkozik.
Több pályaválasztási tanácsadó szakember véleménye szerint azonban az
első vizsgálatok nagy mennyiségű teljesítménytesztje sok szempontból
károsan hat a kliensek beállítódására. Egyrészt utána bármilyen projektív
teszt felvételére kerül sor, a fiatal nem tudja félrerakni azt a gondolatát,
hogy a feladat a jó megoldás megtalálása. A másik hátránya, hogy egy
globálisabb téves beállítódást erősít meg. A gyerekek, fiatalok a
fáradtságos vizsgálat után méginkább hajlamosak úgy érezni, hogy van
bennük valami titokzatos, elrejtett predestináció valamelyik pályára, ezt az
elrendeltséget azonban ők introspektív módon nem láthatják. Ha volna is
valamilyen irányultságuk, azt elfedik, és passzívan várják a
pszichológustól, hogy az a tesztek alapján tárja fel előttük, mit kell
tenniük, melyik pályát válasszák A tesztek azonban sokszor csak
szegényes vagy ellentmondásos információt közvetítenek, a túl konkrét
tanács pedig inkább visszautasításra serkentheti a klienst.

5. A továbbhaladás lehetséges irányai
Dolgozatomban összefoglaltam a pályaorientációs tevékenység és a
pályaválasztási tanácsadás szakirodalmát, kiemelve a gyermekvédelemben
e téren megfogalmazódott tapasztalatokat. A vonatkozó szakirodalom
ismertetése után a fóti Károlyi István Gyermekközpontban végzett, öt
éven át folyó pályairányítás, pszichológiai tanácsadás során kidolgozott
eszközökről, módszerekről, ezek eredményességéről, és az ezzel
kapcsolatos dilemmákról számoltam be. Ebben az utolsó fejezetben a
jövőre vonatkozó terveinkről szeretnék szólni.
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5.1. Korábban kezdeni
Több szakirodalom fogalmazza meg azt az igényt, hogy a
pályaorientáció ne a nyolcadik osztály első félévében kampányszerűen
végrehajtott, „letudandó” programpont legyen. A gyerekekkel foglalkozó
felnőtteknek (osztályfőnököknek, szaktanároknak) az általános iskola évei
során egyre tudatosabban és egyre konkrétabban kell a gyermeket a
pályaválasztás felé irányítani, arra felkészíteni, éretté tenni. Mi is
megtapasztaltuk munkánk során, hogy az ezzel kapcsolatos tanácsadást
nem lehet elég korán elkezdeni.
Ezért idén úgy határoztunk, hogy a nyolcadikosok pályaorientációs
foglalkozásával párhuzamosan a hetedik osztályba járó diákoknak is
biztosítjuk ezt a lehetőséget. Természetesen a hetedikeseknél még
kevésbé sürgetően merül fel a pályaválasztás kérdése, így számukra a
közvetettebb, kevésbé célra orientált ellátási formák közül is
válogathatunk.
5.2. A differenciált ellátás lehetősége
Más
intézményben
dolgozó
–
elsősorban
pályaválasztási
tanácsadással foglalkozó – kollégákkal konzultálva fogalmazódott meg az
az igény, hogy a pályaválasztási tanácsadás hagyományos, egységes –
szinte uniformizált – rendjét felbontva a pályaorientációt sokkal
differenciáltabb, egyénre szabottabb keretek közé kellene helyezni. Ez a
szemlélet a mi munkánkat is új szempontokkal bővítheti. Érdemes-e vajon
minden nyolcadik osztályba kerülő növendékünkkel ugyanazokat a
teszteket végigcsináltatni, ugyanazokon a konzultációs lépéseken
ugyanolyan sorrendben végighaladni? Vagy hasznosabb inkább egy első
interjúval (amelyen a fiatal a nevelőjével vesz részt) felmérni, hol tart a
fiatal a pályaválasztás folyamatában, milyen a pályaérettsége? A második
esetben a tanácsadás további menetét természetesen a megszerzett
információk alapján az adott tanácskérőre kidolgozott, egyéni konzultációs
terv fogja meghatározni. Ebben a differenciált konzultációs tervben
szerepelhet összetett képességvizsgálat, csoportos önismeret vagy
pályaismeret fejlesztés, továbbirányítás a megfelelő helyre (például a
Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe), de csupán egyetlen további
konzultáció is – ha csak erre van szükség. Ha ezt az utat választjuk,
hatékonyabban ki tudjuk használni szűk időkereteinket, nem terheljük
feleslegesen klienseinket, és azt a hatást is elkerülhetjük, amit a vizsgálat
elején felvett nagyszámú képességteszt vált ki a tanácsot kérő fiatalokból
(ahogy az előző fejezetben ismertettem).
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5.3. Eszköztárunk fejlesztése, gazdagítása
Az a differenciált konzultációs út, amely pályaválasztási
tanácsadásunkban a megújulás lehetőségét jelentené, magától értetődő
módon változatos, minél többféle igénynek megfelelő eszköztárat igényel.
Az elmúlt öt év során kidolgozott módszereink meglehetősen gazdag
alapot szolgáltatnak ehhez. Néhány új módszer kidolgozására azonban
szükség lehet. Az alábbiakban néhány ilyet szeretnék ismertetni.
1. Tanulásmódszertani csoport: azok számára, akik képességeikkel,
tanulmányi eredményeikkel küzdenek, tanulási képességfejlesztő,
tanulásmódszertani csoportot lehetne indítani. Ennek megszervezésében,
kivitelezésében nélkülözhetetlen segítséget nyújthatnak intézményünk
fejlesztőpedagógus végzettségű munkatársai.
2. Önismereti csoport: azoknak, akik bizonytalanok motivációikban,
nem tudják, merre induljanak, önismereti csoport lenne a megfelelő
segítség. Ez a csoport az egyéni beszélgetésekhez képest nagyon sok
többletet adhatna, hiszen a pályaválasztás küszöbén álló fiatalok a legtöbb
támogatást gyakran egymástól kapják.
3. Szerződéskötés: a pszichológiai terápiában, tanácsadásban jól
ismert módszer a pályaválasztási tanácsadásban is hasznos szerepet
tölthet be. A szerződés meghatározza, mi a konzultációs folyamat célja, s
milyen keretek között működik. Tartalmazza a két fél elvárásait, jogait és
kötelességeit.
4. Pályaismertetés: tanácsadói munkánk során megdöbbentő volt
megtapasztalni, milyen keveset tudnak a hozzánk forduló fiatalok még a
saját maguk számára elképzelt pályáról is. Ezen az információ hiányon sok
féle módon lehetne segíteni (Rozsnyai Margit nyomán (Rozsnyai 1999)):
a/ A jelenleg divatos (vagy a számukra vonzó) pályák egy-egy
sikeres és egy-egy csalódott képviselőjét bemutatni, beszélgetést
kezdeményezni (irányított beszélgetés, felkészült vezetővel, felkészített
partnerrel).
b/ Munkahelyek látogatása tematikusan előkészítve (megfelelő
előkészület, kis csoportokban való látogatás a hatékonyság miatt).
c/ Kiállítások, múzeumok (pl. Iparművészeti, Technikai) látogatása
(szakember vezetésével, kis csoportokban).
d/ A gyermekotthon újságjában szerkesszenek egy pályaválasztási
oldalt rendszeresen a diákok!
Ezek az ötletek a csoportokban dolgozó nevelők, és a
Gyermekközpont többi munkatársának bevonásával lennének igazán
hatékonyan megvalósíthatók.
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Az eddig kialakult gazdag eszköz- és módszerkészletünkkel – az új
ötletekkel kiegészítve – bátran nézhetünk szembe azzal a kihívással,
amelyet a pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos szemléletünk,
metodikánk megújítása jelent. Csak így, folyamatosan megújulva, a
változó követelményekhez és körülményekhez rugalmasan alkalmazkodva
tudunk hatékony segítséget nyújtani azoknak a fiataloknak, akik szintén
egy felgyorsult tempójú, szüntelenül alakuló világban kell, hogy majd
helytálljanak. És helyt kell, hogy álljanak, hiszen csak így válhatnak
boldog, sikeres, a társadalom számára értékes emberré!
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Pályaorientációs csoportfoglalkozás a
gyermekotthoni csoportokban
A családból kiemelt gyermek részére komplex védelmet biztosít a
gyermekvédelmi törvényben meghatározott nevelési forma. Ebben a
védelemben, illetve ellátásban benne foglaltatik a gyermeknek az a joga
is, hogy szakmáját, pályáját szabadon megválaszthassa.
Ezzel a szabad választással csak úgy tud élni gyermekvédelmi
gondoskodásban élő gyermek, illetve fiatal felnőtt, ha rendelkezésére
állnak mindazok az információk önmagáról és a választott pályáról,
amelyek biztosítják az adekvát döntést. A döntés előkészítésében nagy
szerepe van az iskolának, az iskolai pedagógusoknak, a gyermekotthoni
nevelőknek, akik szintén pedagógus végzettséggel rendelkeznek.
Szerepet kell, hogy kapjon az egyéni vagy csoportos professzionális
munka – a pályaválasztási tanácsadás is. Ennek a tevékenységi formának
ki kell terjednie minden pályaválasztás előtt álló gyermekre. A
tevékenységnek folyamatosnak kell lennie. Jó esetben nem korlátozódhat
csak egy pályaválasztási orientációs foglakozásra.

1. Pályaválasztás
A pálya szó jelentése sokrétű. Más értelemben használjuk a fizika, a
vasút vagy a sport területén, sőt van a pályának egy régi jelentése is,
amely utat, irányt jelöl. A szó átvitt értelmében jelenti a foglalkozást, a
hivatást is, de használjuk úgy is, hogy életutunk eseményeinek összefüggő
sorozatát – a megtett vagy előttünk álló életpályát – értjük rajta.
Az összetett szó másik tagja, a választás, azt jelzi, hogy több
lehetőség áll előttünk, amely között választhatunk. A választásban tehát
közrejátszik a lehetőségeknek a köre, amelyből választhatunk, de ennél
talán fontosabb érdeklődésünk, képességeink, hajlamaink rendszere.
Maga a folyamat többféle tartalmat hordoz: egyfajta érzelmi
megközelítést, bizonyos céltudatosságot, sőt, a döntésben megnyilvánuló
önállóságot is. A pályaválasztás azt jelenti, hogy a fennálló lehetőségek
alapján önállóan, céljainknak megfelelően kiválasztunk egy olyan
foglalkozást
(tevékenységet),
amely
lehetővé
teszi,
hogy
a
munkaerőpiacon és magunk számára is értékes munkát fejthessünk ki,
végezhessünk.
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2. Pályaválasztási érettség
„Pályaválasztási
érettségnek
nevezzük
a
tanuló
egész
személyiségének olyan arányos fejlettségi állapotát, amely egyrészt
lehetővé teszi az elhelyezkedési lehetőségeknek és a személyiségnek
megfelelő pálya adekvát választását, másrészt biztosítja a szakmai
képzésének legalább minimális sikerét, és felébreszti a tanulóban a
szakmai beilleszkedésre való tartós törekvést.” (Rókusfalvy 1969)
Rókusfalvy kutatásai során erősen hangsúlyozza a tevékenységelvet
és a személyiségregulációs szintjeinek összefüggését és hatásrendszerét a
pályaválasztásban és a pályafejlődési folyamatokban. Az 1969-ben
kidolgozott modellben a pályaalkalmazkodás folyamatát három fő
szakaszra bontja, az általános képzés, a szakmai képzés és a szakmai
tevékenység szakaszára. Az általános képzés és a szakmai képzés között a
pályaválasztási érettség fogalmát tartja vízválasztónak, míg a szakmai
képzés és a szakmai tevékenység között a pályaérettség fogalmát emeli ki.
Mindehhez egy igen differenciált személyiségképet rendel, ahol a
tevékenység és a regulációs szint mint típus jelenik meg, amely mind a
pályaválasztási folyamatokat, mind a munkavállalási folyamatokat
meghatározza. Rókusfalvy az emberpálya megfelelést értékelő
állapotfogalmakat használja a pályához való alkalmazkodási folyamat
jellemzésére. Az ember-pálya megfelelés formái mint nevelői
alkalmazkodási célok jelennek meg a következő dimenzióban, ezek
együttesen a pályaválasztás és a munkavállalás folyamatában
valósulhatnak meg. A pályaválasztáshoz rendeli a pályaválasztási érettség
fogalmát, és megfogalmazza, hogy a munkavállaláshoz munkaérettség,
üzemi érettség, illetve társadalmi érettség szükséges. Ezek az előzmények
teszik lehetővé az ember-pálya megfelelést az életpálya során, ahol
együttesen jelentkezik a pályaalkalmasság és a szakmai beválás mint
állapot fogalom. A harmadik sík az a nevelői tevékenység, amely az
alkalmazkodási folyamatot elősegíti, ebben a pályaválasztás előkészítését,
a szakmai felkészülést és a szakmai beilleszkedést határozza meg mint
elkülöníthető szakaszokat.
A pályaérettség háromféle érettség összefonódása:
1. munkaérettségé,
2. üzemi érettségé,
3. társadalmi érettségé.
Tehát a pályaválasztás és a pályaérettség nem azonosak, de a
megvalósítás során folyamatos egységet alkotnak. „E két érettségbeli
állapotjelző fogalom közötti különbség lényege: a hangsúlyeltolódása" –
fogalmazza meg Rókusfalvy (idézi Szilágyi 2000).

198

Pályaorientációs csoportfoglalkozás

3. Pályaérettség
Ahhoz, hogy a pályaválasztás előtt álló személy adekvát
pályaválasztási döntést tudjon hozni, érettnek kell lennie a döntés
meghozatalára.
A pályaválasztási érettség, amely lényegében az optimális döntésre
való
felkészültséggel
egyenértékű,
közvetlenül
függvénye
a
személyiségfejlődésnek. Amennyiben a személyiségstruktúrát tényezőkre
bontjuk, megfigyelhetjük, hogy az nem egyenesvonalúan fejlődik, hanem
a mennyiségi változások minőségbe való átcsapásának törvénye
érvényesül. Egyes személyiségjegyek valódi értéke önállóan, kizárólag a
viszonylagos fejlettségi szint alapján nem határozható meg. A
személyiségtényezők helyes értékelése csak a teljes struktúrához való
viszonyítás útján lehetséges. (Dr. Völgyesy Pál 1976)

4. A rokon területeken folyó kutatások
Olyan kutatásokat kerestem, amelyek rokon területeken saját
vizsgálatomban is felhasználható eszközöket, tapasztalatokat kínáltak fel.
Ilyen terület volt a gyerekek iskolájukkal kapcsolatos véleményének,
attitűdjének kutatása, valamint az életminőség és az otthonhoz való
kötődés vizsgálata. A továbbiakban az ezekkel a témákkal foglalkozó
szakirodalmat tekintem át, és azokat a vizsgálatokat, amelyek
megállapításaira támaszkodom.
4.1. Az iskolai légkör
Az iskola belső jellemzői közül az egyik leggyakrabban emlegetett,
mégis legnehezebben definiálható tényező a légkör vagy klíma fogalma
(Kósáné 1998). Szabó Károly egy olyan sok szálból szövődő befolyásként
értelmezi az iskolai légkört, amely hatást gyakorol az iskolai szervezetben
élő személyekre, de amit ugyanakkor a személyek is alakítanak, változtatnak (Szabó 2000). Másképp fogalmazva: „A szervezeti klíma a
szervezeti környezet tartós, komplex jellemzője, amely a szervezetnek
egyéni arculatot ad.’’ (Halász 1980) Melyek a fontos tényezői az iskolai
klímának a tanulók számára? Milyen tényezők befolyásolják az ő
közérzetüket az iskolában? Szabó Károly a következő dimenziókat
határozta meg: törődés, meghallgatás, beleszólás, önállóság (ti.
önállóságra nevelés). Pedagógusi és tanulói rugalmasság, összetartozás,
iskolai követelmények és szabályok.
Horváth-Szabó Katalin szerint a tanulók számára fontos tényezők: az
iskolához tartozás érzése, a társakhoz főződő viszony, a tanulási
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motiváció, a tanárokhoz fűződő viszony és a családi légkör (Horváth-Szabó
1999).
A kutatások során talált sokféle klímadimenziót összegezve látható,
hogy a tanulók közérzetét szinte minden őket ért hatás befolyásolja. Ezek
a hatások a személyes viszonyok (tanár – tanuló, tanuló – tanuló) és a
tárgyi körülmények kategóriájába sorolhatók be.
4.2. Pedagógus – gyerek kapcsolat
Jürgen Van Buer és munkatársai szerint a pedagógus – gyerek
kapcsolatnak az érzelmi komponensei alapján dől el, vajon a gyerekek
részt vesznek-e az órai munkában vagy megtagadják azt.
A bizalmi viszony kialakulása csökkenti az elhárító magatartás
előfordulási valószínűségét, és pozitívan befolyásolja az önértékelést,
valamint az iskolához fűződő kapcsolat minőségét (idézi Kósáné 1998).
A tanuló – tanár kapcsolat minőségét meghatározó egyik fontos
tényező a pedagógus nevelési stílusa. A nevelési stílus a „pedagógiai
gyakorlat és a nevelésről alkotott elképzelések szintézise, a pedagógus
osztály iránti attitűdjének, a gyerekkel kapcsolatos elképzeléseinek,
elvárásainak és cselekvési mintáinak kifejeződése.” (Idézi Kósáné 1998,
191. p.)
A nevelési stílusnak sokféle osztályozása ismert, leghíresebb talán a
Lewin, Lippit és White féle csoportosítás, amely autokratikus,
demokratikus és „laissez faire’’ típust ír le (idézi Mérei, Binet 1978).
Magyarországon végzett kutatásai alapján Ungárné Komoly Judit egy
másik, ugyancsak jól használható fogalmi keretet alkotva öt nevelői stílust
különített el egymástól. Ezek a következők: erőszakos, tehetetlen,
korlátozó, közömbös és együttműködő (Ungárné Komoly 1978).
A pedagógus – gyerek kapcsolat kutatások gyakran a pedagógus
nevelési stílusa és a gyerekek viselkedése, attitűdjei közötti viszonyt
igyekeznek megvizsgálni.
Szabó László Tamás „Óramegfigyelés adatlapja’’ segítségével a
tanuló órai megnyilvánulásait és a tanár ezekre adott reakcióit hozza
kapcsolatba egymással (Szabó 1993).
Pedagógus – gyerek kapcsolatot befolyásoló tényezők között fontos
megemlíteni azoknak a módszereknek a minőségét, amelyekkel a tanár a
tanítványait motiválja. A tanár építhet a belső motivációra (például
érdeklődés, kíváncsiság), de használhat külső motiváló eszközöket is (pl.
jutalom, dicséret, büntetés). Ezek a külső motiváló tényezők jelenthetnek
erős hajtóerőt, hatásuk azonban általában csak szituatív. Távlati, tartós
hatás csak a belső motívumokra épülő aktivitástól várható (Kósáné 1998).
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4.3. A gyermekek közötti kapcsolatok
Az iskolai klímadimenziók közül nemcsak a tanár – diák kapcsolat
emelkedik ki. Legalább ilyen hangsúlyt kap az egy osztályba (iskolába)
járó gyermekek kölcsönös viszonyrendszere is. Az osztályban a gyerekek
egyszerre alakítják és élik át a viselkedésüket meghatározó (formális és
informális) szabályokat, a hierarchikus viszonyokat, az együttműködést és
versengést, a szolidaritást és a kirekesztést. Megtanulják kifejezni és
érvényesíteni érdekeiket. Életre szóló és jellemformáló barátságokat
kötnek, és – ideális esetben – megtanulnak együtt élni a „más”, tőlük
valamiben eltérő társaikkal is (Kósáné 1998).
Az osztály karakterét, szerkezetét a gyerekek szemszögéből felmérő
eszközök közül a legismertebb és legtöbbet használt a szociometria. A
módszer eredetileg J. L. Moreno nevéhez fűződik, de Magyarországon
Mérei Ferenc által továbbfejlesztett változat terjedt el. Ez az úgynevezett
többszempontú szociometria két feladatra vállalkozik. Egyfelől a gyerekek
szimpátia
és
unszimpátia
választásai
alapján
az
osztály
kapcsolatrendszerét igyekszik feltérképezni. Másik funkciója a közösségi
tekintély-, illetve szereprendszerének feltárása, mikor azt veszi figyelembe,
kit milyen gyakran kérnek fel egy-egy feladatra társai vezetőnek,
szervezőnek (Mérei 1971).
4.4. Értékelés – önértékelés
Az iskolai tapasztalatok, a sikerek és kudarcok, a tanárok és a társak
viselkedése, a jegyekben megjelenő értékelés mind alakítják, formálják az
oktatásban résztvevő gyermekek önértékelését, önmagáról alakított képét.
Az énkép minősége kihat az egyén szorongási szintjére, másokkal való
együttműködési készségére, egész magatartás- és kapcsolatrendszerére
(Kósáné 1998). Az egyéni énképek alapján épül fel egy - egy osztály
önarcképe, aminek megismerése nagyon fontos ahhoz, hogy a közösség
életét hatékonyan alakítani, fejleszteni tudjuk (Szekszárdi 1994).

5. Gyerekek képe saját életükről
5.1. Életminőség-kutatások
Az élet minőségének fogalma az 1970-es években tűntek fel először
a szociológiai irodalomban. Használói megkérdőjelezték azt a felfogást,
mely szerint a jó minőségű élethez elegendő az anyagi javak
kielégítésének magas szintje. Az igazi „jólét” azt is jelenti, hogy valaki nem
csak az anyagi javak, hanem a különböző szellemi – pénzben nem mindig
mérhető – javakkal való ellátottság tekintetében is jól érzi magát. Az
életminőség-kutatások gyakran összekapcsolódnak a normák, értékek,
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attitűdök vizsgálatával. Erre példa Kozéki Béla 1991-es kutatása, amelyben
állami gondozott és családban élő fiatalok erkölcsi fejlettségét mérte
össze.
A vizsgálat egyik érdekessége, hogy a gyermekvédelmi
gondoskodásban élő csoport tagjait ő is a Károlyi István
Gyermekközpontban lakó gyerekek közül választotta (Kozéki 1993).
A vizsgálat módszere leggyakrabban az, hogy kérdőív formájában
konkrét kérdéseket tesznek fel ezekre vonatkozóan. A kérdések
megfogalmazásának egyik elterjedt módja, hogy a felsorolt értékeket
fontosság szerint sorba rendeztetik, a másik, hogy a kérdezett személyt
arra kérik, mondja meg, mennyire ért egyet az egyes – értékeket vagy
normákat tartalmazó – kijelentésekkel. Az élet minőségének kutatásakor
egyrészt a jólét nem anyagi elemeire kérdez rá (például emberi
kapcsolatok gyakorisága és melegsége), másrészt adatokat gyűjt az
életkörülmények anyagi (jövedelem, lakás, lakókörnyezet) és nem anyagi
elemeivel való elégedettségre. Ezen kívül néha feltesz egy-egy kérdést az
élettel való általános megelégedettséggel, illetve a boldogsággal
kapcsolatban (Andorka 1997).

6. A témaválasztás aktualitása
Napjainkban egyre nő a munkanélküliek, különösen a szakképzettség
nélküli munkanélküli fiatalok száma. Mind többen szorulnak ki az
iskolarendszerű szakképzésből, ezáltal a munkaerőpiacról. Ez leginkább a
hátrányos helyzetű fiatalok esetében van így. Akkor is, ha családjukban
élnek, de legfőképpen így van a gyermekvédelmi gondoskodásban
nevelkedett fiataloknál.
A pályaválasztásra való felkészítés, a pályaválasztási érettségre
nevelés feladatkörét Rókusfalvy Pál a már idézett könyvében a következő
ábrával szemlélteti:
Pályaismeret kialakítása

Önismeret kialakítása
Pályaválasztási
elhatározás
érlelése

Személyiségvonások fejlesztése,
megfelelő magatartás kialakítása
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A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket beiskolázzák a
különböző
középfokú
intézményekbe,
gimnáziumokba,
szakközépiskolákba, szakképző iskolákba, de tapasztalatok szerint igen
nagyfokú a lemorzsolódás, a kényszerű iskolaváltás. Az iskola-elhagyások
és váltások okai lehetnek tudásbeli, intellektuális alulteljesítés, a sorozatos
iskolai kudarcok következtében tanulási alulmotiváltság, illetve
motiválatlanság. Lehet a tanulási hatékonyság alacsony szintje, hibás
tanulási beidegződések, szokások, kommunikációs problémák, kitartás és
akaraterő hiánya. Tetten érhető az önállótlanság, irreális énkép valamint
az énfelfogás problémái. Oka lehet a céltalanság, a viselkedésbeli
problémák, a hiányos szociális normák és a problémás szocializáció.
Az irreális énkép, az énfelfogás problémái valamint a pályák
ismeretének hiánya okozhatja elsősorban a helytelen pályaválasztást. Itt
vetődik fel a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok pályaválasztási
érettségének szintje.

7. A pályaorientáció
A
pályaorientáció
tartalma
interdiszciplinarítás
szemléletű
ismeretanyag, amely pszichológiai, közgazdasági, jogi és munkatudományi
ismereteket tartalmaz. Az interdiszciplinitás, mint szemlélet, eltér az iskola
hagyományos módon felosztott ismeretanyagától. E mellett a
pályaorientáció definíciója is mutat különbséget a megszokott pedagógiai
szemlélethez képest. A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló
egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma
kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás révén.
A definíció hangsúlyozza a folyamatjelleget, mely az iskolai munka
szakaszos jellegével szemben új követelményt jelent. A tanuló individuális
esélyeit kell növelni, amely szintén eltér a hagyományos iskolai
szemlélettől.
A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók
pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek
megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, a legfontosabb pályák,
foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezető
utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok
útján történő megismerése; a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a
realitások összehangolása. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy
életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek.
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8. Kiemelt önismereti jellemzők
A pályalélektanban elterjedt fogalom az önmegfogalmazás illetve az
öndefiníció. Super kutatásai nyomán önmeghatározáson illetve
öndefiníción azt a képet, véleményt, értékelést értjük, ami valakinek saját
magáról fogalmazódik meg (idézi Dr. Szilágyi Klára 1993). Az embernek
önmagáról csak annyiban lehet határozott elképzelése, amennyiben
bizonyos szerepekben, szituációkban és emberek közötti kapcsolatban
megél. Így megéli a gyerek a szülőhöz viszonyítva, hogy kicsi, a tanuló a
saját osztályában, hogy okos, a dolgozó a munkahelyén, hogy sikeres stb.
A pályaorientáció folyamatában az öndefiníció kialakításához
meghatározott személyiségtulajdonságok megismerése és elemzése révén
jutunk el. Ezek a kiemelt személyiségtulajdonságok: az érdeklődés,
képesség, érték, munkamód.
Az érdeklődés jellemzése: Érdeklődésen a személyiség érzelemmel
telített tartalmi irányulását értjük, amely szubjektív értékkel látja el a
tárgyat, amelyre irányul. Olyan fénycsóvának kell tekinteni, amely a
valóság kisebb-nagyobb részére, tárgyaira esik, és azokat megvilágítja,
köztük és a személyiség között bizonyos kapcsolatot létesít. Ez lehet
spontán keletkezett odafordulás, és lehet szándékosan irányított. Ebben a
megközelítésben szoros a személyiség és a külvilág kapcsolata. Igen aktív
a személyiség szerepe az érdeklődés kialakulásában, és feltételezett a
kölcsönhatás, mely külső vagy belső irányítottság révén tartóssá válhat. Az
érdeklődést jellemzi annak változékonysága és erőssége.
8.1. A képesség jellemzése
A képesség fogalmon általában mindazokat a pszichológiai
feltételeket értjük, amelyek egy adott tevékenység végrehajtásához
szükségesek. A képességeket ilyen értelemben élő feltételnek kell tekinteni
a készségek kialakulásához vagy az ismeretek megszerzéséhez. Ily módon
a képesség kibontakozását az a tevékenység határozza meg, amelyhez
hozzárendelik. A képesség fogalomnak ebből a meghatározásából
következik, hogy annyiféle képesség van, mint amennyi különböző
tevékenység.
Szakma
feletti
vagy
kulcsképességeknek
nevezzük
azon
képességeket, amelyek minden tevékenységben, munkában szükségesek,
regulálják és orientálják a többi képességeinket. Ezek a következők:
1. Együttműködési képesség
2. Konfliktuskezelő képesség
3. Problémamegoldó képesség
4. Felelősségérzet
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5. Kommunikációs képesség

8.2. Az érték jellemzése
Az értékek befolyásolják a társadalmi beilleszkedést, a
munkavállalást, a pályaválasztást. Az értékek pszichológiai értelemben
kettős jellegűek. Egyrészt van egy objektív tartalmuk, amelyet meghatároz
az a külvilág, amelyben az értékek választása történik. Másrészt szubjektív
jellegűek, hiszen a személyiség maga dönt arról, hogy a külvilágban rejlő
lehetőségek felől mit választ maga számára fontos értéknek. Tágabb
értelemben véve a személyiség választ abból a kultúrából, amely őt
körülveszi, és ezeket a választásokat saját értékdimenziójaként vagy
értékrangsoraként éli meg. Az érték objektív és szubjektív vetülete
egyszerre jelenik meg élményszinten a személyiség számára és attól, hogy
a szubjektív elemek sokszor fokozottabban hangsúlyozódnak, az értékek
változóak.
8.3. A munkamód jellemzése
A munkamód egy olyan összetett pszichológiai tulajdonságunk,
amely a munka sajátosságaiból fakadó, a munka tárgyi és személyi
körülményéből következő egyéni megoldások összességén alapszik. A
munkamódot nagymértékben meghatározza az egyén érzelmi viszonya a
munka tárgyához és a munkamozzanatok gyakorlása során bekövetkező
öröm és elégedettség élménye. A munkamód szoros kapcsolatban van a
munkaerkölccsel és a hivatással, amelyek a pályalélektan meghatározó
fogalmai.

9. A pályaorientáció módszertana
A csoportos foglakozás egy hosszabb időtartamban tematikusan
felépített csoportos munkára épülő sorozatból áll. Résztvevői többékevésbé állandóak és a csoport tagjai a foglakozás időtartama alatt együtt
maradnak. A csoportos foglakozások a pályaorientáció kapcsán
meghatározott
tematikát
foglalnak
magukba.
A
munkapályatanácsadásban valamint a pályaorientációban jól alkalmazható
módszer
a
szabályozott
csoportfoglalkozás,
a
strukturált
csoportfoglalkozás. A strukturált csoportfoglalkozás kötött felépítésű.
9.1. Hangulatteremetés
Ez a módszer azt jelenti, hogy elválasztjuk a hagyományos
ismeretátadástól ezt a foglalkozási formát. Például: játékkal, zenével,
fejtörővel kezdjük a foglakozást.
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9.2. Célkitűzés
Tudatosuljon a résztvevőkben, ma mit kell tenniük önmagukért. Ezt
rövid közlés formájában célszerű legtöbbször megoldani.
9.3 Ismeretfeldolgozás
Meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok segítségével dolgozza
fel a csoport a témát.
9.4. Személyes hozam
Egyéni megnyilatkozásokat hívunk, kérdésekre válaszokat gyűjtünk,
amiben a résztvevők megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyertek a
foglakozás révén. (Az egyéni igények, érdekek megfogalmazása igen
fontossá válik a további közös munka szempontjából.)
9.5. A következő foglalkozás előkészítése
Az ismeretfeldolgozási szakaszban sokszor építünk a résztvevők
önálló munkájára, amit két foglalkozás között kell elvégezniük. Például:
interjúkészítés, folyóiratcikkek olvasása vagy önéletrajzírás stb. Ezeket a
feladatokat mindig előre kell kiadni és megbeszélni, mert ha az egyéni
munkák nem készülnek el, ebben a formában nem helyettesíthetők a
csoportvezetői tevékenységgel, mert a foglakozásoknak önellenőrzésre és
aktivitásra kell épülniük.
Az ismeretfeldolgozáshoz javasolt feladattípusok:
Gyűjtés
Csoportosítás
Párosítás
Rangsorolás
Fogalomtisztázás, definíció megalkotás
Mondatbefejezés
Összehasonlítás
Táblázatok, rendszerek létrehozása
Ábrázolás
Asszociációs játékok
Érzékelésen alapuló játékok
Szerepjáték
Helyzetgyakorlatok
Munkahely látogatása
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10. A csoportvezető stílusa
Amikor csoportban, csoporttal dolgozunk, a légkört a nyíltság, a
becsületesség, a tolerancia elfogadása hatja át. Kölcsönös tisztelet
elfogadására kell bátorítanunk a résztvevőket, de ha azt érzik, hogy amit
mondanak, azt gúny tárgyává lehet tenni, vagy ha a csoportvezető
helytelenítő, elmarasztaló viselkedést tanúsít, akkor nem fogják
gondolataikat és érzéseiket kinyilvánítani.
A csoportvezetőnek segítenie kell a résztvevőket abban, hogy
megtanulják meghallgatni egymást. Ennek egyik legjobb módja, hogy ő
maga válik a jó hallgató példájává. Szavakkal jelezheti, hogy őt érdekli,
hogy mit gondolnak a résztvevők. Komolyan fontolóra veszi, és el is
fogadja azokat. Amikor a résztvevő nem akar válaszolni, mindig meg kell
adni a kitérés jogát. Ez rendkívül lényeges. A kitérést éppen úgy el kell
fogadni, mint bármely más reagálást, és azt tiszteletben kell tartani.
Amikor csak lehetséges, a csoportvezetőnek részt kell vennie a
megbeszélésben.
Általában a probléma továbbgörgetésében és a megbeszélés vége
felé az összegzésben vállalhat nagyobb szerepet, amikor már minden
résztvevő megpróbált valamilyen módon megnyilvánulni. A csoportban
szociális tanulási folyamat zajlik. El kell érnie, hogy a bizalom és a
szolidaritás légköre fokozatosan kialakuljon, amelyhez a csoportvezető
stílusa is hozzájárul elsősorban azzal, hogy egyszerű nyelven kommunikál.
Fontos a már ismertből, a konkrétból való kiindulás, mert nem az
ismeretközlés jellemzi a csoportmunkát. A csoportvezetőnek hozzá kell
segítenie a résztvevőket, hogy végre magukra találjanak, átgondolják és
tisztázzák az érdekeiket.

11. A pozitív megközelítés szabálya
A csoportvezető ismeretátadáson keresztül feltétlenül alakítja a
csoportot.
A
csoportvezető
hatása
természetszerűleg
magatartásformálásban jelentkezik, és csak évek múltán mérhető fel, hogy
a személyiség tulajdonságaiban milyen változást eredményezett a közös
munka. Emellett az adott csoport tagjai különböző fejlettségi szinten
állnak, így ugyanaz, a csoportvezető által nyújtott példa néhányuk
számára még követhetetlen, mások számára megerősítő tényező, míg a
harmadik réteg számára új információt jelent. Az új szemléletű
csoportvezetői
magatartás
legfontosabb
sajátossága,
hogy
a
csoportvezető pozitív módon közelít minden csoporttaghoz.
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Mindig
azokat
a
tulajdonságokat
kell
a
csoporttagok
tevékenységében keresni, amelyek helyesek, vagy amelyek a fejlődésre
utalnak. A csoportvezetőnek minden helyzetben egyértelműen és nyitottan
kell kifejeznie a megelégedettségét a csoport tagjai felé. A napi, heti
alkalmakkor vagy spontán helyzetekben lehetőséget kell biztosítania arra,
hogy a csoportvezető egy-egy csoporttagnak a helyesen végzett feladatról
pozitív értékelést adjon. Az ilyen típusú értékelés – „Így sohasem fogsz
előbbre jutni.” – csak a csoporttag önérzetét és önbizalmát érinti, esetleg
személyiségét sérti, de munkáját nem értékeli. Ha a pozitív
megnyilvánulások konkrétak, akkor helyénvalóak is. „Nagyon pontosan
fogalmaztál, ez ügyes!” Ha csak azt mondjuk: „ügyes”, az nem konkrét
résztevékenységre vonatkozik. A pozitív megközelítés alkalmazásának
szabályként való alkalmazásának eredménye, hogy a csoporttag úgy érzi,
a csoportvezető megbízható forrása a támogatásnak és a konkrét
információnak. A pályaorientációs csoportfoglalkozások helyszínére olyan
helyiség alkalmas, ahol iskolai kötöttségek nélkül szabadabban
foglalkozhatnak a feladatokkal.

12. A pályaorientációs csoportfoglalkozás
tematikája
12.1. Bevezető csoportfoglalkozás
12.1.1. Csoportvezető bemutatkozása
„X.Y. vagyok, pályaorientációs foglalkozásokat fogok tartani nektek,
hetente két órában. Ezek a foglalkozások nem hagyományos tanórák
lesznek, hanem közösen fogunk feldolgozni egy-egy témát, amely
segítségetekre lehet pályaválasztásotokban. Sokféle feladatot fogunk
megoldani, és ezek során jobban megismerhetitek önmagatokat, miben
vagytok jók, mi iránt érdeklődtök, miket tartotok fontosnak. Szeretném, ha
kialakítanánk a közös foglalkozásaink szabályait.”
12.1.2. A szabályok tartalma
A foglalkozások időtartama összevontan két óra, nincs szünet,
együttműködés, egymás meghallgatása, a csoporttitok megőrzése.
12.1.3. Hangulatteremtés
A csoportvezető átrendezi a csoporttagokkal a termet, a székeket
körbe rakják.
Ajánlott hangulatteremtő játékok:
Gordiuszi csomó
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Csípj fel, kis virág
Várakozások és félelmek
Csoportbank (Rudas 1990, 194. p.);

12.1.4. Célkitűzés
A célkitűzés fázisában a csoportvezető ismerteti a résztvevőkkel az
adott csoportfoglalkozás célját. „A mai foglalkozásunk célja, hogy új
oldalunkról ismerjük meg egymást.”
12.1.5. Ismeretfeldolgozás
Az ismeretfeldolgozás során alkalmazott módszerek: páralkotás,
párinterjú, gyűjtés, feladatlap. A páralkotáshoz minden csoporttag kihúz
egy kártyát. Páratlan számú csoport esetén a csoportvezető is húz egy
lapot. Az azonos kártyát húzók alkotnak egy párt. A párok egymás mellé
ülnek, és bemutatkoznak egymásnak öt-öt percben. Miután mindkettőjük
elmondta magáról a fontosnak tartott információt, bemutatják társukat
úgy, mintha ők lennének. A csoportvezető, ha nem volt párja, elsőként
mutatkozik be két-három percben, figyelve az időkeretet. A csoportvezető
a bemutatkozás alatt a táblára ragasztott csomagolópapírra feljegyzi a
szabadidős tevékenységeket, amiket a csoporttagok a bemutatkozás során
elmondanak magukról. A csoportbemutatkozás végén összegzi a
csoportról kialakult képet a csomagolópapírra felírtak alapján. (Őrizze meg
a csoportvezető a csomagolópapírt, a következő foglalkozáson szükség
lesz rá.)
12.1.6. Személyes hozam
A csoporttagok megfogalmazzák, hogy a csoportfoglalkozás során
milyen új információkat tudtak meg magukról és egymásról, mit kaptak,
mit nyertek a foglalkozás révén.
12.1.7. A következő foglalkozás előkészítése
A csoportvezető megköszöni a tagok aktív részvételét. Megbeszélik a
következő csoportfoglalkozás témáját, szükség esetén önálló munkát ad,
melyet a két foglalkozás között kell elkészíteni.

13. A pályaválasztási tanácsadó önellenőrzési
feladatai
A tanácsadás akkor sikeres, ha a csoport tagjaiban kialakul saját
életpályájával kapcsolatosan egy álláspont, vélemény, megállapítás, egy
meggyőződés. A tanácsadói munka elemzése során elengedhetetlen a
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meggyőzés kialakulásának folyamatát végiggondolni. A tanácsadó munka
megítélésének szempontjából sarkalatos kérdés lehet, hogy a tanácskérő
döntése egyértelműen kapcsolódik-e a tanácsadó tevékenységéhez.
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Legális és tiltott drogok

Felmérés a Károlyi István Gyermekközpont
növendékeinek legális és tiltott drogokkal
való kapcsolatáról
1. Bevezetés
2004 áprilisában kaptam a feladatot az intézmény vezetőjétől,
hogy a kábítószer használatra vonatkozóan végezzek átfogó vizsgálatot
a Károlyi István Gyermekközpontban gondoskodásban lévő gyerekek
körében.
Miután megfogalmaztuk a pontos célkitűzéseket, a megvalósítás felé
vezető úton első lépés volt a vizsgálati módszer kiválasztása. A könnyen
kezelhetőség, számosíthatóság érdekében a kvantitatív, kérdőíves
felmérést tartottam leginkább megfelelőnek. A mintapopuláció pontos
megválasztása, és a kérdőív itemeinek gondos összeállítása után,
májusban került sor az empirikus adatgyűjtésre. A 95 szabályosan kitöltött
kérdőív nyitott és zárt kérdéseinek feldolgozását az adatok
kvantifikálásával kezdtem. Így az egyes elemzési egységeket számértékű
kódokká alakítottam, hogy számítógéppel kezelhető adatbázist kapjak.
Ezután következett a rögzítés, melyhez az SPSS program Data Entry
segédprogramját használtam, majd az adatok elemzése az SPSS program
segítségével történt.

2. A vizsgálat feltételeinek rövid ismertetése
2004 májusában a Károlyi István Gyermekközpont 10 és 18 év
közötti növendékeit kérdőíves felmérés keretében kérdeztük a droghoz
való viszonyukról. Fő célunk volt pontos képet, számadatokat kapni arról,
hogy mennyire aktuális probléma a drogkérdés a Gyermekközpontban.
A legális droghasználat nyilvánvaló volt számunkra, hiszen a tiltó
intézkedések ellenére sok gyermek „szájában ott lóg” a cigaretta,
számtalan esetben veszik igénybe a kávéautomata-gépet, és nem egyszer
fordult már elő, hogy alkoholos állapotban tértek haza.
Az illegális szerhasználatra vonatkozó hipotézisünk szerint
feltételeztük, hogy előfordult már a gyermekek kis százalékánál, hogy
kapcsolatba került valamilyen kábítószerrel, de ennek mértékére nem
voltak konkrét tapasztalatok.
A vizsgálati módszerek közül a kérdőíves felvételt tartottam leginkább
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célravezetőnek, hogy gyorsan, a legegyszerűbb módon kapjunk könnyen
kezelhető, számszerű adatokat. Több esetben előfordult, hogy a
válaszadás befejeztével beszélgetni kezdtünk, ahol még inkább kötetlen,
felszabadult volt a hangulat. Többen megfogalmazták a véleményüket a
drogkérdésről, nem egy esetben vallották be személyes kapcsolatukat a
kábítószerekkel. Elmondták indítékaikat, egy fiú szavait idézve: „hogy
vannak ezzel a Gyerisek”.
2.1. A minta
Az 1986 (18-19 évesek) és az 1994 (10 évesek) között született
gyerekek adták a mintát. Így 2004 májusában, a Gyermekközpontban
gondozásban lévő 143 gyermekből 100-at (69,9%) kérdeztem le.
Összesen 95 szabályosan kitöltött kérdőív került feldolgozásra, 52 a
belső és 43 a külső lakóotthoni csoportokból.
2.2. A kérdőív bemutatása
A kérdőív 18 kérdésből állt, melyek megválaszolása kb. 20 percet
vett igénybe. Ennyi ideig minden gyermek figyelme aktív volt, az adott
feladatra tudott koncentrálni. Az első 4 kérdés személyes adatokra
vonatkozott (természetesen név kivételével) születési év, nem,
intézményünkbe kerülés éve, valamint a bizonyítvány átlaga. Többen nem
kívántak ezekre válaszolni, amit a következővel magyaráztak: „amikor
majd Igazgató úr a felnőttekkel fogja nézegetni a válaszokat, akkor rá
fognak jönni, hogy kiről van szó.” Miután elmagyaráztam az
adatfeldolgozás módját és folyamatát, kezdeti bizalmatlanságuk megszűnt.
Számomra is meglepő módon többen nyíltan vállalták a véleményüket, és
ragaszkodtak a nevük feltüntetéséhez. Egy fiú (ő megadta a nevét) 2
héttel a kérdezést követően megkeresett, és kérte, nézzük át együtt a
válaszait. Hosszasan beszélgettünk, a beszélgetés tanulságai ezen
tanulmány részét képezik.
A másik 14 kérdés zárt végű volt, ami azt a törekvésemet
szolgálta, hogy a lehető legegyszerűbb módon adhassanak választ a
gyerekek. Így több, előre megadott válaszlehetőség közül jelölték meg azt
az egyet, ami leginkább egyezett véleményükkel. Szintén a válaszolók
dolgát megkönnyítendő, sok kérdést mátrixos formában tettem fel,
hiszen a táblázatos elrendezés jóval áttekinthetőbb, kitöltése egyszerűbb,
kevesebb időt vesz igénybe. Az 5., 6. kérdés a problémakezelésre
vonatkozott: miként ítélik meg saját problémamegoldó képességüket,
kihez fordulhatnak és kihez fordulnak szívesen segítségért olyan esetben,
ha gondjuk van. Ezt követően a káros szenvedélyekre - cigaretta, alkohol,
kábítószer – vonatkozó itemek következtek. A 7., 8. kérdésben arra voltam
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kíváncsi, hogy mennyire helytelenítik, és mennyire ítélik
veszélyesnek az egyes drogok használatát. Mindkét esetben nagy
hangsúlyt helyeztem a kipróbálás, az alkalmi, illetve a rendszeres
fogyasztás problémakörére. A 9. kérdés az ismeretekre irányult: saját
megítélése szerint mennyit tud a kérdezett a felsorolt drogokról. A 10.,
11. kérdésben a cigarettázási szokásokra vonatkozóan kaptunk
információkat. A 12., 13., 14. kérdések a szeszesital fogyasztási
gyakoriságot, annak mértékét mérték. A 15., 16., 17., 18. kérdésekből a
kábítószer használatára következtethetünk. Ha előfordult a gyerekkel,
hogy valamilyen szert fogyasztott, hány alkalommal tette azt, milyen
beszerzési forrásból, mennyire könnyedén jutott hozzá a kívánt
mennyiséghez, és hány olyan személy van a baráti körében, aki
fogyasztója valamilyen droghatású készítménynek.
A 18 kérdésre adott több tucat válasz gondos kiértékelése, egy- és
kétváltozós elemzése részletes információval szolgált egy általános,
átfogó kép kialakításához a Gyermekközpontban nevelkedő gyermekek
drogokhoz való viszonyáról.

3. A vizsgálat eredményeinek ismertetése
Tehát az 1985 és 1994 között született gyermekek kerültek a
vizsgálati mintába. Az alsó és felső korhatár meghúzásánál elsődleges
szempont volt, hogy elég tág határt hagyjunk ahhoz, hogy mindenképpen
beleessenek azok a gyerekek, akik valamikor már kapcsolatban voltak
valamilyen droghatású készítménnyel. A 10-11 éves alsó korhatárt ebből a
szempontból reálisnak gondoltam, de nagy örömömre a kitöltés során
nyilvánvalóvá vált, hogy az esetlegesen előforduló „egyszer beleszívtam a
cigibe”, és „egyszer megkóstoltam az alkoholt” kijelentések mellett,
többségben volt az „az meg micsoda” kérdés. A felső korhatárt
mindenképpen szerettem volna kiterjeszteni a 18 év felettiekre is, de mivel
ők már megtagadhatják a válaszadást (feltételezésem, hogy aki érintett
lett volna a kérdésben, az meg is tette volna), kimaradtak a vizsgálatból. A
15 és a 16 éves korosztály a többihez képest minimálisan felülreprezentált
volt, de ez az eredményeken nem változtatott.
A nemek szerinti megoszlást tekintve 58 fiú, 35 lány töltött ki
kérdőívet, valamint ketten nem tüntették fel nemüket.
A kérdezés folyamán mindvégig törekedtem arra, hogy minden
kérdésre válaszoljanak a gyerekek. Így a válaszhiány elenyésző volt.
Számomra megdöbbentő, hogy alig volt olyan, aki elsőre meg tudta
mondani, hogy melyik évben lett a Károlyi István Gyermekközpont
lakója, a bizonyítvány átlagának beírása pedig még inkább gondot
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okozott.
A problémakezelésre, helyzetkezelésre vonatkozó kérdésekre adott
válaszok alapján elmondható, hogy a gyerekek nagy többsége megtalálja
a megfelelő megoldást. 29,5%-uk mondta, hogy mindig sikerül
megoldania a problémáját, 66,3%-ról általában mondható el ez, és
csupán 3,2% nem képes erre. A „nekem úgysem sikerül javítani a
helyzetemen” kijelentéssel viszont már 8,4%-ban egyetértettek, 44,2%-uk
mondta, hogy néha érez így, és szintén 44,2%-uknál ez sosem fordul elő.
Kíváncsi voltam, van-e befolyásoló hatása az életkornak ebben a
kérdésben, ezért kereszttáblában elemeztem a változókat. Annak
eredménye alapján megállapítható, hogy a „sokszor nem találom a
megfelelő kiutat a problémás helyzetből” a 16-17 évesekre jellemző
leginkább.
Érdekes megnézni, hogy miként értékelik az egyes személyekkel való
kapcsolataikat, kire számíthatnak, ha gondjuk van. Legszívesebben az
idősebb, illetve egykorú barátokkal, valamint a testvérükkel beszélgetnek
gondjaikról. Nagy öröm, hogy 78,9%-uk adott olyan választ, mely arra
enged következtetni, hogy nevelőjükkel bizalmi, interperszonális
kapcsolatban állnak. Elgondolkodtató viszont, hogy miért nem akarják
pszichológus segítségét kérni, hiszen 49,5%-ban egyáltalán nem szívesen
tennék azt. Szignifikáns összefüggés figyelhető meg ebben a kérdésben a
korral, vagyis minél idősebbek a gyerekek, annál kevésbé érzik úgy, hogy
pszichológus lehet a segítségükre. Feltehetően az előző életút, az átélt
tapasztalatok számlájára írható, hogy nem bíznak a külső
szakemberekben. A rokoni kapcsolatokat tekintve 47,4% úgy gondolja,
hogy számíthat szüleire/szülőjére (13,7% mondta, hogy nincs ilyen
személy az életében), más rokon segítségét viszont 44,2% nem kérné
szívesen (itt 16,8% jelölt meg kapcsolathiányt). A tanárok/tanár szerepe a
problémakezelésben a kor függvénye. 15 éves korig bátran fordulnak a
gyerekek valamelyik iskolai tanárukhoz, ha gondjuk akad, majd ez a
nagyobb korosztályoknál megváltozik. Ilyen egyértelmű összefüggés a
szülők, rokonok esetén nem mutatható ki, az inkább az egyéni személyes
kapcsolatok minőségétől függ, mintsem az életkortól.
Az eddig tárgyalt kérdések célja egyrészt a ráhangolás volt, másrészt
ezek tükrében kaphatunk átfogó képet a káros szenvedélyekre vonatkozó
adatok elemzésénél. Mielőtt feltettem volna a direkt kérdést: „volt-e már
kapcsolatod a következő drogokkal”, szerettem volna még pár dolgot
világosan látni. Kíváncsi voltam, hogy helytelenítik-e ezt a cselekedetet,
veszélyesnek ítélik-e, mennyit tudnak az egyes szerekről, és ezek
befolyásoló tényezőként hatnak-e használati szokásaikra. Az általam
felsorolt legális és illegális drogok (cigaretta, alkohol, marihuána, LSD,
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speed, extasy, heroin, kokain, hallucinogének, gyógyszerek) kipróbálása,
alkalmi fogyasztása, valamint rendszeres használata eltérő megítélés alá
esik. Minden szer esetén helytelenebbnek vélték a rendszeres
fogyasztást az alkalminál, és még inkább a kipróbálásnál. Azt
tapasztaltam, hogy a „nagyon helytelenítem” valamint „helytelenítem”
válasz közti árnyalatnyi különbséget a gyerekek nehezen érzékelték, így ha
e két kategóriát összevonom, és azt mondom e kettő jelenti a
helytelenítést, az előbbi megállapítás ugyanúgy érvényes. A „nem
helytelenítés” ezzel fordított arányosságot mutat. Nagyon érdekes
megvizsgálni, hogy melyik drogot és azon belül melyik fogyasztási formát
helytelenítették legmagasabb, illetve legkisebb arányban. Ebből a
szempontból legkevésbé helytelen a gyerekek szerint az alkalmi
cigarettázás, 1-2 pohár alkohol elfogyasztása hetente többször, a
marihuána, valamint az extasy, LSD, speed kipróbálása. A tényleges
fogyasztásra vonatkozó adatok értékelésénél látni fogjuk, hogy ezen
szerek fogyasztása a legmagasabb arányú. Fordított a helyzet viszont a
„szipuzás” tekintetében. A 3. legnagyobb százalékban alkalmazott
módszer, és emellett ezt vallották a leginkább helytelennek. Érdekes,
hogy pl. a rendszeres heroin vagy kokainfogyasztás is kedvezőbb
megítélés alá esett ebből a szempontból.
A „nem tudom” válaszokat elemezve elmondható, hogy azok az
egyes szerek kipróbálására vonatkozó kérdésben fordulnak elő legnagyobb
arányban. Vagyis a megkérdezett gyerekek elég nagy számban nem
tudták egyértelműen azt a választ adni, hogy helytelen az, ha valaki
kipróbálja például a marihuánát. Ez az eredmény következhet persze
abból, hogy azok a fiatalabb korú gyerekek, akik nem hallották még azt a
kifejezést, hogy marihuána, a „nem tudom” választ jelölték meg. Tehát
nem a „helyesség” vagy „helytelenség” megítélésére vonatkozik a „nem
tudom” kategória. Ahhoz, hogy választ kapjunk, kereszttáblában
elemeztem, van-e szignifikáns kapcsolat a kor, és a „nem tudom” válaszok
között. Összefüggés egyedül az alkoholfogyasztásnál volt megfigyelhető. A
Chi-square teszt 0.025-ös szignifikancia szintet mutatott, tehát a két
változó függő viszonyban van. A kor előre haladtával csökken a
helytelenítés mértéke, vagyis minél idősebb az illető, annál kevésbé
helyteleníti a hetente egy-két pohár alkohol elfogyasztását. A többi szer
esetén ez az összefüggés nem kimutatható.
Az egyes drogok használatából adódó veszélyek megítélésénél
megállapítható, hogy a kipróbálás, alkalmi fogyasztás és rendszeres
használat között reálisan érzékelik a különbséget. A megkérdezett
gyerekek legveszélyesebbnek gondolták a rendszeres „szipuzást”
(harmadik leggyakrabban alkalmazott módszer), ezt követte a rendszeres
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kokain, valamint heroin használata. Heti 1-2 pohár alkohol elfogyasztását
(42,1 % szerint veszélyes) és az alkalmi cigarettázást (54,7% szerint
veszélyes) kivéve, minden más szer alkalmazását magasan 60% feletti
arányban vélték veszélyesnek.
A „nem tudom” lehetőséget legtöbben a speed, extasy, valamint LSD
kipróbálásával és alkalmi fogyasztásával kapcsolatban jelölték meg, tehát
a legtöbben ezekre vonatkozóan nem rendelkeznek elegendő ismerettel
ahhoz, hogy azok veszélyességének szintjét el tudják dönteni.
Együtt elemezve a „helytelenítésre” és „veszélyességre” vonatkozó
adatokat, szignifikáns kapcsolat figyelhető meg. Elmondható, hogy minél
veszélyesebbnek ítéli a gyerek az adott anyagot, annál jobban
helyteleníti annak használatát, vagyis a helytelenítés okaként fogható
fel a veszélyesség.
Az életkor befolyásoló hatását vizsgálva az alkalmi cigarettázás és a
marihuána kipróbálása között van összefüggés. Itt az a tendencia
figyelhető meg, hogy ahogy nő az életkor, egyre kevésbé vélik
veszélyesnek azokat. A rendszeres alkoholfogyasztást figyelve
megállapítható, hogy a 16 „alig veszélyes” válasz 62,5%-át a 15, illetve 16
éves korosztályba tartozó gyerekek adták. A többi drogtípus esetén
szintén ez állapítható meg, vagyis az összes „nem veszélyes”, illetve „alig
veszélyes” választ legmagasabb arányban a 15-16 éves gyerekek
adták. Kevésbé jellemző ez a 18-19 évesekre, ami adódhat abból, hogy ők
tájékozottabbak, megfontoltabbak. A „nem tudom” választ 90%-ban a 10
és 14 éves korosztályba tartozók jelölték meg.
Arra a kérdésre, hogy szerintük mennyit tudnak az egyes drogokról,
a megkérdezett gyerekek 14,7%-a válaszolta, hogy szinte semmit, és
29,5%, hogy mindent tud. Szignifikáns a kapcsolat az életkorral.
Legmagasabb arányban állították, hogy sok mindent tudnak ugyan, de
még jó pár dolog érdekelné őket.
Ezen kérdések után a konkrét fogyasztásról, a különböző drogok
használatának rendszerességéről szerettem volna képet kapni.
3.1. A dohányzás
A dohányzásra vonatkozó
ábrázolja:

adatokat, a

következő

kördiagram
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Cigarettáztál-e már életedben?

válaszhiány

1,10%

még soha
egyszer vagy kétszer

32,60%

35,80%

néhányszor

4,20%

régen rendszeresen

16,80%

9,50%

most is rendszeresen

A 95 megkérdezett gyermekből 94 adott értékelhető választ. Az előző
ábráról leolvasható, hogy 35,8%-uk rendszeres dohányzónak
mondható. Ha az „1-2-szert”, illetve a „néhányszort” vesszük
alkalomszerű fogyasztásnak, akkor ez 26,3%-ukról mondható el.
Csupán 4,2% az, aki régebben dohányzott ugyan, de később
valamilyen oknál fogva leszokott. Ez az arány elenyésző a rendszeres
fogyasztókhoz viszonyítva. A cigarettázási gyakoriság korosztályos
megoszlása a következő:
10

8

6

cigiztél-e életedben
még soha

4

esetszám

egyszer vagy kétszer
néhányszor

2

régen rendszeresen
0

most is rendszeresen
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

életkor

A 10, 11, illetve 12 éves korosztályba tartozó gyerekek 60-70%-a
válaszolta, hogy soha nem gyújtott még rá, a többiekkel pedig néhány
alkalommal fordult ez elő. 13 éves kortól azonban már csökken a cigit nem
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kipróbálók aránya, ezzel párhuzamosan nő az alkalomszerű használók
száma, és sajnos megjelenik a rendszeres fogyasztás. A 14 évesekre
szintén ez jellemző, 40%-uk még soha nem dohányzott, 30%-uk 1-2-szer,
20%-uk néhányszor, és 10% vallotta magát rendszeres dohányosnak.
A 15 éveseknél viszont már 46,6% az állandó cigarettás. A 16
évesek között ez az arány 57,2%, a 17 éveseknél 75%, a 18 évesek
között 66,7, a 19 éves korosztályban pedig 50%. Megállapítható, hogy
sajnos az életkor előrehaladtával egyre kevesebb azok száma, akik
egyáltalán nem akarnak kapcsolatba kerülni a cigarettával, nem érzik
annak szükségét, az alkalmi dohányosok pedig rendszeres fogyasztókká
válnak. A dohányosok közül 13,7% mondta, hogy naponta pár szálat
szív el, 15,8% körülbelül napi fél dobozzal, 8,4% elszív egy nap egy
dobozzal, és 6,3% még ennél is többet.
3.2. Az alkohol
A különböző intervallumokra eső alkoholfogyasztásra vonatkozó
adatokat százalékos megoszlásban mutatja a következő diagram:

százalék

Alkohol fogyasztási gyakoriság megoszlása
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
utóbbi 1
hétben

utóbbi 1
hónapban

utóbbi 1
évben

élete során

0-szor
1-2-szer
3-5-ször
10-20-szor
30-50-szer
többször

Az ábrát figyelve látható, hogy a kérdezést megelőző héten, a
gyerekek 15,8%-a fogyasztott szeszesitalt. Ez az arány úgy oszlik
meg, hogy 13,7%-uk 1-2-szeri és 2,1%-uk 3-5-szöri fogyasztást jelölt
meg. Közülük 1 gyermek 13 éves, 2 15 éves, 4 16 éves, 2-en 17 évesek,
és 3-an 18. Kettő gyerek válaszolta, hogy 3-5 alkalommal ivott alkoholt az
előző héten, ők a 15, illetve 16 éves korosztály tagjai.
Az elmúlt hónapra vonatkozó adatokból látható az emelkedés a
fogyasztási gyakoriság tekintetében. A havi periódusban már 45,3%uknál fordult elő, hogy alkoholt ittak. 28,4%-uk 1-2-szer, 13,7%-uk 3-5ször, és 3,2%-uk 10-20 alkalommal.
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Az adott évre vonatkozó adatokat részletesebben tanulmányozva és
összevetve a kapcsolódó változókkal, elmondható, hogy a 14 év feletti
gyerekek 74,5 %-a fogyasztott szeszesitalt az adott évben. Ha a 10
és 50, valamint annál többszöri alkalmat rendszerességnek tekintjük,
akkor közülük 44,7% mondható rendszeres fogyasztónak, ami az
összes 14 év feletti gyerek 33,3%-át jelenti.
Összevetve az intézménybe kerülés évét, valamint azt, hogy
hány alkalommal fogyasztott alkoholt élete során, szignifikáns
kapcsolat figyelhető meg. Arra voltam kíváncsi, hogy azoknál a
gyerekeknél, akik a 2003-as évben lettek a Károlyi István Gyermekközpont
növendékei, megfigyelhető-e valamilyen változás a szeszesital fogyasztás
tekintetében. Összevetettem az utóbbi 1 évre, valamint az életükre
vonatkozó adatokat. A százalékos arányokat elemezve látható, hogy a két
periódusra megadott adatok között minimális különbség van, vagyis szinte
az összes fogyasztás az elmúlt évre esett. Feltételezhetően a
kortárscsoport, az új kapcsolatok, barátok hatása döntő jelentőségű, de a
pontos okok meghatározásához további vizsgálatokra lenne szükség.
A következő táblázat százalékos bontásban mutatja meg, hogy az
egyes
korosztályokba
tartozó
gyerekek
hány
alkalommal
fogyasztottak szeszesitalt az adott hónapban.
0-szor
1-2-szer
3-5-ször
10-20-szor
30-50-szer
Többször

10 év 11 év 12 év 13 év 14 év
100% 100% 100% 77,8% 60%
22,2% 30%
10%
-

15 év
16 év 17 év
31,25% 21,5% 50%
31,25% 57,1% 25%
31,25% 21,4% 25%
6,25%
-

18 év 19 év
55,6%
33,3% 50%
25%
11,1% 25%
-

Megállapítható, hogy az életkor növekedésével arányosan nő a
fogyasztási gyakoriság. Érdemes jobban megfigyelni a 15 és 16 év
közöttiek adatait. Sajnos azt láthatjuk, hogy 68,75, illetve 78,5%-uk
ivott alkoholt az adott hónapban. Tehát tizenhat 15 éves gyerekből
11, és tizennégy 16 évesből szintén 11 szeszesitalhoz nyúlt.
A megkérdezettek 32,8%-a mondta, hogy a kérdezést megelőző 30
napban sört ivott, 27,5 % ivott bort, és 21,1% tömény italt. A
rendszeres fogyasztást tekintve a pálinka a leggyakoribb, tehát az a pár
gyerek, aki 1 hónapban rendszeresen fogyasztott alkoholt, a pálinkát
választotta. Emellett az alkalomszerű bor- és sörfogyasztás jellemző.
A gyerekek 4,2%-a válaszolta, hogy az elmúlt hétre
visszatekintve előfordult, hogy becsípett, berúgott. Közülük egy 13
éves, egy 15 és kettő 16. Egy hónapra vonatkoztatva 17,9% (15 gyerek)
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állította, hogy lerészegedett. Itt is felülreprezentáltak a 15, illetve 16
évesek. Ez azt jelenti, hogy az ebbe a korcsoportba tartozó gyerekek 3030%-a számolt be ilyen „élményről ”.
1 évre visszamenőleg 34,9% vallotta, hogy előfordult vele, hogy a
kelleténél több alkoholt ivott, míg az eddigi életére vonatkozóan 40,1%.
3.3. A kábítószer
A kábítószer fogyasztási gyakoriság megoszlása:
Marihuánás
cigi
Hasis
Szipuzás
(hígító,
ragasztó)
LSD
(bélyeg, nyalóka)
Extasy
Speed
Máktea
Heroin
Kokain
Gyógyszer
alkohollal

Többször
6,3%
(6 fő)
1,1%
(1 fő)
4,2%
(4 fő)

∅
1,1%
(1 fő)
1,1%
(1 fő)
1,1%
(1 fő)

_____

____

1,1%
(1 fő)

2,1%
(2 fő)
2,1%
(2 fő)
_____

1,1%
(1 fő)
_____

1,1%
(1 fő)
____

_____

____

_____

_____

_____

____

1,1%
(1 fő)
1,1%
(1 fő)

_____

_____

____

1,1%
(1 fő)

_____

____

1,1%
(1 fő)
1,1%
(1 fő)
1,1%
(1 fő)
1,1%
(1 fő)
1,1%
(1 fő)
1,1%
(1 fő)

10-20-szor 30-50-szer
3,2%
4,2%
(3 fő)
(4 fő)
_____
____

O-szor
72,6%
(69 fő)
94,7%
(90 fő)
82,1%
(78 fő)

1-2-szer
10,5%
(10 fő)
3,2%
(3 fő)
8,4%
(8 fő)

3-5-ször
2,1%
(2 fő)
_____
1,1%
(1 fő)

3,2%
(3 fő)

_____

96,8%
(92 fő)

2,1%
(2 fő)

_____

_____

81,1%
(77 fő)
89,5%
(85 fő)
96,8%
(92 fő)
98,9%
(94 fő)
96,8%
(92 fő)
93,5%
(89 fő)

11,5%
(11 fő)
4,2%
(4 fő)
2,1%
(2 fő)
____

2,1%
( 2 fő)
3,2%
(3 fő)
_____

1,1%
(1 fő)
3,2%
(3 fő)

A táblázatban közölt adatok arra a kérdésre adnak választ, hogy
hány alkalommal fordult elő a gyerekekkel, hogy a felsorolt kábítószerek
valamelyikét használták. A 95 megkérdezett közül 1 nem adott választ erre
a kérdésre, a többiek, érzésem szerint, őszintén feleltek. A „soha nem
használtam a felsorolt drogokat” állítással 66,3% értett egyet, ketten
nem adtak választ, vagyis kijelenthetjük, hogy 31,7% használt már
valamilyen droghatású készítményt, 95-ből 31 gyerek drogozott már
életében legalább egy alkalommal. A táblázatból látható, hogy a
marihuána a legelterjedtebb kábítószerfajta a Gyermekközpont
növendékei körében. A gyerekek 26,3%-a próbálta már. Közülük
13,7% (13 gyerek) rendszeres fogyasztónak tekinthető, hiszen már
több mint 10-20 alkalommal használt „füvet”. Figyelemre méltó az a 6
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gyerek, aki már több mint 50-szer próbálta. Ez az egyetlen kábítószer
típus, amelynek használata szignifikáns összefüggést mutat a
Gyermekközpontba kerülés évével. A 19 2003-ban gondozásba vett
fiatal közül 5 „1-2-szer” (26%), 3 „30-50”-szer (16%), 3 pedig ennél is
többször (16%) nyúlt már a marihuánához. Vagyis a 26 füvező gyerek
közül 11 (42,3%) 2003-ban került gondozásunkba. Ez az összefüggés a
többi év és a többi drog esetén nem mutatható ki.
A korcsoportonkénti fogyasztási gyakoriságot a következő
oszlopdiagram ábrázolja:
Hányszor használtad a marihuánát
12

10

8
0-szor
6
1-2-szer
3-5-ször

4

esetszám

10-20-szor
2

30-50-szer

0

többször
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

életkor

Második leggyakoribb szer az extasy. 17,9% (17 gyerek) vallotta,
hogy fogyasztotta már. Közülük 4 gyerek mondható rendszeres
használónak. Életkoronként a következő a megoszlás:
Hányszor használtad az extasyt
14
12

10

8

0-szor
1-2-szer

6

3-5-ször

esetszám

4
10-20-szor
2

30-50-szer

0

többször
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12

13

14

15

16

17

18

19

életkor

Ezek után a „szipuzást” alkalmazták legtöbben. A növendékek
16,9%-a számolt be ezzel kapcsolatos élményről. Az általam felsorolt
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lehetőségeket (hígító, ragasztó) többen kiegészítették olyan módszerekkel,
amelyek számomra addig ismeretlenek voltak. Ilyen például, hogy a
különböző propán-bután hajtógázos palackok kiürülése után, a még benne
maradó gázt a szájukba nyomják, vagy ugyanez a hatás érhető el az
öngyújtó segítségével is. Szintén egy tőlük hallott módszer a kipufogógáz
direkt belélegzése. 4 gyermek mondta, hogy több mint 50
alkalommal élt már ezzel a módszerrel élete során. A korosztályos
megoszlás a következő:
Hányszor szipuztál
14

12

10

8
0-szor

6

1-2-szer

esetszám

4
3-5-ször
2

10-20-szor

0

többször
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

életkor

Figyelemre méltó a speed esetén, hogy kettő gyermek 10-20
alkalommal használta, ami már inkább nevezhető tudatos, rendszeres
fogyasztásnak, mintsem próbálkozásnak.
Hányszor fogyasztottál speedet
16
14
12
10
8

esetszám

6

0-szor

4

1-2-szer

2

3-5-ször
10-20-szor
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18

19

életkor

A hasist, LSD-t, mákteát 2-3 gyerek próbálta már, és egy-egy
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esetben többször is használta. Ők a 16, a 17, illetve a 18 éves
korosztályba tartoznak.
Örvendetes tény, hogy a kemény drogok közül a heroinnal még
senki nem próbálkozott. A kokainnal viszont 2 gyermeknek volt
már kapcsolata (egy 16 éves és egy 17 éves). Az egyiknek 3-5
alkalommal, tehát a kipróbáláson túl, máskor is használta. Egyik kérdezést
követően beszélgetni kezdtem 2 fiúval. A kemény drogok használatával
kapcsolatban elmondták, hogy tudomásuk szerint többen is kipróbálták
már a Gyermekközpontban lakó gyerekek közül, de őket idézve: „amit az
okoz, arra nekünk nincs szükségünk”. Kifejtették, hogy a hallucinációktól,
rosszulléttől, depressziótól megijednek, és rájönnek, hogy az nem jó,
nekik nem az kell. A bulihoz, szórakozáshoz, ahhoz, hogy egy általános
jókedvet érjenek el, megszabaduljanak a gátlásaiktól, tökéletesen elég az
alkohol, a „vagányabbaknak egy kis ez-az, egy kis durvább”.
Hipotéziseim között szerepelt, hogy az egyéni problémák megoldási
képessége és a kábítószer használat között összefüggés van. Vagyis az a
gyerek, aki azt a választ adta, hogy nehezen oldja meg a gondjait,
gyakran nem talál kiutat a problémás helyzetből, nagyobb valószínűséggel
nyúl a kábítószerhez. Chi-square Test-nek vetettem alá a változókat, ami
azt az eredményt hozta, hogy nem mutatható ki összefüggés ebből a
szempontból. Vagyis nem az elkeseredettség, a kiábrándultság
következménye, hogy a gyerek drogfogyasztó lesz. A beszélgetések
során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a „buli”, a „hecc”, a
„vagányság”, a „társaság”, ami döntő ebből a szempontból.
A „veszélyesség” megítélése, és a használat közötti kapcsolatra
vonatkozó hipotézisem szerint minél veszélyesebbnek gondolják az adott
drogot, annál kevésbé valószínű annak használata. A dohányzást, az
alkohol és marihuána fogyasztását kivéve, feltételezésem beigazolódott.
Ezek esetében megállapítható, hogy minél többet használja, annál
kevésbé gondolja veszélyesnek. A gyakoriság egyfajta önigazolási
reakciót vált ki, így a válaszokban tudatos őszintétlenség feltételezhető. A
többi drog esetében azok, akik veszélyesnek hiszik, kevésbé
fogyasztók. De egyértelműen nem jelenthetjük ki, hogy aki nem
használja, az azért nem teszi, mert tisztában van vele, hogy mennyire
jelent számára veszélyt. Ez jellemző a megkérdezett 15-16 évesekre.
A „helytelenítés” és a „veszélyesség” kérdését azért tartottam
fontosnak, mert szerettem volna látni, hogy a gyerekek tisztában vannak-e
cselekedetük következményével. Tudják-e, hogy mennyire jelent számukra
veszélyt, milyen hatással van szervezetükre, egészségükre. Feltételeztem,
hogy azok, akik fogyasztók, kevésbé gondolják ártalmasnak, hiszen ha az
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ember olyat cselekszik, amiről tudja, hogy rossz, önigazolás, önámítás lép
életbe, vagyis nyugtatja magát, hogy nem is olyan szörnyű az, amit tesz.
Feltehetően azok, akik keveset tudnak az adott szerről, helytelennek,
veszélyesnek fogják ítélni használatát. Ez adódhat az ismeretlentől való
félelemből, vagy abból, hogy személyes meggyőződés hiányában állítja,
hogy helytelen, mert azt hallotta róla, és egy kábítószer esetén azt „illik
mondani”, hogy persze, nagyon helytelen és nagyon veszélyes. Például a
marihuána esetén, akik azt mondták, hogy nem veszélyes, azoknak 88%-a
használója. Az alig veszélyest mondók 45%-a fogyasztó, akik szerint
veszélyes, azoknak a 26%-a fogyasztotta már, a nagyon veszélyest vallók
7,7%-a, és akik „nem tudom” választ adtak, azok közül senki nem
próbálta még. A számadatok összefüggéseiből az igazi okok nem
mutathatóak ki, de a legfontosabb következtetésnek annak kell lennie,
hogy a tudatos veszélyérzet kialakítására kell törekednünk.
Kíváncsi voltam, hogy a többféle kábítószer együttes fogyasztása
mennyire jellemző egy-egy személyre. Arra kerestem magyarázatot, hogy
például a marihuána esetében hány olyan gyerek van, aki magában
használja azt, és hány olyan, aki emellett mást is fogyaszt. A 25 gyerek
közül, aki legalább egyszer szívott már füves-cigit, csupán 5 olyan van, aki
amellett más szert nem használt még. A többiek esetében a fűhasználat
párosult több más kábítószernek a fogyasztásával. A „szipuzást”
figyelve elmondható még, hogy van olyan gyerek, aki önmagában
alkalmazta azt, 16-ból 3 személy. A többi drog minden esetben
kísérődrogként van jelen, tehát valamilyen másik szer mellett (ez általában
a marihuána) próbálják ki, alkalmazzák.
Kábítószer fogyasztás nemenkénti megoszlása:
FIÚ

LÁNY

Marihuánás cigi
Hasis

17
3

7
1

NEM
VÁLASZOLT
1
-

Szipuzás (hígító, ragasztó)

12

4

-

16

LSD (bélyeg, nyalóka)

1

1

-

2

Extasy

13

4

-

17

Speed

7

2

-

9

Máktea

2

-

-

2

Heroin

-

-

-

-

Kokain

2

-

-

2

Gyógyszer alkohollal

5

-

-

5

ÖSSZESEN
25
4
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A táblázat azt mutatja meg, hogy az egy adott szerre vonatkozó
összes fogyasztás miként oszlik meg fiúk és lányok között.
Általánosságban elmondható, hogy a Gyermekközpontban nevelkedő
gyerekek közül a fiúk inkább hajlanak arra, hogy droghoz
nyúljanak.
Mindenképpen szerettem volna választ kapni arra, hogy a külső,
illetve a belső lakóotthonokban lakó gyerekek kábítószer használatra
vonatkozó átlageredményei között van-e különbség. A kérdőívet kitöltő 95
gyermekből 31-ről (33%) mondható el, hogy volt már kapcsolata
kábítószerrel. A 31 gyermekből 20 (a belső otthonokban élők 38,5%-a)
a belső, és 11 (a külső lakóotthonokban élők 25,6%-a) a külső
lakóotthonok valamelyikében nevelkedik. A táblázatból kiolvasható,
hogy a droghasználó gyerekek milyen arányban kerülnek ki a külső, illetve
a belső otthonokból. A megadott százalékértékekből látható, hogy az adott
gyerekszám az adott otthonegységben lekérdezett gyerekek hány
százalékát jelenti:

Marihuánás cigi
Hasis

BELSŐ
OTTHONOK
16 (31,4%)
2 (3,9%)

KÜLSŐ
OTTHONOK
9 (20,9%)
2 (4,65%)

Szipuzás (hígító, ragasztó)

11 (21,6%)

5 (11,6%)

16

LSD (bélyeg,nyalóka)

1 (1,96%)

1 (2,32%)

2

Extasy

11 (21,6%)

6 (13,9%)

17

Speed

5 (9,8%)

4 (9,3%)

9

Máktea

1 (1,96%)

1 (2,32%)

2

Heroin

-

-

-

Kokain

-

2 (4,65%)

2

Gyógyszer alkohollal

1 (1,96%)

4 (9,3%)

5

ÖSSZESEN
25
4

Látható, hogy a belső lakóotthoni csoportokba tartozó
gyerekek között gyakoribb a szerhasználat. Figyelemre méltó
azonban a kokainra vonatkozó számadat. Jellemzően egy külső otthonban
fogyasztotta két gyerek, valószínűleg együtt, egy időben.
Kereszttáblában elemeztem a csoporthatást. Eredménye igazolta,
hogy ha egy csoportba egy gyermeken keresztül bekerül a drog, akkor
rohamosan elterjed a többiek körében is. Így ott, ahol legalább egy
gyermek kipróbáló vagy használó, nagy valószínűséggel előbb-utóbb a
többi is az lesz. Mindenképpen nagy öröm, hogy van olyan csoport, ahol
egyetlen gyermek sem adta azt a választ, hogy valaha is kipróbált volna
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valamilyen visszaélésre alkalmas szert. Ezek a csoportok a külső otthonok
közül kerülnek ki. Véleményem szerint nagy szerepe van a nagyvárosok
hatásának. Tényként megállapítható, hogy a Budapest vonzáskörzetében
lévő csoportok átlageredményei rosszabbak.
A vizsgálat céljainak meghatározásakor szerepelt az is, hogy
megtudjuk hogyan, milyen beszerzési forrásból jutnak hozzá a gyerekek a
kívánt kábítószerhez.
A következő kördiagram az első használat beszerzési forrását
mutatja:
idegentől vettem
3,2%
ajánlással vettem
2,1%
barátomtól vettem
2,1%
barátokkal osztozás
11,6%

válaszhiány
2,1%

idegentől kaptam
1,1%
idősebb barát adta
10,5%
idősebb testvér adta

soha nem használtam
66,3%

1,1%

Látható, hogy a baráti kör döntő jelentőségű az első használat
szempontjából. A legtöbben baráti társaságon keresztül kerültek először
kapcsolatba a kábítószerrel. Szerettem volna tisztán látni, hogy milyen
mértékben jut szerep az első kipróbálásban a dílereknek. Van-e esetleg
egy olyan kialakult hálózat, melynek célpontját képezik a
Gyermekközpontban nevelkedő gyerekek. Hiszen tudjuk, hogy az iskolák,
fiatalok szórakozóhelyei, diszkók elsődleges terjesztési helyei a
neppereknek. Látható, hogy az idegen személy szerepe viszonylag
csekély mértékű, csupán 6,4% esetén volt első beszerzési forrás egy
ismeretlen személy. Közülük 5,3% pénzért vásárolta. Örvendetes tény,
hogy csupán 1 gyerek számolt be arról, hogy számára ismeretlen
személytől kapta a szert, vagyis szándékos „beetetésről” nem
beszélhetünk. Elmondható, hogy a Gyermekközpontban nevelkedő
gyerekek első droghoz jutásában a döntő szerep a barátoké, a
kortárscsoporté, míg a külső terjesztők jelenléte elhanyagolható.
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Az egyes kábítószerek beszerzésének nehézségét tartalmazza a
következő táblázat:
Teljesen
lehetetlen

Inkább
Inkább
Nagyon
Nagyon
nehéz mint könnyű
nehéz
könnyű
könnyű mint nehéz
9,5%
7,4%
5,3%
20,2%
9,5%
7,4%
3,2%
10,5%

Válaszhiány

Marihuánás cigi
Hasis

55,5%
65,2%

2,1%
4,2%

„Szipuzásra”
alkalmas szer
LSD
(bélyeg,nyalóka)
Extasy

54,6%

3,2%

7,4%

6,3%

25,3%

3,2%

64,2%

10,5%

5,3%

5,3%

10,5%

4,2%

62,1%

7,3%

8,4%

3,2%

15,8%

3,2%

Speed

66,3%

5,3%

7,4%

5,3%

12,6%

3,2%

Máktea

64,2%

7,4%

7,4%

5,3%

10,5%

5,3%

Heroin

71,6%

12,6%

6,3%

2,1%

4,2%

3,2%

Kokain

70,5%

11,6%

7,4%

1,1%

5,3%

4,2%

Gyógyszer
(altató,nyugtató)

55,9%

8,4%

8,4%

8,4%

14,7%

4,2%

A beszerzés nehézségéről általánosságban elmondható, hogy
mindegyik szer esetében 70% fölötti arányban a „teljesen lehetetlen” vagy
„nagyon könnyű” kategóriák között oszlanak meg a válaszok.
Feltételezhető, hogy akik már valamikor hozzá tudtak jutni, azoknak
nem jelent gondot újra megszerezni a kívánt mennyiséget.
Szignifikáns összefüggés figyelhető meg a már korábbi fogyasztás és
a beszerzés nehézségének megítélése között. Ami ebből a szempontból
nem egyértelmű, az az ok-okozati összefüggés. Az, hogy a gyerek azért
használja éppen azt a szert, mert annak könnyű a beszerzése, vagy azért
ítéli könnyűnek a beszerzését, mert már más alkalommal sikerült neki.
Megnéztem, hogy van-e olyan eset, hogy valaki használta már az adott
szert, mégis lehetetlennek ítélte annak beszerzését. Ilyen nem fordult elő,
tehát aki valaha fogyasztotta a szert, az be tudná szerezni máskor is. A
heroin az egyetlen olyan kábítószerfajta, amit még senki nem próbált ki
egyetlen alkalommal sem, mégis 25,2% adta azt a választ, hogy ha
akarná, hozzá tudna jutni. Tehát az ok-okozati összefüggésről az
mondható el, hogy nem a beszerzés könnyűsége avagy nehézsége fogja
befolyásolni abban a gyereket, hogy kapcsolatba kerül-e az adott
kábítószerrel. A válaszokat elemezve az a megállapítás tehető, hogy sajnos
azok, akik ki akarnak próbálni, esetleg ismételten fogyasztani akarnak egy
bizonyos anyagot, nem amiatt nem fogják azt megtenni, mert nem tudnak
hozzájutni.
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Az utolsó kérdésre adott válaszok szintén a baráti kör döntő
jelentőségét bizonyítják. A gyerekek azt jelölték meg, hogy a barátaik
között hány olyan személy van, aki fogyasztója valamilyen drognak. A
válaszok szerint azoknak, akik használók, a „legtöbb” vagy
„minden” barátjuk szintén az. Akiknek egyetlen ilyen barátjuk sincs,
maguk sem számolnak be ilyen élményről.

4. Összegzés
Dolgozatom elején a vizsgálat fő céljaként határoztam meg, hogy
pontos adatokat, átfogó képet kapjunk, mennyire aktuális probléma a
drogkérdés a Károlyi István Gyermekközpontban gondoskodásban lévő
gyermekek körében. Az eredmények ismeretében azt hiszem, joggal
jelenthetjük ki, hogy sajnos fennálló, időszerű problémával állunk
szemben. Fel kell, és el kell ismernünk, hogy gyermekeink legnagyobb
százalékánál a mindennapi életvitel szerves részét képezi a legális
drogok használata. Valamivel kedvezőbb a helyzet az illegális, tiltott
szerek esetében, de kérdés, hogy meddig. Ugyan nem törvényszerű, hogy
a legális drogokat használók idővel az illegális szereket is kipróbálják,
esetleg fogyasztókká váljanak, de nem vonható éles határ.
Az országos eredmények is azt mutatják, hogy általában a kevésbé
veszélyes illegális szerek fogyasztását megelőzi az alkohol és a nikotin
kipróbálása és rendszeres használata. Ezt az összefüggést fogalmazta meg
Elekes Zsuzsanna az 1995-ös és 1999-es „Európai iskolavizsgálat a
középiskolások alkohol- és drogfogyasztásáról, valamint dohányzásáról”
című kutatás (ESPAD) eredményei alapján: „Korábbi kutatási
eredményeinkhez hasonlóan, a dohányzás alapján nagyon határozott
különbséget találunk a tiltott és legális szert fogyasztók, valamint a szert
nem fogyasztók között. A napi rendszerességgel dohányzás tekintetében a
tiltott drogot fogyasztók több mint kétszer akkora gyakoriságot mutatnak,
mint ami a teljes mintára jellemző .” (Elekes-Paksi 1999, 31. p.)
A Gyermekközpontban nevelkedő gyerekek cigarettázásra vonatkozó
mutatói elkeserítő képet festenek. 40% a rendszeres dohányosok
száma, és az életkor növekedésével egyre romlik a helyzet. Az érintettek
alsó korhatára 13 év, de a korosztályos megoszlást tekintve
legelkeserítőbb adatai a 16-17 éveseknek vannak, akik közül
57,2%, illetve 75% a rendszeresen dohányzók aránya.
Az alkohol és a drog fogyasztása között szintén kapcsolatot
állapítottak meg a kutatók: „Az alkoholfogyasztás prevalencia értékei is
sokkal magasabbak a tiltott drogot fogyasztók körében.” (Elekes-Paksi
1999, 32. p.)
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Az általam végzett elemzések megegyező eredményt adtak, vagyis
azok a gyerekek, akik legális drogfogyasztók (alkohol, cigaretta)
nagyobb számban használói valamilyen kábítószernek. Ezért
elengedhetetlen, hogy tudatosan lépjünk fel a legális szerek használatával
szemben, ez a prevenció egyik fontos lehetőségét jelenti. Hiszen miért
nyúl valaki az első cigarettáért vagy az első pohár alkoholért?
Kíváncsiságból, eufória és örömérzés elérésére, hangulatjavításra, a
feszültség és magány oldására törekszik. És ha ezek közül bármelyiket
„megkapja”, miért ne próbálná ki legközelebb is?
„S a fű – ugyan már, az semmi, az csak egy kis szippantás. S valóban
egy tabletta semmi, de kettő , három… húsz. Az már igen, az már valami.
Azt mondod: nézd, én erő s vagyok, bármikor ott hagyom, kibírom, de a
discóban csak a buli, a haverok miatt. Mondtad, kibírod, de nem bírtad!
Nem, hisz nem te vagy gyenge, hanem a szer, a drog erő sebb nálad!”
(„Anonymous”)
Igen, valahogy így kezdődik. Így kerülhetett be annak a 30
gyermeknek az életébe, akik a kérdőív 15. kérdésére azt a választ adták,
igen, kipróbáltam, vagy x alkalommal fogyasztottam már.
A szakirodalom úgynevezett „védő” és „hajlamosító” tényezőkről
beszél. Védő tényezők például, hogy valaki jó véleménnyel van magáról,
büszke a teljesítményére, amit akar, végre tudja hajtani, képes megtenni,
biztonságos és támogató személyes kapcsolatrendszerrel rendelkezik, az
életbeli fordulópontokat pozitívan oldja meg, sikeres a tanulmányi
eredménye stb. (Dr. Rácz, Dr. Szabó).
Ezzel szemben „hajlamosító tényezők” lehetnek: személyiségfejlődésbeli elmaradások, magatartászavarok, drogozást kedvező színben
feltüntető haverok, barátok, ha a fiatal kiszorult az iskolából vagy a
munkahelyéről stb. (Dr. Rácz, Dr. Szabó).
Gondoljuk csak végig, hány „gyerekünkről” mondhatjuk el, hogy az
iskolában, tanulmányiban nem állja meg a helyét (esetleg nem is jár),
nincs
akaratereje,
nem
áll
mögötte
elvárható
teljesítmény,
magatartászavarral küzd, személyiségének fejlődésében elmaradott, a
baráti köre rossz hatással van rá stb.! Mert sajnos sok gyerekre valóban
jellemzőek ezek a problémák.
Az ESPAD kutatás keretén belül mintába vett 17 ezer magyar
középiskolás közül minimális százalékban intézetben nevelkedő gyerekek is
voltak. A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy esetükben a tiltott
szerek igen magas prevalenciája (előfordulási gyakorisága) figyelhető
meg. Más kutatási beszámolókban szintén megfogalmazott tény, hogy a
szerfogyasztás előfordulásában egyértelműen jelentős szerep jut
az intézetben való nevelkedésnek vagy az egyedül élésnek.
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Be kell látnunk tehát, hogy a gondoskodásunkban lévő
gyermekek halmozottan veszélyeztetett helyzetben vannak.
Egyfajta zárt közösségről beszélhetünk, ahol felerősödik a barátok, a
kortárscsoport, az adott lakóotthoni csoportban együtt élők szerepe. Ezt
vizsgálatom számtalan eredménye bizonyította.
Feltételeztem, hogy a csoportok vegyes korösszetétele miatt, már
viszonylag kicsi korban megtörténik az első droggal való találkozás, hiszen
a nagyobbak úgymond „bevezetik a kisebb társaikat a témába”. Így a
minta populációjának meghatározásakor a 10 éves alsó korhatárt
indokoltnak tartottam. Nagy örömömre – feltételezésemmel ellentétben –
az első használattal a 13-14 éves korosztály hozható
összefüggésbe. Az ő esetükben a kipróbálás, alkalmi fogyasztás indítéka
a kivagyiság, vagányság, feltűnési vágy. Azt kellene elérnünk, hogy ne az
jelentse közöttük a tekintélyt, barátok általi megbecsülést, hogy számukra
ártalmas, veszélyes szereket akarnak és mernek használni. A 15-16 éves
korosztály adatai a leginkább elkeserítők. Számomra meglepő
módon a legális és illegális droghasználat tekintetében rosszabb képet
festenek, mint a felettük lévő korcsoportok tagjai. Nagy százalékuk állandó
dohányos, havi rendszerességgel fogyaszt alkoholt, és használ bizonyos
kábítószereket.
Összegezve az eredményeket úgy látom, hogy erősen
kialakulóban lévő függőségekről beszélhetünk, irreverzibilis
(visszafordíthatatlan) folyamatot egyetlen gyermek esetében sem
tapasztaltam. Együttes feladatunk az intenzívebb, hatékonyabb fellépés, a
hozzájutáshoz vezető utak elzárása. A mi feladatunk a már gyerekek
körében kialakult torz normák gyengítése. Ne a cigaretta, az alkohol, a
kábítószer legyen a társak megbecsülésének, elismerésének mércéje. Bár
elenyésző számban vallották, hogy problémáik, nehézségeik megoldása
gondot okoz számukra, tudatosítanunk kell bennük, hogy a korábbi lelki
megrázkódtatásokra, kilátástalannak tűnő élethelyzetekre nem lehet
megoldás a káros szenvedélyekbe menekülés. Úgy gondolom, hogy
a gyerekekkel közvetlen kapcsolatban álló nevelők, gyermekfelügyelők
szerepe a legfontosabb. A velük való személyes, interperszonális
kapcsolat erősítése, szilárdítása elengedhetetlen. Nagy öröm, hogy a
gyerekek 78,9%-a szívesen fordul problémájával nevelőjéhez. Ezért a
prevenciós tevékenységet itt látom megvalósíthatónak és eredményesnek.
Ha ugyanis olyan személy beszél következményekről, elrettentő példákról,
akivel szilárd, bizalmi viszony áll fenn, akinek a szavának hitele van a
gyermek szemében, akkor a tőle hallott információt elfogadja, igaznak és
megfontolandónak véli. Nagyon fontos, hogy tökéletesen tisztában
legyenek az egyes szerek kipróbálásának, használatának
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következményeivel. Tudják, és megértsék, mennyire veszélyeztetik
egészségüket, már elért eredményeiket, életük későbbi alakulásának
pozitív irányát.
A veszélyesség tudatosításának fontosságát bizonyítja, hogy
legkönnyebben hozzáférhetőek a „szipuzásra” alkalmas szerek, és mégis
csak a 3. leggyakrabban alkalmazott módszer. Ugyanakkor a leginkább
helytelennek és veszélyesnek ezt tartották. Többen szóban is kifejezték,
hogy mennyire ártalmas. Nagy valószínűséggel ez így terjedt el közöttük.
Talán valamelyik nevelő, felnőtt jótékony hatására egyöntetűen úgy
vélekednek, hogy az még a kemény drogok használatánál is veszélyesebb.
Az eredmények alapján tett megállapításom, miszerint a helytelenítés
oka a veszélyesség, szintén azt bizonyítja, hogy élnünk kell a prevenció,
a meggyőzés, a tudatos ismeretátadás módszereivel. A leépülésről, a
drogtól tönkrement ember képéről konkrét tapasztalataik nincsenek, ezért
a rádöbbentés a mi feladatunk. Annak bemutatása, hogy mi van a
„repülésen”, a „rózsaszín világon” túl.
Azt mondtam, a 10 éves korhatár alacsony ahhoz, hogy drogos
élményekről beszélhessünk. Nem alacsony viszont ahhoz, hogy tudatos,
formáló tevékenységünket megkezdjük. 90%-uk még azt sem tudja, hogy
mi az a kábítószer, így annak veszélyességével sincs tisztában. De tudja
meg tőlünk, az oktatófilmekből, képes füzetekből. Alakuljon ki benne már
kicsi korban egy reális kép arról, hogy aki elindul a lejtőn, annak
nagyon nehéz a megállás. Éppen ezért mondják, akik már kapcsolatba
kerültek a kábítószerrel, hogy az egyetlen biztos módja a leszokásnak, ha
ki sem próbáljuk. Ebben azonban nagy szükség van az akaratra és a
tudásra. Különös figyelemmel kell lennünk az intézményi nevelés
körülményeire, a közösség értékvilágára, az egyéni fejlődés lehetőségeire.
A Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célt kell követnünk:
„Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak
egy
produktív
életstílus
kialakítására
és
a
drogok
visszautasítására!”
„A felelősség közös. Odafigyeléssel még segíteni lehet, de ha
észre sem vesszük…” (Fodor)
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Hogyan tölthetik be az otthon funkcióját a
gyermekvédelmi intézmények?
1. Bevezetés
Mottó: „A gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az
ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermek számára.” (2002. évi IX. törvény 57. §)
Az otthon mindenki számára kitüntetett szerepet játszó környezet –
elég, ha az otthonnal kapcsolatos közmondásokra, versekre, énekekre,
vagy, ha prózaibbak akarunk lenni, az otthonra fordított pénzösszegekre
gondolunk. Ha valaki kimondja azt a szót, hogy „otthon”, különböző
érzelmek, emlékek, gondolatok, vágyak hívódnak elő, anélkül, hogy az
otthon
fogalmának
tisztázásával
mélyebben
foglalkozna.
A
környezetpszichológia, amely minél többet meg akar tudni az emberről,
illetve az ember és a társas-fizikai világ kapcsolatáról, az utóbbi időkben
egyre nagyobb lendülettel igyekszik megfejteni mindazt, ami e mögött a
fogalom mögött áll (Dúll 1995). Egyre jobban körvonalazódik az, hogy a
lakókörnyezet, az otthon, komoly szerepet játszik az identitás alakulásában
(Dúll 1996), a mindennapi jóllét (well-being) érzésében, sőt, ezen
túlmenően közvetett, de akár közvetlen hatással bírhat a testi – lelki
egészségre (Stokols 1992).
Mindezek ismeretében adódott a gondolat, hogy megvizsgáljuk, mit
jelent az otthon fogalma az állami gondoskodásban élő gyerekeknek:
valóban otthon tud-e lenni a gyermekotthon? Ennek a kérdésnek a
körüljárásához
a
környezetpszichológiai
megközelítés
tűnt
a
legalkalmasabbnak.

2. Elméleti háttér
2.1. A személyekhez és a helyhez kötődés jelensége
A környezetpszichológiai kutatásokban az utóbbi években kiemelt
szerepet kaptak a helyhez kötődés (place attachment) vizsgálatok. A
kötődés fontos fogalom a pszichológiában, amit eleinte a személyek
közötti – elsősorban az anya és gyerek közötti – kapcsolat jellemzésére
használtak. A kötődéskutatások elindítója és jeles kutatója, John Bowlby
szerint (Bowlby 1958) az, hogy az anya (a gondozó) mennyire reagál
érzékenyen a gyerek szükségleteire, mennyire elérhető és bizalomra
méltó, egy olyan – mélyen a személyiségbe beépülő – kötődési mintázatot
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alakít ki, ami aztán a személyiség magjává válik, és a későbbi kapcsolatok
előképe és modellje lesz.
A kötődés jelenségének jobb megértéséhez fontos kutatásokkal járult
hozzá Mary Ainsworth (1971). Ezekben a kutatásokban az ún. „Idegen
helyzet” teszt segítségével Ainsworth a kötődési mintázatok különböző
típusait tudta elkülöníteni: a biztonságosan kötődő, a szorongó/elkerülő és
az ambivalens csoportot (Cole, Cole 1996/2002). Később a kutatók leírtak
egy negyedik mintázatot is, az ún. zavarodottak csoportját, amelybe azok
a gyerekek tartoznak, akik az előző három csoport egyikébe sem
sorolhatóak be. Bowlby azon feltevéséből kiindulva, hogy a kora
gyerekkorban kialakult kötődési mintázat modelljéül szolgál a későbbi
kapcsolatoknak, számos olyan kutatás született, amelyek a későbbi
párkapcsolatok mintázata és a kötődési stílus közti összefüggést
vizsgálták. Ezek a kutatások erős párhuzamot találtak a korai kötődési
stílus és a későbbi szerelmi kapcsolatok jellegzetességei közt
(Bartholomew 1994).
Visszatérve a korai kutatásokhoz: Bowlby vizsgálatai is, de Harlow
(Mérei 1970/1993) majmokkal végzett közismert kutatásai alapján tudjuk,
hogy az embergyerekek is akkor mernek belevágni a környezet
felfedezésébe, explorálásába, ha biztosak abban, hogy van valaki a
közelükben, aki elérhető, aki biztonságot nyújt. Mivel a tárgyi-fizikai
környezet is lehet valaki számára támogató illetve nehezen átlátható vagy
éppen félelmetes, így feltételezhető, hogy a kötődési stílus és a tárgyi
környezethez való viszonyulás közt lehet valamilyen kapcsolat. Ezzel újra
visszakanyarodtunk a környezetpszichológiához, amelyben mára már
kulcsfogalommá váltak olyan fogalmak, mint a „helyhez kötődés” vagy
„hely-identitás” (Manzo 2003).
2.2. Helyhez kötődés
A környezetpszichológia érdeklődésének középpontjában az ember és
a fizikai környezet kapcsolata áll (Dúll 2001). A kutatók arra próbálnak
választ keresni, hogy a természetes vagy épített környezet milyen hatással
van az emberi viselkedésre, és ezt a hatást milyen módon fejti ki. Miért
van az, hogy egészen más módon viselkedünk (sőt, más érzéseink,
gondolataink vannak) egy homokos tengerparton, hűs erdőben vagy egy
hegy csúcsán üldögélve? Milyen hatással vannak ránk a lakótelepek,
bevásárlóközpontok vagy akár a játszóterek? Miért van az, hogy bizonyos
épületek pozitív, míg mások negatív érzéseket váltanak ki belőlünk? Miért
van az, hogy bizonyos emberek annyira kötődnek bizonyos helyekhez,
hogy soha nem hagyják azt el, míg mások bárhol jól érzik magukat? Mitől
válik egy lakás otthonná?
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A helyhez kötődés vizsgálatok a hatvanas években kezdődtek, amikor a
pszichológusok felfigyeltek arra a jelenségre, hogy az otthonukból
kitelepített személyek – még akkor is, ha kényelmes lakásban folytathatták
életüket – még évek múlva is erős pozitív érzelmi kötődést éreztek
elhagyott otthonuk iránt (Fried 1963). Ekkor még a kutatók a hellyel
kapcsolatos élményt csak az érzelmi jellege alapján definiálták: egy
személy erős, hosszantartó érzelmeként egy hely iránt. A későbbi
kutatások, vizsgálatok azonban rámutattak arra, hogy a helyhez kötődés
komplex és számos komponensből álló fogalom, ezek közül a
legfontosabbak és a leginkább elfogadottak a következők (Kanizsai Nagy
1996):
A kötődés egyik – talán legszembetűnőbb – komponense az érzelmi
viszonyulás, de ez nem feltétlenül jelent pozitív viszonyulást egy adott
helyhez, lehet negatív is vagy akár ambivalens.
Fontos összetevő a kognitív komponens: az adott helyhez kapcsolódó
események, tapasztalatok, emlékek nagyban befolyásolják a kötődést.
A kötődésnek van viselkedéses komponense, amely az adott hely
mindennapos használatában nyilvánul meg.
A környezet kényszereihez és lehetőségeihez való alkalmazkodás
(személy – környezet összeillés) szintén fontos befolyásoló tényezője a
helyhez kötődésnek.
Az önmegvalósítás, önkifejezés lehetősége erősítheti a kötődést.
A birtoklás átélése és kifejezése, mint a territoriális viselkedés egyik
humán megnyilvánulása, a kutatások szerint fontos faktorát képezi a
helyhez kötődésnek.
A társas tényezőknek (kikkel osztja meg a személy az adott teret)
szintén nagyon fontos szerepe van a helykötődés alakulásában.
Összességében a helykötődés az a pszichológiai jóllét, amely abból
származik, hogy a kötődés tárgya (az adott hely, pl. az otthon) jelen van
vagy hozzáférhető (vagyis ha a személy a szeretett helyen
tartózkodik/tartózkodhat). A fontos hely aktuális/végleges elérésének
hiánya általános szomorúságot, honvágyat okozhat (Dúll 2002).
2.3. Otthon, mint kiemelt jelentőségű hely
Az életünkben előforduló helyek közt különleges jelentéssel bír az
otthonunk. Az otthon fogalmának definíciója nem egységes a
környezetpszichológián belül, ez annak is tulajdonítható, hogy az otthon
fogalom mögött meghúzódó „pszichológiai többlet” (Dúll 1995) nehezen
megfogható, nagyrészt nem tudatos tartalmakból áll. Abban
mindenképpen egyetértenek a kutatók, hogy ebben a pszichológiai,
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többletben fontos szerepet játszik a birtoklási tényező: egy saját élettér,
saját territórium iránti univerzális emberi igény, amely intimitást,
biztonságot és a kontroll lehetőségét biztosítja (Dúll 1995).
Egy másik fontos tényező – ami valamilyen szinten összefügg a saját
territórium iránti igénnyel – az önkifejezési vágy: az a törekvés, hogy
otthonunkat minél inkább önmagunkhoz hasonlóvá formáljuk. Goffman
szerint „a megfelelő díszítés vagy bútorzat kiválasztása irodánkban vagy
lakásunkban hasonlít a díszlettervezéshez: a társas életünk olyan
színpadát kívánjuk megalkotni, amely tükrözi és meghatározza, hogyan
látjuk önmagunkat”. (Idézi Forgas 1985, 201. p.)
Az otthon fogalmába természetesen az otthonnal kapcsolatos
érzelmeink is beletartoznak. Az „otthon” szó nagyon sok nyelvben, így a
magyarban is egy egyértelműen pozitív töltetű szó (például otthonosan
érzi magát, otthonosan mozog valamiben stb.), mára mégis kezd megdőlni
a „otthon, édes otthon” mítosz és kezd árnyaltabbá – és egyúttal
reálisabbá – válni az otthon érzelmi jelentésével kapcsolatos kép. Érdekes,
hogy annak ellenére, hogy vannak esetek, amikor az otthonhoz nagyon
sok negatív érzelem kapcsolódik (családon belüli bántalmazás, otthoni
betegápolás, családi konfliktusok stb.) az otthonhoz való kötődés
megmarad: úgy tűnik, otthonunkhoz jóban – rosszban kötődünk (Manzo
2003; Sallay, Dúll 2006; Túry és mtsai 2006).

3. Kutatási koncepció
2004 márciusában a Károlyi István Gyermekközpont Módszertani
Osztálya egy nagyszabású kutatást kezdeményezett: célunk a
Gyermekközpont (régi nevén Gyermekváros) átfogó környezetpszichológiai
feltérképezése. A kutatás ötlete Czinku Julianna pszichológustól
származott, de lelkes támogatókra talált a Módszertani Osztály minden
dolgozójában. Dr. Dúll Andrea egyetemi docens – a környezetpszichológiai
kutatások magyarországi kezdeményezője – elvállalta a kutatás szakmai
vezetését, így szoros együttműködés alakult ki a KIGYK Módszertani
Osztálya és az ELTE PPK Kísérleti Általános Pszichológia Tanszékének
Környezetpszichológiai Oktató- és Kutatólaboratóriuma1 között. 2004
márciusában összeállt a kutatócsoport: a Módszertani osztály dolgozói:
Albi Katalin pszichológus, Arató Domonkos pszichológus, Ádány Lászlóné
védőnő, Czikó Benjámin (a KIGYK igazgatója), Czinku Julianna
pszichológus, Csizmazia Sándor fejlesztőpedagógus, Horváth Bernadett
1

Jelenleg a Környezetpszichológiai Oktató- és Kutatólaboratórium az ELTE PPK Kognitív
Pszichológia tanszékén működik Dúll Andrea vezetésével.
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fejlesztőpedagógus, Kovács Lajos pszichopedagógus, Posztós Lászlóné (a
Módszertani Osztály vezetője), Povázsai Marianna fejlesztőpedagógus,
Szabó Enikő pszichológus, Vámosiné Érckövi Mária fejlesztőpedagógus,
valamint Dr. Dúll Andrea irányításával az ELTE néhány lelkes pszichológus
hallgatója: Berze István Zsolt, Gosztonyi Ágnes, Sallay Viola, Sönfeld
Anna, Szentléleki Kriszta és Varga Dániel.
3.1. A kutatási cél:
A kutatás eredeti, átfogó célja a fóti Károlyi István Gyermekközpont
(régi nevén Gyermekváros) környezetpszichológiai feltérképezése a teljes
munkaszervezet, a gyermekotthonok, lakóegységek és lakásotthonok
szintjén. Azt feltételeztük, hogy
1. a teljes munkaszervezet szintjén a külső és belső környezet,
térhasználat és az itt megnyilvánuló aktivitások feltárásával
megismerhetővé válhatnak a KIGYK általános működésmódjai és a téri
elhelyezéséből fakadó specialitásai.
2. A gyermekotthonok szintjén a szervezeti kultúra és hagyományok
helyidentitást alakító hatásainak megismerését tűztük célul.
3. A lakóegységek és lakásotthonok szintjén a lakókörnyezet és
identitás viszonyát, a személy-környezet illeszkedését, a lakókörnyezet
fizikai aspektusainak, a benne megnyilvánuló aktivitásoknak és a róla szóló
értékeléseknek dinamikus kapcsolatát kívántuk feltárni.
Az eredeti cél időközben – módszertani megfontolásokból (l. Szabó és
mtsai 2006) – kissé megváltozott: a vizsgálat fókusza elsősorban a
gyermekotthon környezetpszichológiai értelemben vett otthon–funkciójára,
illetve az itt dolgozó felnőttek munkahelyükhöz való kapcsolatára tevődött
át. Az új koncepciót két elsődleges kutatási irány jellemezte: az egyik a
gyerekekre, a másik a felnőttekre koncentrált. Jelen tanulmány a kutatás
gyerekekkel kapcsolatos részével foglalkozik, a felnőttekkel kapcsolatos
részt Czinku Julianna tanulmánya mutatja be a jelen kötetben.
3.2. A kutatás helyszíne
A kutatás fókuszában a Károlyi István Gyermekközpont fóti székhelye
állt (Fót, Vörösmarty tér 2.), az egykori Gyermekváros területe, de
bevontuk a vizsgálatba – az adatgyűjtés fázisában még a
Gyermekközponthoz tartozó – külső lakásotthonokat is (Mogyoród,
Móricz Zsigmond u. 1., Ozora, Ifjúság u. 3., Vajta, Petőfi S. u.,
Kemence, Bem u. 10.), illetve az utógondozott ellátásban részesülő
fiatalok otthonát is (Fót, Lehel út 11.).
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3.3. Vizsgálati személyek
Felnőttek: A gyerekekkel, fiatalokkal közvetlen, gyakori kapcsolatban
lévő
munkatársak
(a
külső
lakásotthonokban
is):
nevelők,
gyerekfelügyelők, a Módszertani Osztály dolgozói.
Gyerekek és fiatalok: A vizsgálatba bevontuk az összes 14 és 18 év
közötti gyereket, valamint utógondozotti ellátásban részesülő fiatalt
(összesen 82 személy). Mivel jelen tanulmány csak a gyerekekkel és
fiatalokkal foglalkozik, a továbbiakban csak ezeket az adatokat közöljük.
Az adatok feldolgozása során végül összesen 68 személy (gyerek és
fiatal) adatait lehetett értékelni.
A vizsgált személyek nemenkénti megoszlása az 1. ábrán látható.
1. ábra A vizsgálati személyek
nemenkénti megoszlása

47%

fiú
53%

lány

A vizsgálatban résztvevő személyeket két csoportba soroltuk annak
alapján, hogy a volt Gyermekváros területén belül (Fót, Vörösmarty tér 2.)
vagy a külső lakásotthonokban élnek, ezt az adatokban „benti” és „kinti”
megnevezésekkel szerepeltetjük. E szerint a szempont szerint a vizsgált
személyek megoszlását a 2. ábra mutatja:
2. ábra A vizsgálati személyek
lakóhely szerinti megoszlása

43%
57%

"kinti"
"benti"
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A vizsgált személyek életkori megoszlása a következők szerint alakult
(3. ábra):
3. ábra A vizsgált személyek életkori
megoszlása
16
14
12
10
8
6
4
2
0

a vsz-ek száma

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

életkor

Az adatok feldolgozása során figyelembe vettük, hogy a vizsgált
személy mennyi ideje él állami gondoskodásban, illetve a jelenlegi
otthonában. Rákérdeztünk a költözések számára is, de ezt az adatot nem
tudtuk felhasználni, ugyanis a gyerekek egy része a Gyermekközpont
területén belüli költözködéseket nem vette figyelembe. Ez fontos
információ, de statisztikailag nem értékelhető.
Állami
gondoskodásban
eltöltött idő

A jelenlegi
otthonában eltöltött
idő

Költözések száma*

Átlag: 8,41 év
(1 – 19 év)
szórás: 5,3

Átlag: 3,5 év
(5 hó – 9 év)
szórás: 2,7

Átlag: 4,06
(0 – 8 alkalom)
szórás: 1,99

3.4. Vizsgálati eszközök
1. Kérdőívek:
a/ Otthonhoz Kötődés Skála (OKS, 1. változat) (Kanizsai Nagy, Dúll
1996)
A kutatás egyik legfontosabb kérdése volt, hogy milyen kötődési
mintázatokat alakít ki a gyerekekben a gyermekotthon, amely egy nem
szabadon választott, átmeneti – de gyakran akár 10-15 éven át otthonul
szolgáló – lakóhely. Ennek a kérdésnek a vizsgálatára az Otthonhoz
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Kötődés Skálát (Kanizsai Nagy, Dúll 1996) választottuk, amely eredeti
formájában három részből állt: egy előkérdőívből, egy 118 tételből álló
kérdőívből és egy 23 tételes kijelentéssorból. A kérdőíven a vizsgálati
célkitűzésünkhöz való jobb alkalmazhatóság céljából kisebb átalakításokat
végeztünk: például igyekeztünk a nyelvezetét a gyerekek számára
érthetőbbé tenni, azokat a kérdéseket, amelyek a családra vonatkoztak,
átfogalmaztuk (például „A lakásban tiszteletben tartom a családom
hagyományait és értékeit” helyett: „A lakásban tiszteletben tartom a
csoportom hagyományait és értékeit”), illetve néhány, a jelen kutatás
szempontjából nem releváns tételt kihagytunk.
Végül az általunk használt kérdőív a következő formát öltötte:
Elő kérdőív, amely személyi adatokra (nem, életkor, iskolázottság
stb.) és néhány, a lakással kapcsolatos objektív adatra kérdez rá (szobák
száma, mióta lakik az adott lakásban stb.), valamint tartalmaz két konkrét
kérdést arra vonatkozóan, hogy a személy mennyire szereti és mennyire
érzi saját otthonának aktuális lakhelyét.
A kérdőív tényleges első része, amely 118, a személy és a lakhelye
kapcsolatára vonatkozó állítást tartalmaz. Ezeket a vizsgálati személynek
1-től 5-ig terjedő Likert-típusú skálákon kell megítélnie annak
függvényében, hogy mennyire ért egyet az adott állítással (1-egyáltalán
nem jellemző rám – 5-nagyon jellemző rám, nagyon egyet értek).
A kérdőív második része 21 állítást tartalmaz a lakás tulajdonságaira
vonatkozóan (pl. világos, kényelmes, zsúfolt stb.), amelyeket 6 fokú
Likert-skálákon kell megítélni.
A kérdőív az otthonhoz kötődésre három faktor mentén kérdez rá.
Az egyik az önkifejezés faktor, amely megmutatja, hogy milyen az
otthon és a személy összeillése, mennyire jelenítődik meg az otthonban a
lakójának személyisége, identitása, például „Lakásom megmutatja, milyen
vagyok” tétel.
A másik a birtoklás és belakottság faktor, amelynek középpontjában
a tulajdonlás érzése áll (például „Nagyon fontos, hogy mindenkinek saját,
önálló otthona legyen”).
A harmadik az ismerősség, „röghöz kötöttség” faktor, amely a
ragaszkodás fontos összetevőjeként a megszokottság, ismerősség
jelentősségére kérdez rá. (Például „Még a költözés gondolatára is nehezen
állok rá, mert gyökeret eresztettem mostani otthonomban”).
Ezt a kérdőívet felvettük minden 14 – 18 év közötti gyerekkel. Mivel
a gyerekek egy részének nehézséget jelentett a kérdőív értelmezése, ezért
egységesen, mindenkivel egy vizsgálatvezető (a kutatást végző stáb egyik
tagja) vette fel, aki felolvasta a kérdéseket, és amennyiben szükség volt
rá, (nem magyarázva) segített az értelmezésben. A 18 év feletti fiatalok
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önállóan töltötték ki a kérdőíveket. Ezzel a kérdőívvel az adatgyűjtési
szakasz 2004 májusától októberig tartott. A kérdőív összeállításában és az
adatgyűjtésben Sönfeld Anna pszichológushallgató nyújtott értékes
segítséget.
b/ Otthonhoz Kötődés Skála, 2. változat (OKS2)
Fontosnak tartottuk azt is megvizsgálni, hogy azok a gyerekek,
fiatalok, akik viszonylag rendszeresen hazajárnak, hogyan kötődnek a
saját otthonukhoz. Ennek vizsgálatára ugyancsak az Otthonhoz Kötődés
Skálát használtuk, de a két kérdőív felvétele közt minimum 3 hónap telt el.
Azokat a gyerekeket tekintettük rendszeresen hazajáróknak, akik az
adatgyűjtést megelőző évben legalább egy hónapot otthon töltöttek (a
hétvégeket, szüneteket, ünnepeket beleértve).
Az adatgyűjtés a fent említett módon történt és 2005 januárjától
márciusig tartott.
c/ Munkahelyhez Kötődés Skála (MKS) (Dúll, Tauszik 2003)
Ezt a kérdőívet csak a felnőttekkel vettük fel, mivel ez a tanulmány a
kutatásnak csak a gyerekekre vonatkozó részével foglalkozik, ennek
ismertetésétől a jelen tanulmányban eltekintünk.
2. Projektív eljárás: Az otthon érzelmi térképe (Sallay 2003)
Ebben a vizsgálati szakaszban – módszertani megfontolásokból – a
kutatást végző csoport tagjai vizsgálati személyként vettek részt. Ez a
projektív vizsgálat a vizsgálati személy otthonában történik, ahol először a
vizsgálati személynek el kell készítenie otthonának alaprajzát, minden
helyiség feltüntetésével, majd néhány kérdésre kell válaszolnia az alapvető
otthoni térhasználattal kapcsolatban. A következő lépésben tíz fogalompár
(például biztonság-bizonytalanság, szabadság-bezártság) helyét kell
bejelölnie az alaprajzon. Ezután a lakás szimbólumának megkeresése
következik, végül a vizsgálati személy digitális fényképeket készít a lakás
szimbólumáról, valamint a fenti tíz fogalom által megjelölt helyekről. A
tapasztalatok alapján a stáb arra az elhatározásra jutott, hogy ez a
módszer olyan erős érzelmi igénybevétellel jár, és már az adatgyűjtési
fázis is olyan nagy időráfordítást igényel, hogy ebben a kutatásban ennek
alkalmazásától eltekintünk.
3. Félig strukturált interjú fotók segítségével:
A vizsgálati személyeknek a Gyermekközpontról készített képeket
mutatott a vizsgálatvezető, majd a következő kérdéseket tette fel: „Mit
látsz a képen? Mi jut eszedbe, ha erre a helyre gondolsz?” A válaszokat
diktafonra vették, majd tartalomelemezték, végül ún. jelentéstani
differenciál elemzésnek (Dúll, Urbán 1997) vetették alá. A kutatásnak ezt a
részét teljes egészében Berze Iván Zsolt és Szentléleki Kriszta
pszichológushallgatók végezték (Berze, Szentléleki 2005).
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4. Fotók, térképek
A kutatás során összegyűjtöttünk a Gyermekközpontról készült
régebbi és aktuális térképeket, fotókat készítettünk a Gyermekközpont
különböző külső helyszíneiről, valamint az egyes lakásotthonok összes
helyiségéről. Ezek elemzése a jelen tanulmány megjelenésekor
folyamatban van.
3.5. A módosított kutatás fő kérdései
Az új kutatási célnak megfelelően a következő általános kérdésekre
kívántunk választ találni:
1. Milyen kötődési mintázatokat alakít ki egy nem szabadon választott,
átmeneti – de gyakran akár 10-15 éven át otthonul szolgáló – lakóhely?
2. A környezet hogyan segíti (vagy gátolja) a gyermekvédelmi
szakellátás fő célját: minél rövidebb idő alatt, minél jobb érzelmi, mentális,
pszichés és szocializációs szintre segíteni a gyerekeket?
3. Hogyan viszonyulnak a dolgozók egy olyan munkahelyhez, amely
egyben gyerekek otthona?
4. Milyen specifikumai vannak egy olyan munkaszervezetnek, amelynek
hierarchikus rendszerében egy szint a gyerekek otthona?
Ezekre a kérdésekre válaszként egyrészt igyekeztünk megkeresni
azokat a mutatókat, amelyek a fóti Károlyi István Gyermekközpont
különleges
téri
elhelyezéséből,
illetve
a
magyarországi
gyermekvédelemben betöltött emblematikus szerepéből, múltjából
fakadóan ennek az intézménynek a specifikumát jelentik, másrészt
feltételeztük, hogy a mi intézményünk feltárt jellemzői bizonyos mértékig a
gyermekvédelmi intézményekre vonatkozóan is általánosíthatók.
Amint azt fentebb említettük, a jelen tanulmány csak a gyerekekkel
kapcsolatos kérdések körüljárására vállalkozik.
3.6. A kutatás során felmerülő nehézségek
Egy ilyen komplex, időben is hosszantartó kutatásnál természetesen
merülnek fel problémák. Ezek – jelen kutatás esetében – két csoportba
sorolhatóak: egyrészt az intézmény helyzetéből adódóak, másrészt
módszertani jellegűek.
3.6.1. Az intézmény helyzetéből adódó problémák
A kutatás időszaka (2004 és 2006 között) alatt a Károlyi István
Gyermekközpontban struktúraátalakítás történt, ami részben a környezeti
feltételek változását is magával hozta: a mogyoródi lakásotthonba
utógondozásban részesülő fiatalok költöztek, a kemencei lakásotthon már
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nem tartozik a KIGYK-hoz, létrejött az ún. Önállósuló csoport, illetve
megkezdte működését a Különleges Gyermekotthon.
Másrészt a struktúraváltástól függetlenül a mindennapi élet is hozott
magával változásokat: néhány gyerek más lakásotthonba került, illetve
nagykorúsága
betöltésével
az
utógondozottaknak
helyet
adó
lakásotthonba költözött.
Ezeket a problémákat úgy hidaltuk át, hogy az adatfelvétel
pillanatában meglévő adatokat tekintettük érvényesnek, és végig ezekkel
dolgoztunk.
3.6.2. Módszertani nehézségek
A legnagyobb módszertani kihívást az jelentette, hogy ilyen jellegű
vizsgálatról a nemzetközi szakirodalom sem számol be, tehát a kutatáshoz
használt módszereket a kutatócsoportnak kellett kiválasztani, és –
amennyiben feltétlenül szükséges volt – az adott körülményekre adaptálnia.
Egy másik – ennél konkrétabb – nehézség volt, hogy a vizsgálatban
részt vevő gyerekek egy része nem rendelkezett olyan olvasási,
szövegértési készséggel, amely lehetővé tette volna a felhasznált
kérdőívek önálló kitöltését, ezért – mint korábban említettük – a gyerekek
felnőtt segítségével (aki felolvasta, és ha szükség volt rá, segített
értelmezni a kérdőív egyes tételeit) töltötték ki a kérdőíveket.
Harmadrészt: a kutatási téma (az otthonosság) természetéből
adódóan egy nagyon érzékeny területet érint, erről a Módszertani Osztály
minden tagja meggyőződhetett, hiszen mielőtt „élesben” elindítottuk volna
a vizsgálatokat, minden kérdőívet mi magunk is kitöltöttünk. Így
természetesen igyekeztünk folyamatosan pszichológusi segítséget
biztosítani a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

4. Végső kérdések, hipotézisek
4.1.
Néhány
előfeltevés
az
intézményi
nevelés
sajátosságaira vonatkozóan
Szakirodalmi adatok (Püspök 1991; Deliága 2004) és tapasztalataink
alapján igyekeztünk az intézményi (gyermekotthoni) nevelés olyan
jellegzetességeit átgondolni, amelyek különböznek a családi otthonok
jellemzőitől, és befolyásolhatják az állami gondoskodásban élők otthonhoz
kötődését. A legfontosabbaknak a következőket találtuk:
1. Az intézményekben sokkal kisebb az ún. személyesre formált tér (ha
egyáltalán van ilyen), vagyis az otthonnak az a része, amelyet a személy
kizárólagosan birtokol, amely felett a legnagyobb kontrollt képes
fenntartani. Feltételeztük, hogy kevésbé hangsúlyozott a személyes
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életterületek tiszteletben tartása.
2. Feltételezhetően összefüggésbe állítható az előzővel az önkifejezés
lehetőségének minimalizálódása, illetve az uniformizálódás. Az
intézményekben sokkal határozottabban szabályozott a szobák
díszítésének lehetősége, a bútorok és egyéb kiegészítők kiválasztása,
illetve egy-egy intézményen belül a lakásotthonok hasonló téri adottságai,
a bútorok hasonlósága hozzájárul az egyes lakások uniformizálódásához.
Mindezt még tovább erősítheti a többé-kevésbé hasonló szabályok
(Házirend) által befolyásolt életritmus, az otthonokban végzett hasonló
aktivitások köre, így az egyes otthonok (de az olyan személyes tárgyak,
mint a ruhák, vagy a saját ágy) sokkal könnyebben felcserélhetőkké
válnak.
3. Tovább növelheti az uniformizálódás érzését a szűkebb és kevésbé
változatos élettér: különösen a nagyobb létszámú Gyermekotthonokra
jellemző, hogy a gyerekek az intézményhez tartozó iskolába járnak, és a
szabadidős tevékenységük nagy része is ide kötődik.
4. Egy másik intézményi sajátosság az állandó változás, a stabilitás
hiánya: egyrészt a normál életvitelből adódóan, másrészt a szakellátásban
dolgozók magas fluktuációja miatt, esetleg a gyermekvédelmi törvények
változásainak következtében gyakoriak az otthonokkal kapcsolatos – mind
a személyi, mind a tárgyi környezetre vonatkozó – változások.
5. Az előző sajátosság is közrejátszhat abban, hogy intézményi
keretek közt lazábbak a személyek közötti kötődések, a lakótársak közt
ritkábban van intenzív érzelmi kapcsolat, emellett sokkal több emberhez
kell alkalmazkodni, mint egy családban, ami rengeteg energiát igényel, és
sok konfliktust és feszültséget okoz.
A fenti jellegzetességeket természetesen minden kritikai él nélkül
gyűjtöttük össze, abból a célból, hogy a kutatás eredményeinek tükrében
saját intézményünkre vonatkoztatva megvizsgáljuk őket.
4.2. Hipotézisek
A kutatás elsősorban feltáró jellegű volt, a szakirodalmi adatokra
(Dúll 1995, 1996; Kanizsai Nagy 1996) támaszkodva a következő
hipotéziseket fogalmaztuk meg:
4.2.1. Hipotézisek az otthonhoz kötődésre vonatkozóan:
1. Feltételezésünk szerint annak ellenére, hogy az egyes
lakásotthonok paraméterei hasonlóak (alapterület, berendezés, a lakásban
élő gyerekek száma), mégis találunk különbséget a kötődésekben.
2. A szakirodalmi adatok szerint a nők kötődése az otthonukhoz
erősebb, mint a férfiaké.
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3. A nőknél az önkifejezés faktor a legerősebb.
4. A férfiaknál az otthonhoz kötődést legerőteljesebben a birtoklás
faktor befolyásolja.
5. A szakirodalmi adatok szerint az életkorral arányosan növekszik a
kötődés is, ezért feltételeztük, hogy ez a tendencia már gyerekeknél is
megjelenik.
6. A lakásban leélt évekkel arányosan növekszik a kötődés mértéke.
7. A kötődést befolyásolja, hogy mennyire zsúfolt egy lakás (a
lakásban élő személyek és a szobák száma aránya), illetve, hogy a
személy hány másik személlyel osztja meg a szobáját.
8. Kimutatható kapcsolatot feltételezünk az otthonhoz kötődés és a
lakást megosztó személyek érzelmi viszonya közt. Mivel nem családokat
vizsgáltunk, feltételeztük, hogy a lakótársak közti kapcsolat nem feltétlenül
pozitív, ennek ellenére úgy gondoltuk, fontos, hogy kikkel laknak a
vizsgálati személyek egy lakásban, és ha kötődnek a lakótársaikhoz, ez
befolyásolja az otthonhoz kötődésüket is.
4.2.2. Hipotézisek a saját otthonhoz kötődésre vonatkozóan
1. Feltételezésünk szerint, a megkérdezett személyek jobban szeretik
saját otthonukat, és jobban sajátjuknak érzik, mint a gyermekotthont.
2. Mivel a Gyermekközpontban a lakások fizikai paraméterei
(tágasság, kényelem, praktikum stb.) nagyon jók, feltételeztük, hogy ez –
a saját otthonnal összehasonlítva – a válaszokban is megjelenik.

5. Eredmények
Az adatok feldolgozását a MINISTAT statisztikai programmal
végeztük. A jelen tanulmányban csak statisztikailag jelentős (p<0,05 vagy
p<0,01) eredményeket ismertetjük, ezért külön nem tüntetjük fel a
szignifikancia szinteket.
5.1. A nem hatása a kötődésre
Megvizsgálva a fiúk és lányok közti különbséget, beigazolódott a
hipotézisünk, mely szerint a lányoknak fontosabb az önkifejezés
lehetősége, ami (viselkedési szinten is) elsősorban az otthonuk, közvetlen
környezetük szépítgetésében nyilvánul meg. A kérdőívben például a
„Mindenáron megpróbálom otthoni környezetemet széppé, otthonossá
tenni” jellegű állításokat a lányok sokkal inkább magukra jellemzőnek
tartották, mint a fiúk.
Ezzel szemben a fiúknál a birtoklás vágya az erősebb – ez szintén
egybevág a szakirodalmi adatokkal és a hipotézisünkkel. Ez például a
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„Nagyon fontos, hogy mindenkinek saját, önálló otthona legyen” jellegű
tételekben jelenítődik meg.
Elvárásainkkal ellentétesen a fiúk és lányok kötődésében (a kötődés
erősségében) nem találtunk szignifikáns különbséget, sőt azt találtuk,
hogy a lányok sokkal inkább elvágyódnak jelenlegi otthonukból, mint a
fiúk („Szeretnék elköltözni onnan, ahol most lakom”).
5.2. Az életkor és a kötődés
A szakirodalmi adatok alapján felállított hipotézisünk nem igazolódott
be: eredményeink szerint az idősebb gyerekek és fiatalok kevésbé szeretik
a „gyermekvárosi” otthonukat. Ez az adat egybecseng egy másik
eredményünkkel (ami egyrészt meg is magyarázza ezt az eredményt),
amely szerint az idősebbek kritikusabbak az otthonukkal: kevésbé látják
kényelmesnek, szépnek, elég szobával ellátottnak, és sokkal inkább
zsúfoltnak, rendetlennek érzékelik, mint a fiatalabb vizsgált személyek.
Ezzel egybevágóan kevésbé is büszkék otthonukra (a „Büszke vagyok az
otthonomra” jellegű kérdésekre inkább tagadóan válaszolnak), kevésbé
szeretnek otthon lenni (negatív válasz a „Szeretek otthon lenni” típusú
kérdésekre), és erősebb bennük a változás iránti vágy (negatív válasz a
„Nagyjából véglegesnek tekintem a mostani lakásunkat” típusú
kérdésekre). Ezeket az eredményeket úgy kaptuk, hogy matematikai
statisztikai
módszer
segítségével
semlegesítettük
az
állami
gondoskodásban eltöltött idő hatását, hiszen az idősebb gyerekek nagy
része már hosszú ideje él az intézményben, és ez erős torzító tényező
lehetne.
Viszont, ha az életkori hatásokat a nem függvényében vizsgáljuk, azt
találjuk, hogy a fenti eredmények elsősorban a lányok adataira vezethetők
vissza. Ez legmarkánsabban a „Szeretek otthon lenni” típusú kérdésekben
jelenik meg: az idősebb fiúk határozottan kedvelik az otthoni szabadidős
tevékenységeket (beszélgetés, lustálkodás, olvasás, barátok fogadása),
míg az idősebb lányok határozottan elutasítják ezeket. Ezek fényében nem
meglepő az az eredmény, hogy az idősebb lányok kevésbé érzik
sajátjuknak az otthonukat, mint az idősebb fiúk.
5.3. Az állami gondoskodásban töltött idő hatása az
otthonhoz kötődésre
Kutatásunk
egyik
legmarkánsabb
és
egyben
leginkább
elgondolkodtató eredménye, miszerint minél hosszabb ideje van a
szakellátásban egy gyerek, annál inkább csökken benne a saját otthon
iránti vágy. Ennek illusztrálására álljanak itt azok a kérdéstípusok,
amelyekre a negatív válaszok gyakorisága az állami gondoskodásban
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eltöltött idővel arányosan nő:
„Ha az ember saját lakásban él, akkor inkább otthon érzi magát”,
„Ha valakinek saját lakása van, úgy érezheti, hazaérkezett”,
„Emberi igény, hogy valaki saját maga alakítsa ki úgy a kuckóját,
hogy az neki kényelmes és megfelelő legyen”,
„Ragaszkodom a megszokott dolgokhoz, tehát fontos (lenne) az,
hogy születésem óta ugyanabban az utcában, ugyanabban a házban
éljek”.
5.4. A jelenlegi otthonban töltött idő hatása a kötődésre
Hipotézisünk, mely szerint minél több ideje él egy személy egy
lakásban, annál inkább kezd kötődni hozzá, beigazolódott. Vizsgálatunk
szerint is, minél hosszabb ideje él egy gyerek a jelenlegi otthonában,
annál kényelmesebbnek, tágasabbnak, világosabbnak, szebbnek látja,
annál jobban szereti, és annál inkább sajátjának érzi. Megjegyezzük, hogy
a jelenlegi lakásban eltöltött idő mindössze néhány, leginkább külső
lakásotthonban élő személynél esett egybe az állami gondoskodásban
eltöltött idővel.
5.5. A lakás jellemzői és az otthonhoz kötődés kapcsolata
Hipotézisünkkel ellentétben nem találtunk szignifikáns kapcsolatot a
lakások paraméterei (a lakás alapterülete, a szobák száma, a szobatársak
száma) és a helykötődés vizsgált faktorai között.
A kapott eredmények alapján nincs erős érzelmi kapcsolat a
lakótársak közt (a „Nincs különösebb érzelmi kapcsolatom a lakótársakkal”
típusú kérdésekre gyakori a pozitív válasz) és vizsgálatunk eredményei
alapján úgy tűnik, hogy az, hogy kikkel él együtt a vizsgált személy, nem
befolyásolja az otthonhoz kötődést.
5.6. Az otthonhoz kötődés alakulása az egyes lakásotthonok
(csoportok) függvényében
Az egyes lakásotthonok közt szignifikáns különbséget találtunk több
szempont szerint is. Különbséget találtunk mindkét fő mutató mentén: a
lakó mennyire szereti az otthonát, és mennyire érzi saját otthonának,
valamint ezekhez kapcsolódóan, hogy mennyire büszke otthonára,
valamint az otthonhoz kötődő pozitív emlékek, élmények szempontjából
(„Nagyon szép emlékek fűződnek az otthonomhoz”).
Ezen szempontok alapján egy határozott rangsor mutatkozik az
egyes lakásotthonok közt a külső lakásotthonok javára.
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5.7. Az otthon szeretetével együtt járó mutatók
Beigazolódtak azok az elvárások, melyek szerint, minél inkább
kötődik egy személy az otthonához, annál inkább sajátjának érzi, annál
több időt tölt otthon, annál büszkébb rá, annál elégedettebb vele
(kényelmesnek, tágasnak, világosnak, praktikusnak, komfortosnak,
szépnek találja). Az otthon szeretete együtt jár a biztonság megnyugtató
érzésével is („Nekem az otthonom a nyugalom szigete, ott biztonságban
érzem magam”).
Eredményeink szerint, minél inkább érzi úgy a személy, hogy a
saját berendezési tárgyai veszik körül, vagy olyan dolgok, amelyeket ő
készített, annál jobban szereti otthonát.
5.8. Saját, eredeti otthonhoz kötődéssel kapcsolatos
eredmények
Beigazolódott azon feltevésünk, hogy a megkérdezett személyek
saját, eredeti otthonukat jobban szeretik, mint az intézményen belüli
otthonukat, viszont nem találtunk szignifikáns különbséget (még
tendenciaszerűt sem) a birtoklás érzésére vonatkozóan: vagyis a vizsgált
személyek a családi otthont nem érzik jobban sajátjuknak, mint az
intézményit.
Hipotézisünkkel ellentétben azt találtuk, hogy a megkérdezettek
eredeti otthonukat szebbnek, praktikusabbnak és kényelmesebbnek
ítélték, mint az intézményen belüli otthonukat annak ellenére, hogy
megítélésük szerint az intézményi otthonuk tágasabb és komfortosabb
saját családi otthonuknál.
A saját otthon és az intézményen belüli otthon összehasonlításából
eredő egyéb érdekes eredményünk, hogy bár a vizsgált személyek szerint
saját
otthonukban
az
önkifejezés
lehetősége
minimális
(„A
lakásom/szobám berendezése megmutatja, milyen vagyok” típusú
kérdésekre zömében negatív válaszok érkeztek), és szignifikánsan kisebb,
mint az intézményben, mégis otthon ezen kevésbé szeretnének
változtatni, mint az intézményen belüli otthonukban (a „Másképp
rendezném be a szobámat” típusú kérdésekre a saját otthonra
vonatkozóan inkább tagadóan, míg a jelenlegi otthonukra vonatkozóan
igenlően válaszolnak, és a két válasz közt szignifikáns a különbség).

6. Értelmezés, kitekintés
6.1. A nem és az életkor hatása az otthonhoz kötődésre
A környezetpszichológiai szakirodalom sokat foglalkozik a nők és
férfiak térhasználatának, territóriumhoz való viszonyának azon
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jellegzetességével, amely kutatásunkban is megerősítést nyert, amely
szerint a nők számára fontosabb a környezetük szépítgetése, saját maguk
által készített tárgyaik elhelyezése környezetükben, mint a férfiaknak,
akiknek ezzel szemben a saját territórium egyértelmű kijelölése és ennek
birtoklása a lényegesebb. Ennek elsősorban evolúciós magyarázata lehet,
de a különböző pszichológiai irányzatok (pszichoanalitikus, kognitív stb.) is
hozzáteszik ehhez a jelenséghez a gondolataikat (Dúll 1995, 1996, 2002).
Érdekes és továbbgondolásra érdemes az az eredményünk, amely
szerint – a szakirodalmi adatokkal ellentétben – a lányok otthonhoz
kötődése nem erősebb a fiúkénál, sőt a lányok sokkal inkább elvágyódnak
jelenlegi otthonukból, mint a fiúk. Erre két magyarázat is kínálkozik.
Egyrészt a szakirodalmi adatok felnőttekre vonatkoznak, akik saját
otthonukban élnek, ahol – nagyon leegyszerűsítve – a nők feladata az
otthon melegének megteremtése, míg a férfiaké inkább az otthon
megszerzése és megtartása. Gyerekek esetében ez esetleg másként
működhet, különösen az általunk vizsgált (kamasz) korosztályban, ahol a
lányok – a nemek eltérő fejlődési ritmusa miatt – lehet, hogy már
felkészültebbek a „fészek” elhagyására, már kifelé vágyakoznak.
Másik magyarázatunk szerint ezt az eredményt a vizsgált személyek
speciális helyzete okozza: a lányok számára – amiatt, hogy erős belső
késztetésük lenne a környezetük „belakása”, szépítgetése, elsősorban
saját maguk által készített tárgyakkal – nehezebb elviselni a behatárolt
lehetőségeket, az intézmény uniformizáló hatását. Ezt a magyarázatot
erősíti az az eredményünk, amely szerint az otthon szeretete (különösen
lányoknál) összefügg azzal, hogy a személy úgy érzi, saját berendezési
tárgyai vagy saját maga által készített tárgyak veszik körül. Mivel sajnos a
nemzetközi szakirodalomban is minimális a gyerekekkel kapcsolatos
környezetpszichológiai
kutatás,
egyelőre
nincs
összehasonlítási
lehetőségünk más adatokkal.
6.2. Az állami gondoskodásban töltött idő hatása az
otthonhoz kötődésre
Eredményünk, amely szerint minél hosszabb időt tölt egy gyerek az
intézményben, annál inkább csökken benne a saját otthon iránti vágy,
megrázó, de nem meglepő. Ha valaki egész életét intézményben töltötte
(és azok, akik hosszú ideje élnek állami gondoskodásban, nagyrészt
ilyenek), annak egyrészt nincs semmilyen saját élménye, saját
tapasztalata és belső mintája egy családi otthonról, másrészt
„túlélésének”, érzelmi egyensúlyának feltétele, hogy elfogadja az aktuális
életfeltételeket, próbálja ezeket optimalizálni és egyúttal negligálni a
számára elérhetetlen (vagy annak tűnő) alternatívákat. Ezt támasztja alá
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az a tapasztalatunk is, amely szerint, a 18 – 24 év közötti utógondozott
fiatalok nagyon nehezen szánják rá magukat az intézmény elhagyására
(még akkor is, ha erre reális és elfogadható lehetőségük van), illetve
szívesebben veszik igénybe az intézményhez tartozó lakásotthonokat, mint
az ún. külső férőhelyeket, bérelt lakásokat.
6.3. A jelenlegi otthonban töltött idő hatása a kötődésre
Evidenciának tűnik, és a szakirodalmi adatokkal is megegyezik az a
kutatási eredményünk, amely szerint minél hosszabb ideje él valaki egy
lakásban, annál inkább kötődik hozzá, hiszen láttuk, hogy az ismerősség,
megszokottság fontos faktora az otthonhoz kötődésnek. Mi mégis
fontosnak tartjuk ezt az eredményt, mert arra utal, hogy bár az
intézménynek megvannak a korlátai, mégis sikerülhet az egyes
otthonokban olyan feltételeket teremteni, amelyek elősegítik a kötődést.
6.4. A lakás jellemzői és az otthonhoz kötődés kapcsolata
Valószínűnek tartjuk, hogy a lakások nagyon hasonló paraméterei
miatt (alapterület, szobák száma, komfortosság, szobatársak száma stb.)
nem találtunk szignifikáns kapcsolatot a lakás paraméterei és a kötődés
közt, de azt is lehetségesnek tartjuk, különösen egyéb adataink fényében
(lásd alább), hogy ezek a mutatók egyáltalán nem vagy csak nagyon
kevéssé befolyásolják gyerekek esetében az otthonhoz kötődést – erre
vonatkozóan egyáltalán nem rendelkezünk szakirodalmi adatokkal.
Sok adat van viszont arra vonatkozóan, hogy egy helyhez való
viszonyulást nagymértékben meghatározza, hogy kik veszik körül a
személyt az adott helyen, ezért elgondolkodtató, hogy vizsgálatunk szerint
nincs szoros érzelmi kapcsolat a szobatársak között, a gyerekek bármikor
felcserélhetőnek ítélik meg lakótársaikat, csoporttársaikat. Ez, úgy
gondoljuk, a vizsgált személyek speciális helyzetéből fakad: egyrészt
állami gondozott gyerekeknél – élettörténetük miatt – általánosnak
mondható a kötődési probléma, másrészt az intézményekben
majdhogynem elkerülhetetlenül előforduló gyakori változások negatív
érzelmi hatásait próbálják a távolságtartással kivédeni az itt élő gyerekek.
Ez különösen annak fényében elgondolkodtató, hogy a megkérdezettek
nagy része testvéri kapcsolatban áll szobatársaival vagy csoporttársaival.
Kutatásunkban sajnos nem kérdeztünk rá, hogy ki az, aki testvéri
kapcsolatban áll szobatársaival, így nem tudjuk megvizsgálni, hogy a
testvérek esetében ez másként alakul-e.
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6.5. Az otthonhoz kötődés alakulása az egyes lakásotthonok
(csoportok) függvényében
Kutatásunk nagyon fontos eredményének tartjuk, hogy a
lakásotthonok közt szignifikáns különbségeket találtunk az otthonhoz való
kötődés szempontjából. Úgy tűnik, a fizikai paraméterek és a társak
mellett vannak más olyan tényezők, amelyek határozottan befolyásolják az
otthonhoz való viszonyulást. Figyelembe véve az 5.7. részben ismertetett
eredményeket (amely az otthon szeretetével együtt változó mutatókat
ismerteti), kaphatunk néhány utalást arra vonatkozóan, hogy melyek
lehetnek ezek a tényezők. Bár az alkalmazott statisztikai módszer nem
mutat ki ok-okozati viszonyokat, csak együtt járásokat, úgy gondoljuk,
mégis feltételezhető, hogy az otthonhoz való kötődést elősegíti, ha a
személy úgy érzi, hogy otthona biztonságot, nyugalmat nyújt számára, ha
saját tárgyai veszik körül, vagy ha saját maga által készített tárgyakkal
díszítheti szobáját vagy a közös helyiségeket.
6.6. A saját, eredeti otthonhoz kötődéssel kapcsolatos
eredmények
Ezek az eredmények is azt az elgondolást erősítik, hogy az otthonhoz
való kötődést – legalábbis az állami gondoskodásban élőknél – a lakás
fizikai paraméterei nem közvetlenül befolyásolják: a szakellátásba bekerülő
gyerekek családjainak lakáskörülményei tényszerűen sokkal rosszabbak az
intézményi lakásotthonokénál, mégis a gyerekek saját, családi otthonukat
tartják szebbnek, praktikusabbnak és kényelmesebbnek, és érzelmileg
ehhez kötődnek jobban – vagyis mintegy idealizálják azt. Saját
otthonukhoz való kötődésük, ha lehet, még bonyolultabb, mint az
intézményi otthonukhoz való kötődés, hiszen annak ellenére, hogy
érzelmileg egyértelműen oda kötődnek, mégis, kevésbé érzik már
sajátjuknak, úgy érzik, hogy kevésbé van már otthon sajátjuknak
tekinthető lakásrész, önkifejezési késztetésük ott még kevésbé valósulhat
meg.
A fenti képet árnyalja, hogy a gyerekek spontán nyelvhasználata
érdekesen tükrözi a gyermekotthonhoz való helykötődést: saját területeik
nyelvi megjelenítésében érdekes kötődési tendenciák fejeződnek ki (Berze,
Szentléleki 2005). Fotók segítségével végzett interjúk elemzése azt
mutatja, hogy a szófordulatokban, a nyelvhasználatban jól kimutathatóan
megjelenik a környezet különböző tereihez való viszonyulás. A
Gyermekközpont külső, kiemelt helyeinek (kőfal, porta, kastély, patak,
focipálya, tó stb.) említésekor a gyerekek főleg harmadik személyű
birtokosra utaló szerkezetet használnak („a Gyerinek a bejárata”). Tehát
ezeket a helyeket inkább az intézményhez kötik, mint saját magukhoz.
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Néhány esetben megjelenik a többes szám első személyre utaló birtokos
szerkezet használata (például „a mi patakunk”), és ez együtt jár egyéb
pozitív érzelmi megnyilvánulással is. A lakásotthonok közös tereinél már az
egyes szám első személyre utaló birtokos szerkezetek kezdenek
megjelenni, a saját szoba említésekor ez a tendencia egyre erősödik
(például „az ágyam”, „a képem” stb.). A saját territórium esetében az
érzelmek megjelenése is mutatja a személyes kötődést: több élmény kerül
elő, több érzelmi viszonyulást jelző szó jelenik meg. A helyhez való
kötődés tehát a saját térben a legerősebb, de a birtoklás kifejeződése már
a lakásotthon bejáratánál megjelenik. Feltűnő és megfontolásra késztető
azonban, hogy az otthon kifejezés használata egyetlen interjúban sem
fordult elő. A gyerekeknek otthont nyújtó lakások lakásotthonok vagy
csoportok (érdekes és elgondolkodtató ennek az eredetileg személyekre
vonatkozó kifejezésnek a helyiségre való kiterjesztése!), de sohasem
otthonok.
6.8. Összegzés, kitekintés
Kutatásunkban megvizsgáltuk, hogy milyen jellegzetességei vannak a
helyhez (otthonhoz) kötődésnek, egy olyan speciális otthon esetében, mint
amilyen a gyermekotthon. Mivel kutatásunk úttörő jellegű és a nemzetközi
szakirodalomban sincs sem családban, sem gyermekotthonokban élő
gyerekekre vonatkozó otthonhoz kötődés vizsgálat, így összehasonlításra
csak a későbbiekben elvégzendő vizsgálatok nyújtanak majd lehetőséget.
Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy a környezetpszichológiai és a
gyermekvédelemmel
kapcsolatos
szakirodalomra,
valamint
a
fejlődéslélektani ismeretekre támaszkodva adataink értelmezhetőek. Így
körvonalazódnak az otthonhoz kötődés sajátosságai ebben a speciális
esetben: úgy tűnik, az intézményen belüli otthonhoz való kötődés kevésbé
pozitív és kevésbé erős, de az itt élők mégis inkább sajátjuknak érzik, mint
saját, családi otthonukat. Nem otthon, hanem csak (?) a „csoportjuk”, a
„Gyeri”, de az övék. Osztozni kell ugyan rajta a többiekkel is, de ez a
közös tulajdonlás is egyfajta birtoklás. Elvágyódnak innen, de nehezen
megy a valódi elválás. Annak ellenére, hogy az egyes lakásotthonok fizikai
paraméterei hasonlóak, mégis a szubjektív tényezők (az önkifejeződés
lehetősége, a biztonságérzet) sokkal erősebbek ezeknél az objektív
mutatóknál, és megkönnyíthetik a kötődést. A gyermekotthon tehát az itt
lakó
gyerekek
számára
sajátos
értelemben
teljesíti
a
környezetpszichológiai otthonfunkciót.
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Amit egy munkahely jelenthet…
„Minden cégnek van egy úgynevezett „illata”, egy érezhető, egyedülálló
jellege.” (Daniel Goleman 2002. 93. p.)

1. Bevezetés
Életünk egyik legmeghatározóbb helyszínének számít a munkahely. A
felnőttek az ébren töltött idő nagy részét itt töltik. Ráadásul, a mai
világban önmagában is egyre nagyobb értéket jelent az a tény, hogy van
hová elmennünk dolgozni. Biztonságérzetünket is jelentősen stabilizálja,
ha van munkahelyünk. Egy munkahely megadja az értelmes
tevékenységek végzésének lehetőségét, és azt is, hogy valahová
tartozónak definiálhassuk magunkat. A Károlyi István Gyermekközpont
olyan munkahelyként funkcionál, amely a szakemberek számára
munkahely, az itt élő gyermekek és fiatalok számára viszont maga az
otthon. 2004-ben indult az a környezetpszichológiai kutatás (a
résztvevőket és a kutatási koncepciót egy másik aspektusból bemutatja
Szabó és Dúll tanulmánya a jelen kötetben), amely különböző szinteken
kívánta
feltérképezni
ennek
a
sajátságos
munkahelynek
a
környezetpszichológiai jellemzőit. A cél elérésében a munkahelyi szervezeti
kultúra megismerése is nagyon fontossá vált. A nagy munkaszervezetre
vonatkozó kutatási célkitűzés megvalósulását viszont sok olyan tényező
nehezítette, amelyek miatt a teljes munkaszervezetre vonatkozó adatok
még váratnak magukra. A „gyermekváros” szerkezetátalakítási folyamata a
munkaszervezet székhelyén, Fóton a „benti” munkacsoportok személyi
összetételében folyamatos változást jelentett, amely még most is tart. Egy
állandó mozgásban lévő munkahelyen pedig mind a környezetpszichológia,
mind a szervezeti kultúra szempontjából egyaránt nehéz megismerni a
kutatásban fontos társas-környezeti jellemzőket. A Károlyi István
Gyermekközponthoz tartozó külső lakásotthonokban viszont stabil a
szakember-összetétel. Ez a tény indokolja azt, hogy a tanulmány a Károlyi
István Gyermekközponthoz tartozó külső lakásotthonokról, vagyis
Ozoráról, Vajtáról, a fóti és a mogyoródi utógondozói otthonról szól.

2. Elméleti háttér
2.1. Szervezeti kultúra
„A szervezeti kultúra nem más, mint a szervezet tagjai által
elfogadott, közösen értelmezett elő feltevések, értékek, meggyőződések,
hiedelmek rendszere…, (amelyek) lényegében tudat alatt működnek, és

Amit egy munkahely jelenthet

255

magától értető dő módon határozzák meg a szervezet tagjai számára a
szervezet önértelmezését és környezetfelfogását.” (Bakacsi 1998, 226. p.)
Ezeket az elveket a szervezetek tagjai érvényesnek fogadják el, és ezek
segítenek a belső közösségalakításban, a kívánatos munkahelyi atmoszféra
megvalósításában és a szervezet külső környezetéből eredő kihívásokra
való reagálásban, alkalmazkodásban (Kovács, Perjés, Sass 2005). A
szervezeti kultúra kialakulásában legmeghatározóbb az adott szervezet
természeti és társadalmi környezete és a szervezet történelme. A
szervezeti kultúrát sokféle módon közelítik meg és vizsgálják a
munkalélektan képviselői.
A munkahelyi érzelmi intelligencia elméletének fő képviselője, Daniel
Goleman (2002) szerint egy érzelmi intelligenciával rendelkező
szervezetnek van egy olyan, tagjai számára ismert jelmondata, amely
érzelmi funkciót tölt be: a jóról kialakult közös érzés kifejeződése, vagyis
az együttes munkatevékenység értékességének sűrítménye. A közös
értékek ismerete a munkával való megelégedettséget és az ahhoz való
elköteleződést is jelentősen befolyásolja.
A szervezeti kultúra szintjeit tekintve egy megismerhető, látható és
egy rejtett, láthatatlan szinttel rendelkezik (Bakacsi 1998). A külső ember
(aki nem tagja a munkaszervezetnek) számára is megismerhetőek a
ceremóniák, történetek, sztorik, nyelv, szakzsargon, szimbólumok és
rejtettek maradnak a különböző értékek, feltevések, hiedelmek, érzések és
attitűdök.

Ceremóniák, történetek,
sztorik, nyelv, szakzsargon,
szimbólumok

Értékek, feltevések, hiedelmek,
érzések, attitűdök

A szervezeti kultúra szintjei (forrás: Bakacsi 1998, 230. p.)
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A szervezeti kultúra a szakirodalomban dimenzionális modellként is
megjelent. A kulcsdimenziók mentén a tagok szervezettel kapcsolatos
érzelmei jellemezhetőek (Bakacsi 1998). A 11 dimenzió a következő:
1. A munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás
2. Egyén- vagy csoportközpontúság
3. Kapcsolat- vagy feladatorientáció
4. Belső függés vagy függetlenség
5. Erős vagy gyenge kontroll
6. Kockázatvállalás-kockázatkerülés
7. Teljesítményorientáció
8. Konfliktustűrés és konfliktuskerülés
9. Cél- és eszközorientáció
10. Nyílt vagy zárt rendszer
11. Rövid vagy hosszú távú jövőre vonatkozó tervezés
Egy másik ismert modell a „versengő értékek modellje” (Quinn,
Rohrbaugh 1983, idézi Kovács, Perjés, Sass 2005), amelyet 3 dimenzió
szerint alakítottak ki:
1. A szervezet fókusza szerint:
• belső, személyorientált,
• külső, szervezetorientált.
2. A szervezeti struktúra szerint:
• szoros kontrollon alapuló,
• rugalmasságot, változást preferáló.
3. A szervezeti célok szerint:
• a célelérés folyamatára és eszközeire koncentráló,
• eredmény- és célorientált.

Befelé öszzpontosító

Kifelé összpontosító

Rugalmasság
Támogató
Innovációorientált
Cél: az emberi erőforrás (egyén, Cél: növekedés, forrás és
csoport) érték, fejlesztendő
külső támogatás elérése
Eszköz: kohézió, morál
Eszköz: adaptáció,
cselekvőképesség
Cél: stabilitás, kontroll
Cél: termelékenység,
Eszköz: információgazdaságosság
menedzsment, kommunikáció
Eszköz: tervezés, célok
megfogalmazása
Szabályorientált
Célorientált
Szoros kontroll
Quinn szervezeti kultúra modellje (Quinn, Rohrbaugh 1983, idézi
Kovács, Perjés, Sass 2005
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A
szervezetpszichológiában
gyakran
alkalmazott
munkahelyleírások
mellett
ebben
a
vizsgálatban
a
Magyarországon újdonságnak számító környezetpszichológiai
elképzelésekre (Dúll 2001) is összpontosítottunk. Alább ezekre
utalunk röviden, ugyanis a munkahely szervezeti kultúrája és
környezetpszichológiai jellemzői összekapcsolhatóak, és segítségükkel egy
munkahely több szempontból is jellemezhető.
2.2. A környezetpszichológia álláspontja a munkahelyekkel
kapcsolatban
A környezetpszichológia moláris elméletének képviselői (például
Ward, Russell 1981, idézi Dúll 1995) szerint a környezet csak molárisan,
azaz értelmes egységekben ragadható meg. A különböző érzékszervek
által megtapasztalt környezet úgy válik hellyé, hogy a földrajzi helynél
többletjelentéssel bír, s három dimenzió szerint is leírható (Dúll 1995). A
dimenziók a következőek:
1. az észlelt fizikai tulajdonságok;
2. aktivitások és azokat meghatározó szabályok az adott helyen;
3. értékelések.
A hely tehát jelentésteli tér, amely dimenzionálisan is megragadható.
Maga a munkahely is ilyen helynek számít (Dúll, Tauszik 2006).
A környezetpszichológia másik elmélete a személy-környezet
összeillés elmélete, amely az ember és környezete kölcsönhatására helyez
nagy hangsúlyt (Dúll 1995), s a személy és környezete kapcsolatának
(amelybe a szociális környezetet is beleértjük), valamint a
környezetváltoztató
viselkedésnek
lelki
egészséget
befolyásoló
jelentőséget tulajdonít. Ez is érvényes a munkahelyre vonatkozóan is.
Témánk szempontjából nagyon fontos még a territoriális
viselkedésekkel kapcsolatos elméletek megemlítése (Altman 1975, idézi
Dúll 2002a). Ezek az elméletek a személyes szférát és a társas
rendszereket koordináló viselkedésekkel foglalkoznak, s kiemelik a
központi helyet elfoglaló, elsődleges territóriumok fontosságát az ember
életében (ilyen például egy iroda, de akár azon belül egy íróasztal is).
Elsődleges territórium lehet tehát a munkahely vagy annak egy, a személy
számára kitüntetett jelentőségű részterülete.
A környezetpszichológia nézőpontjából végezetül a helykötődés
elméletét indokolt még megemlíteni (részletesebben lásd Szabó és Dúll
tanulmányát a jelen kötetben, illetve Dúll 2002b). A helykötődés
kibontakozhat a munkahely iránt is, ami egy dolgozó ember számára a mai
világban kiemelkedően fontos.
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3. Hogyan hat egymásra a szervezeti kultúra és a
munkahelyhez kötődés?
Mint arra már fentebb utaltunk, a Károlyi István Gyermekközpontban
lezajlott környezetpszichológiai kutatás eredeti célját és a bekövetkezett
módosulásokat Szabó Enikő és Dúll Andrea a „Hogyan tölthetik be az
otthon funkcióját a gyermekvédelmi intézmények?” című tanulmányban a
jelen kötetben részletesen leírták.
Az eredeti célok a Károlyi István Gyermekközpont működési szintjei
szerint fogalmazódtak meg, a nagy munkaszervezet egészét,
gyermekotthoni egységeit illetve lakásotthonait érintve. A felnőttekre
vonatkozó cél a munkahely egészére vonatkozóan az általános
működésmód és a téri elhelyezkedés specialitásainak megismerése, a
gyermekotthonok szintjén a szervezeti kultúra és a hagyományok
helyidentitást alakító hatásának feltárása, a lakóegységek és
lakásotthonok szintjén pedig a lakókörnyezet és az identitás viszonyának,
a személy-környezet összeillésének és értékelésének leírása volt.
A kutatási irány módosulásai (l. Szabó, Dúll tanulmánya a jelen
kötetben) következtében a megvalósult vizsgálati cél a felnőttek
munkahelyhez való kötődésének és a munkahelyi szervezeti kultúrának a
megismerése lett.
Fő általános vizsgálati kérdések:
1. Hogyan lehet viszonyulni egy olyan munkahelyhez, amely az ott
élő gyerekek és fiatalok számára otthont jelent?
2. Milyen szervezeti kultúra honosodik meg egy otthon-jellegű
munkahelyen?
3. Hogyan hat egymásra a szervezeti kultúra és a munkahelyhez
kötődés?
A vizsgálat helyszínei – lakásotthonok:
Fót, Vörösmarty tér 2.
Fót, Lehel út 11
Mogyoród, Móricz Zsigmond út 12.
Ozora, Ifjúság út 3.
Vajta, Petőfi Sándor út 30.
A vizsgálatban résztvevők:
A megjelölt helyszíneken dolgozó munkatársak. Az eredeti cél szerint
a résztvevők köre a Károlyi István Gyermekközpont összes dolgozója, de
végül nem nyertünk annyi adatot, amely egy teljes munkaszervezetre
vonatkozó feldolgozást tett volna lehetővé. Ez amiatt történt, hogy a fóti,
benti székhelyen dolgozó munkatársainktól csak elenyésző mennyiségű
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kitöltött kérdőívet kaptunk vissza. Az okokat abban találhatjuk meg, hogy
a benti két gyermekotthon munkatársi közösségei a gyermeklétszámváltozások és az új profilú gyermekotthon beindulása miatt szinte
folyamatos mozgásban és átszervezésben voltak a vizsgálat ideje alatt,
tehát átmenetinek tűnhetett számukra az egy-egy lakóegységben való
munkavégzés. Ha kialakulnak és stabilizálódnak a teamek, a kérdőíveket
érdemes lesz felvenni az ezeken a helyszíneken dolgozókkal is. Mivel – a
vizsgálat hatókörén kívül eső okokból eredően – szűk körű
felmérésre támaszkodhatunk, elvégzett munkánk eredményei
csak feltáró, problémafelvető jelleggel értelmezhetőek.
A vizsgálatban a külső otthonok dolgozói vettek részt szinte teljes
létszámban, 17 főből 16-an. Ez a külső otthonok dolgozói létszámának
94,11%-a. Az alábbiakban a rájuk vonatkozó eredményeket fogjuk
elemezni.
A vizsgálat ideje:
2005 novemberétől 2006 októberéig.
A vizsgálat módszerei:
1. Félig struktúrált interjú a szervezeti kultúra dimenzionális modellje
alapján (Bakacsi 1998). Az interjúk alapján is felvázolható modell 11
dimenzióban teremt lehetőséget a munkahelyi szervezeti kultúra
megismerésére, amelyben egyaránt megjelenik a szervezeti magatartás
megítélése és a munkatársak szervezetben elfoglalt helyének és ezzel
kapcsolatos érzelmeinek minősége.
2. Csoportos beszélgetések a szervezeti kultúra megismerhető
faktorairól,
vagyis
az
adott
munkahely
természeti-társadalmi
környezetéről,
történelméről,
működéséről,
szabályairól
és
hagyományairól, a munkahely jelentőségéről (Dúll, Urbán 1997).
3. Kérdőívfelvétel: Munkahelyhez Kötődés Skála (MKS) (Tauszik, Dúll
2004). Ez a kérdőív egy jelenleg kidolgozás alatt álló, a vizsgálat idején 45
darab, ötfokú Likert-skálán megítélhető állításból állt. Az akkori skála
pszichometriai elemzése (Szalkai 2003/2004), faktoranalízise során a 3
faktoros megoldást találták elfogadhatónak. Ezek a faktorok a következőek
(részletesebben l. Szalkai i.m.):
(I.) Globalitás-absztrakció Ez a faktor a munkahelyi elégedettséget, a
munkahelyi attitűdöt, valamint a jövőre vonatkozó elképzeléseket mutatja
meg, azt méri, hogy milyen a munkahelyhez való általános viszonyulás.
(II.) Regionalitás-konkrétum Ez a faktor a munkahelyi környezetről
és annak személyen belüli értékeléséről szól.
(III.) Territoriális-szociális közeg Ez a faktor a territoriális
elégedettséget, a szociális közeggel való kölcsönösségi viszonyt mutatja,
amely közvetve gyakorol hatást a munkahelyi környezettel való elégedettségre.
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Vizsgálatunk feltáró jellegénél fogva a faktorokba nem besorolt
kérdésekre is választ kértünk a résztvevőktől. A faktorokon kívül a
következő állításcsoportokat hoztuk létre:
Környezeti elégedettség (a munkahely fizikai jellemzőire vonatkozik)
Kötődés a munkahelyhez
Hatékonyság-érzés
A helyhasználat lehetőségének és minőségének mutatója
Munkatársi kapcsolatok
Az önkifejezés lehetősége a környezetben
A munkahelyi környezet speciális jelentése a dolgozó számára

4. Eredmények
4.1. A jelentésteli helyek jellemzői
A szervezeti kultúra kialakulásában kulcsfontosságú az a természeti
és társadalmi környezet, amely körülveszi az adott szervezetet, s nagyon
lényeges a munkaszervezet történelme is. A környezetpszichológia
szempontjából pedig a helyhez kötődés egy olyan fontos tényező az
ember identitásfejlődésében, amely miatt érdemes megismerni, hogy
mióta vannak itt, és hogyan alakult kötődésük otthonukhoz és
munkahelyükhöz az itt lakóknak és itt dolgozóknak. A külső otthonokban
lakó gyermekek és fiatalok adatait lásd Szabó és Dúll tanulmányában a
jelen kötetben. Ezek tudatában ismerkedjünk hát meg a külső
lakásotthonok helyszíneivel – rövid szervezeti és környezetpszichológiai
jellemzésük a jelen tanulmány feltáró, problémafelvető jellegénél fogva
bizonyos értelemben adatként kezelhető.
4.1.1. A települések és a lakásotthonok
Ozora jellemzői:
Ozora Tolna megyében, a Sió partján található. Lakóinak lélekszáma
2006-ban kb. 1800 fő, 25%-uk roma.
Nevezetességei: az 1848-as ozorai diadal; két költő, Petőfi Sándor és
Illyés Gyula itt tartózkodása; a vár; az egykori nagyvendéglő, ahol Petőfi
vándorszínészként fellépett; az iskola, amit Illyés Gyuláról neveztek el
(Illyés a településen írta az „Ozorai füzet” versciklust); a Cinca-híd és a Sió
csatorna. 2000-ben az ”Ezredforduló legvirágosabb települése” rangot
adományozta az Országos Idegenforgalmi Hivatal Ozorának. A település
lakói büszkén vállalják identitásukat.
Az ozorai lakásotthon 1998. augusztusában nyílt meg. A ház
szőlődombok tövénél fekszik, teraszáról gyönyörű kilátás nyílik a Sióra.
Rendezett az összesen 138,20 m2-es lakás is és az udvar is.
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A munkaszervezet történelme: az itt élő gyermekek és fiatalok közül
az első lakók 1998 nyarának végén érkeztek ide, összesen 5-en, aztán
érkezett még egy kislány s végül decemberben egy testvérpár. 8 éve
működik ez a lakásotthon, amely 6 munkatárs munkahelye. A gyermekek,
fiatalok jelenleg 8-an laknak itt, közülük 2 fő töltötte már be a 18. évét.
Vajta jellemzői:
Vajta Fejér megye legdélebbi települése, lélekszáma a 2006. januári
adatok szerint 962 fő. A település lakói elsősorban mezőgazdasággal
foglalkoznak. Kiemelkedő nevezetessége a községnek a termálfürdő és a
Zichy-kastély, amely 2000-ben került a Kaliforniából induló Calvary
Golgota Keresztény Gyülekezet birtokába, s amelyben a kelet-európaiak
számára 2002 őszén nyitották meg a bentlakásos biblia-iskolát. A kastély
új neve Biblia Iskola és Kollégium lett. Vajta nevezetességeit azért fontos
megemlíteni, mert a termálfürdő gyakori helyszíne a lakásotthon lakói
szabadidős tevékenységének (elsősorban nyáron), a „golgotásoknál” pedig
szintén szívesen tölt sok időt, és önkéntes munkát is végez az egyik
nagylány.
A lakásotthon fenyőfákkal és egy gyönyörű székely kapu-bejárattal
fogadja a belépőt. Tipikus tágas falusi ház 141 m2-en, jókora udvarral és
szép, nagy kerttel, amelyen az itt lakók fóliasátras termesztést is
folytatnak.
A vajtai lakásotthon megalakulása 1996 januárjában történt egy
ingatlan megvásárlásával, majd 1997-ben még egy bérelt házzal bővült ez
a gyermekvédelmi ellátás. Két családból kerültek ide annak idején a
gyerekek. Itt tartózkodásuk elején két külön helyen laktak, s két családból
6 gyerek lakott a jelenlegi lakásotthonban. Később, a bérelt ház
megszüntetése után költözött be a harmadik család testvérsora is a
jelenlegi helyre. Az egy évtizede működő vajtai lakásotthon most 10
gyermek, illetve fiatal számára nyújt otthont /közülük 3 fő már betöltötte a
18. évet /, s 5 felnőttnek szolgál munkahelyként.
A következő két külső otthon közös jellemzője és egyben eltérő
sajátossága az eddig bemutatottaktól, hogy utógondozói otthonként
funkcionálnak. Az utógondozói otthon ugyanúgy a gyermekvédelmi
szakellátó rendszer egyik intézménye, mint a hagyományos
gyermekotthon, különbség szakmai feladataiban és a lakóira jellemző
specialitásban van. Ilyen otthonban ugyanis azok a fiatal felnőttek laknak,
akiknek gyermekvédelmi gondoskodása nagykorúságuk elérésével nem
szűnt meg a törvény által adott lehetőségek miatt (1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 93.§ (1)).
Fót jellemzői:
Fót Budapesttől, a 0 kilométerkőtől 17 kilométerre található.
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Országosan ismert településnév 1957, a Gyermekváros megalakulása óta.
Lakóinak száma több mint 15000 fő, a település 2004 óta város. A
lakosság jelentős része ingázik munkavégzés, illetve tanulás céljából
Budapest és Fót között. Legnagyobb nevezetessége: a Károlyi-kastély és
park, amely a Károlyi István Gyermekközpont székhelye és egyben
gondozásában álló területe, az Ybl Miklós által tervezett katolikus
templom, a Vörösmarty Mihály személyes látogatását őrző Fáy-présház.
Kedvező
természeti
adottságokkal
rendelkező
település,
a
természetvédelmi területet képező Somlyó hegy miatt is. A Gyermekváros
és a település múltja és jelene nagyon összeforrott, így természetes
fogadtatásra talált 1995-ben a Gyermekvároshoz tartozó, PHAREpályázattal megvalósított fóti utógondozói otthon megnyitása is a Lehel
utcában. A háromszintes otthon 312,29 m2 alapterületű kertes ház, amely
lehetőséget nyújt lakói számára az önálló életvitelre, az itt dolgozó
házaspárnak pedig a munkahely mellett lakhelyként is szolgál immár 11
éve. Jelenleg 8 fő lakója van.
Mogyoród jellemzői:
Mogyoród Budapesttől 18 km-re fekszik, lélekszáma 5000 fő. A
településen hatalmas közúti forgalom bonyolódik le, itt halad el a 3-as
autópálya, a 3-as főútról Fót és Szada irányából is be lehet menni. HÉVjárat is keresztülhalad a községen. Fontos szólnunk a Forma 1 magyar
helyszínéről, a Hungaroringről is, amivel Mogyoród az egész nagyvilág
számára ismert településsé vált. Nevezetességei sorában mindenképp
említésre méltó még az AQUARÉNA, amely nyaranta a vízimádók fontos
bázisa. Természeti adottságaiból a Somlyó - hegyet, a Mogyoródi - patakot
és a község határában húzódó Sződrákosi - patakot érdemes
megemlítenünk. Mogyoród egyre bővülő település, előnyös természeti és
közlekedési adottságai miatt nagyon sok olyan család él itt ma már, akinek
felnőtt tagjai Budapesten dolgoznak. A helyi lakosság egy részének viszont
az idegenforgalom is jó megélhetést jelent.
A mogyoródi lakásotthon 1997 óta működik, 2005-ig klasszikus
lakásotthoni funkcióval, 2005 nyarától viszont utógondozói otthonként. A
lakásotthon a település Fóthoz közel eső végén, dombon, családi házas
övezetben található. Kívül-belül reprezentatív, többszintes, 252,4 m2
alapterületű ház, ahol a felnőtt életvitelhez szükséges személyes élettér
kialakítása optimálisan valósítható meg. Jelenleg 12 fő lakik itt 2005 nyara
óta, s 4 munkatárs számára jelent munkahelyet ez az otthon.
Összegezve a Gyermekváros külső otthonainak jellemzőit,
megállapíthatjuk, hogy az otthonok szerves egységeit képezik az adott
földrajzi helyeknek, mindennapos életvitelükbe hol rejtetten, hol
tudatosan, de biztosan belejátszik a település nagyobb közösségének, a
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helyi lakosságnak sajátos jellemzője és értékrendje. Gondolnunk kell itt
Ozora hagyományőrző, díszítő tevékenységeire, Vajta szorgalmas
hitéletére, Fót gyermekvédelmi elkötelezettségére és Mogyoród
mozgalmas, idegenforgalmat vonzó, közlekedő világára. Megjegyzendő,
hogy mindez – természetesen a hétköznapi szocializációs előnyök mellett –
egy egzakt munkahelyi összehasonlító vizsgálat végzését csak gondos
módszertani kiegyenlítések mellett teheti lehetővé a későbbiekben.
4.1.2. Munkahelyek, munkatársi közösségek és a szervezeti kultúra
megnyilvánulásai
A bevezetőben utaltunk rá, hogy a munkahelyeken általában, így a
külső lakásotthonok munkatársi közösségeinek a munkahelyein is,
jelmondatban is kifejeződik a munkatársaknak a munkához való viszonya,
annak közös értékként való kezelése (Goleman 2002). Működésmódjukban
pedig megjelenik mindaz, amit ők szervezeti kultúraként létrehoztak, s
közösen képviselnek. Ezek bemutatását ugyanabban a sorrendben
végezzük, mint ahogyan az az előbbiekben történt.
Ozorai lakásotthon
Mottó:
„Nem is tudom, hogy lett egyszerre akkora karod!”
„Semmi gond, csak egy Vadász-csoki!”
Az első mottó a gyermekek, fiatalok ideérkezéséhez fűződik, akkor
látta őket úgy átölelni a nevelő által a község egyik lakója, hogy mindenki
elfért abban az azóta is sokat emlegetett ölelésben.
A második mottó a munkatársak kapcsolatára vonatkozik, a hibák
elnézése történik ilyen vicces formában.
A munkatársi összetétel jellemzői:
A legrégebbi dolgozó a lakásotthont vezető, pedagógus végzettségű
nevelő, aki 1998 óta dolgozik itt. A többi dolgozó 5 éve tartozik a
közösséghez. Összesen 6 fő alkotja a munkacsoportot, közülük 2 fő
gyermekvédelmi asszisztens, 3 fő gyermekfelügyelő. Egy bejáró dolgozó
van, a többiek helyi lakosok.
Mit tartanak jellemzőnek önmagukra vonatkozóan? Ez a munkahely
otthon és mégsem otthon! – fejezik ki azt a specialitást, amely egy ilyen
típusú munkahely legfőbb jellemzője. Nehéz a határok egészséges
megtalálása: munkát végezni ott és úgy, hogy az itt élő gyerekek és
fiatalok otthonukként használhassák ezt a helyet, ami viszont nekik
munkaköri feladatokat ad, és munkahely funkciót kell, hogy betöltsön.
Nagyon figyelmesen és tapintatosan kell elvégezniük tevékenységeiket,
amely felöleli a gondozási-nevelési feladatok mellett a táplálást, a
környezet esztétikusságának megőrzését és a különböző állattartási és
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kerti munkák elvégzését is. Mindennapos feladataik végzése során az itt
lakó gyerekek és fiatalok lelki és fizikai territóriumaira is jó érzékkel és
érzékenységgel kell odafigyelniük.
Jól tudnak együttdolgozni, a jelenlegi munkacsoport öt éve van
együtt, „fél szavakból is értik egymást”.
A településsel szinte együtt lélegeznek: részt vesznek különböző
rendezvényeken, például: Kupa-utcabajnokságon, Ozoráról elszármazottak
augusztus 20-i találkozóján, szüreti bálon stb. A lakosság elfogadta a
lakásotthonban lakó gyerekeket és fiatalokat, sokszor hoznak adományt
nekik: babot, tojást, vöröshagymát, cseresznyét stb. A szomszédban lakó
házaspár olyan közeli kapcsolatot alakított ki az egyik kisfiúval, hogy ők
lettek számára a „fogadott” nagypapa és a nagymama.
A megismerhető hagyományokból kiemelkednek a karácsonyon és
húsvéton kívül a születésnapok közös megünneplései, a kuriózumnak
számító disznóvágás, a ballagások, ahová meghívják a legközelebbi
hozzátartozókat, az őszi betakarítás, a befőzés közösen és az „Évivel
társasjáték”: ez mindennapos igénye az egyik kislánynak, amit a felnőttek
teljesítenek is.
Nagy büszkeségük az egyik fiú az itt lakók közül: a Szabad Föld
Sport rovata 2002. szeptember 27-én tudósított arról, hogy a Gyermek
Labdarúgó Szabad Föld Kupa országos döntő különdíjasa Szűcs Roland
Gábor lett mint legjobb mezőnyjátékos.
Vajtai lakásotthon:
Mottó:
„Kézen fogva egymásért.”
„Azt kell csinálni, amit otthon, csak még jobban!”
A vajtai munkaközösség mottója összetartozást és működésmódot
egyaránt kifejez. A jelmondat a szakmai munka tartalmának
jellegzetességét is nagyon szemléletesen mutatja meg.
A munkatársi összetétel jellemzői:
Az induláskor a településen köztiszteletnek örvendő pedagógus
házaspár és két gyermekfelügyelő dolgozott itt. Azóta a házaspár
nyugdíjba ment, a két gyermekfelügyelőből az egyik viszont az alapítás óta
itt van, sok mindent megélt már a gyermekvédelmi munkában, és
tapasztalatait mindig szívesen adja át az újonnan érkezőknek. Az alapítást
követő évben jött ide a következő dolgozó, még egy évre rá szintén egy
munkatárs, majd 2004-ben a nyugdíjas házaspár helyére is házaspár
került, s a pedagógus végzettségű feleség a jelenlegi vezetője a
lakásotthonnak. Jelenleg tehát öten dolgoznak, mindannyian képzett
gyermekvédelmi
szakemberek
(gyermekfelügyelők,
pedagógiai
asszisztensek), s két éve változatlan az összetételük.
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A munkatársak együttműködésére a „csapatjáték-szellem” jellemző,
számíthatnak egymásra, szembe tudnak nézni a felmerülő nehézségekkel,
akár munkahelyi, akár magánéleti problémáról van szó. A
gyermeknevelésben egységes elveket vallanak, következetesen és
összehangolt módon törődnek az itt élő gyermekekkel és fiatalokkal.
A vajtaiaknál meghatározó a hétköznapok és az ünnepek
életvitelében egyaránt az egyházi szellem, a felnőttek és a gyerekek is
vallásgyakorlók. A vallásos rituálékat még az a mélyen hívő református
házaspár vezette be, amelyik a kezdetektől a nyugdíjazásig itt dolgozott.
Mindig van közös ima az étkezések előtt és után. Fontosnak tartják az
egyházi ünnepeket a felnőttek és a gyerekek, fiatalok is: 2004-ben
keresztelések voltak, tavaly bérmálás, idén pedig konfirmálás.
A munkára nevelés és a teljesítményorientáltság nagyon fontos érték
ebben a közösségben. A benti teendők mellett nagyon sokat dolgoznak a
kertben és a fóliasátorban is. A kertészkedéssel a lehetőségek
felismerésére és az önellátás fortélyainak megtanítására egyaránt nevelni
tudják a munkacsoport dolgozói az itt élő gyerekeket, fiatalokat. A példa
amiatt is hatásos, mert nemcsak a lakásotthon udvarán adnak mintát a
kereset-kiegészítő
tevékenységek
gyakorlására,
hanem
otthoni
gazdaságaikban is, hiszen a dolgozók többsége Vajtán lakik, egy
munkatárs jár be Cecéről. Az, hogy a „hivatali” és a magánéleti szorgos
munka szinkronban van, nagyon hitelessé teszi ezt a modellnyújtást.
A megismerhető hagyományaik és ünnepeik közül kiemelkedik a
karácsony, a húsvét, a születésnap – amit mindig a napján tartanak meg –
és a névnapok. Ezeket nemcsak a gyermekek és fiatalok szempontjából
tartják fontosnak, hanem a felnőttek miatt is, mert a felnőttek is
megtartják a névnapjaikat itt, az otthonban, közös ünnep keretében.
Fóti utógondozói otthon
Mottó:
„Önállóság biztosítása.”
„Rendelkezésre állás.”
A mottó érték-kifejezésként a felnőtt életvitel kialakításának finom
megsegítésére utal.
A munkatársi összetétel jellemzői:
Ebben az otthonban egy pedagógus házaspár kíséri figyelemmel, és
segíti az „életkezdő” fiatalokat 1995 óta. Szeretnek itt lakni, ilyen módon
dolgozni, és a fiatalok is nagyon szívesen jönnek lakónak a Lehel utcába. A
munkatársak munkája összehangolt. Következetesek és hitelesek
szeretnének maradni mindig a fiatalok szemében, s azt, hogy ezt a
szándékot jól érvényesítik, vissza is igazolják az itt lakó fiatalok. A
házaspár már rutinos az életkezdő fiatalok fogadásában, itt tartózkodásuk
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ideje alatt a mindennapi gondjaikkal való tapintatos törődésben, és abban
is, ami talán a legnehezebb: útjára engedni a tanulmányait befejező,
felnőtt embereket. Nincsenek könnyű helyzetben: ők nyújtják az
állandóságot ebben a mozgó rendszerben, nekik kell támogató erőként ott
állniuk a fiatalok mögött, tudva, hogy mindez időben korlátozott folyamat.
Ki kell bírni közben háttérbe húzódva, szinte passzív módon sok olyan
dolgot, amit könnyebb lenne elvégezni ripsz-ropsz helyettük, de hogy is
lehetne akkor az életre „edzeni”? Ki kell bírni tehát az önállóság elérése
érdekében az átmeneti rendetlenséget, az udvaron napokig álló
lombkupac látványát, ha azt annak a fiatalembernek lesz a dolga
eltakarítani, aki éppen sose akar ráérni. Érdekes és szakemberpróbáló az a
felmért és vállalt feladatuk is, hogy a fiatalok jövőbeli boldogulása
érdekében éppen a „csoportszellem” felszámolását segítsék, és az
individuum támogatása kapjon nagyobb lehetőséget. A felelősségvállalás a
saját életben, azaz az „empowerment” serkentése a fiatalok körében is
egy göröngyös úton megvalósítható cél, de szerencsére a nevelők nagyon
elkötelezettek ebben. Végül áthatja mindennapjaikat a tanulásnak, mint fő
értéknek a kezelése, amit a fiatalok tanulmányainak figyelemmel
kísérésével úgy oldanak meg, hogy ez a figyelem kiváltságot jelent az itt
lakóknak, amiért versengeni is szoktak.
Hagyományaik éltetése is más módon történik, mint a többi
otthonban: itt már nem a munkatársak az ünnepek felelősei, mint a kisebb
gyermekek életében, hanem hagyják, hogy a fiataloké legyen az ünnep,
és ők legyenek annak megszervezői. Az önállóság fontos érték a nevelők
és a fiatalok számára egyaránt, amelynek elérése küzdelmes és
gyötrelmes folyamatban kapja meg jelentőségét. Ezt az utat szerintük sem
megspórolni, sem elbagatellizálni nem lehet.
Mogyoródi utógondozói otthon
Mottó:
„Egymás tiszteletben tartása, vagyis munkatárs a másik munkatársról
nem mond rosszat a fiatalok előtt.”
„Folyamatokban élés.”
A jelmondatok arra utalnak, hogy a nagykorúságot elért fiatalok
nevelésében (ami itt is az önállóság jegyében történik) a módszereket és
eszközöket úgy kell megválasztani, hogy a fiatalok követendő mintát
tapasztalhassanak
a
hitelességre,
a
következetességre,
az
együttműködésre és az összefogásra.
A munkatársi összetétel jellemzői:
4 szakember alkotja a munkatársi teamet: 1 fő vezető,
gyógypedagógus
végzettséggel,
2
gyermekfelügyelő
és
egy
gyermekvédelmi asszisztens. A 4 főből ketten bejáró dolgozók, ketten
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pedig helyi lakosok. Az itt lakó fiatalok egy éve élnek itt, sőt, van, aki csak
néhány hónapja töltötte még be a nagykorúságát. Láthatóan jól érzik
magukat ezen a helyen, örömet ad nekik az elvonulás lehetősége, a
megkapott felelősség önmagukért. A ház otthonossá tételében a felnőttek
is jelentős részt vállaltak, meg is van az eredménye, mert a dolgozók is
szívesen vannak munkahelyükön.
A munkacsoport 2005 nyara óta dolgozik együtt, még rövid ez az idő
a csak rájuk jellemző szervezeti kultúra megteremtéséhez. Igazi
csapatmunkások: sok tanulmányi, egészségügyi, magánéleti gondjuk volt
az elmúlt évben, de abban a biztonságérzetük mindig megmaradt, sőt,
megerősödött, hogy olyan közösség tagjai, akik komolyan számíthatnak
egymásra. Ezt rengeteg apró figyelmesség, kedvesség bizonyítja. A
szakmai munkában fontosnak tartják egymás informálását, az
önállósághoz vezető út bejáratását a fiatalokkal, rugalmasan és a
követelményekben személyre szabottan. Nagy gondot fektetnek ők is a
tanulás, a munka becsületének kivívására, sokat törődnek a fiatalok
jövőjével, pályaválasztásával.
Hagyományaik: A hagyományos „nagy” ünnepeken kívül a névnapok,
születésnapok összevont, kb. 3-4 fő ünnepeltet érintő megtartása.
4.1.3. Szervezeti kultúra a dimenziók szerint
Az alábbiakban szereplő két lakásotthon dolgozóinak szervezeti
kultúrára vonatkozó válaszai akkor érthetőek meg igazán, ha megemlítjük
azt a tényt, hogy a Károlyi István Gyermekközpont külső lakásotthonaiként
ők egy gyermekotthoni alegységet alkotnak, egy elsősorban Fóton
tartózkodó
gyermekotthon-vezető
irányításával,
aki
a
nagy
munkaszervezetben közvetlen képviselőjük.
Ozora:
A szervezeti kultúra dimenzionális megközelítése a fóti
„anyaintézménnyel”,
a
Károlyi
István Gyermekközponttal
való
kapcsolatukat is megmutatja. A dimenziók megítélésében a szűkebb és
tágabb
munkahelyre
vonatkozóan
is
pozitív
végeredményt
tapasztalhattunk. A munkaszervezet szakmai szocializációs folyamatában
úgy ítélik meg a munkacsoport dolgozói, hogy inkább a szakmai
identifikáció, vagyis a munkakörükkel való azonosulás jellemző rájuk, mint
a szervezeti, de ezt mindenképpen befolyásolja a Fóthoz tartozás. Ozorán
a megkérdezett munkatársak megítélése szerint a csoportközpontúság
jellemző, a csoportcélok kapnak nagy hangsúlyt, míg a fóti
Gyermekközpontban – megítélésük szerint – a csoport- és az
egyénközpontúság is jelen van. Leginkább feladatorientáltak, de a
kapcsolat is lényeges a vezetőkre és beosztottaikra, valamint Fótra
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vonatkozóan is. Működésükre a függetlenséget, az önálló munkavégzés
lehetőségét és gyakorlatát tartják jellemzőnek. A beosztottak
ellenőrzésének szervezeten belüli gyakorlatában erős kontrollt
tapasztalnak Ozorán, szűkebb munkahelyükre vonatkozóan és a Fóttal
való kapcsolatukban is, de ez az erős kontroll számukra pozitív töltésű, és
igényük is van rá. A nagy munkaszervezetet (Fótot) kockázatvállalónak,
teljesítményorientáltnak, konfliktusvállalónak és nyíltnak tartják, csakúgy,
mint a sajátjukat, munkacsoportjukat pedig szintén konfliktustűrőnek és
konfliktusokat hatékonyan kezelőnek ítélik meg. A munkaszervezet
jövőtervezését hosszú távúnak szeretnék tudni, mert ez jelentené a
munkahelyi biztonság garanciáját. Véleményük szerint jelenleg a
szerkezet-átalakító tervekkel és az első új profilú otthon beindításával a
hoszútávú tervezés szemük előtt valósul meg.
Vajta:
A szervezeti kultúra dimenzionális megközelítése itt is megmutatja a
fóti „anyaintézménnyel”, a Károlyi István Gyermekközponttal való
kapcsolatukat is. A dimenziók választásában Vajtán is pozitív a
végeredmény. Ők is inkább a szakmai identifikációt tartják önmagukra
jellemzőnek, mint a szervezetit, de ebben azért szerepet kapnak a Fótról
érkező hatások is. Rájuk is inkább a csoportközpontúság jellemző, mint az
egyéné, inkább feladat-, mint kapcsolatorientáltak, de a kapcsolatokat is
meghatározónak érzik szűkebb munkahelyükön és a gyermekváros
vonatkozásában egyaránt. Úgy érzik, hogy működésük – főleg szakmai
szempontból – 80%-ban is független és önálló lehet, a nagy
munkaszervezet túlzó módon nem tartja függésben őket. Helyénvalónak
találják a beosztottak ellenőrzésének szervezeten belüli gyakorlatát, s ezen
kívül erős az önkontrolljuk is. A nagy munkaszervezetet (Fótot)
kockázatvállalónak, teljesítményorientáltnak, konfliktusvállalónak és
nyíltnak ítélik meg, saját munkacsoportjukra vonatkozóan viszont a
konfliktusvállaláson kívül a konfliktuskerülést is jellemzőnek ítélik. A
munkaszervezet jövőtervezését vágyaik szerint hosszú távúnak szeretnék
elkönyvelni, de a jelen valóságára véleményük szerint inkább a
bizonytalanság jellemző.
A most következő két utógondozói otthon is egy munkaszervezeti
egységet képez a teljes munkaszervezet szintjén. Otthonvezetőjük a
Károlyi István Gyermekközpont székhelyén működve koordinálja
munkájukat, és képviseli őket a nagy munkaszervezetben.
Fóti utógondozói otthon:
Az itt dolgozó házaspár véleménye a szervezeti kultúra dimenzióira
vonatkozóan a következő: inkább a munkakörrel azonosulnak, mint a
szervezettel. Munkahelyük specialitásából adódik, hogy mindennapi
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gyakorlatukban nagy jelentősége van az egyénközpontúságnak, de a
csoportközpontúságot is jelenlévőnek érzik akkor, ha a nagy
munkaszervezetre gondolnak. A kapcsolat és a feladatorientáció
együttesen jellemzi véleményük szerint a munkahelyi szervezeti kultúrát.
Szinte teljesen függetlennek tartják szakmai munkalehetőségeiket, a
legminimálisabb mértékben szükséges csak a nagy szervezethez
alkalmazkodniuk. A munka ellenőrzésének gyakorlatában inkább erős
kontrollt tapasztalnak, mint gyengét, és azt is pozitívnak, segítő
szándékúnak tartják. Megemlítették még, hogy kontrollt jelent maga a
település is, hiszen a szomszédok is figyelik és minősítik a fiatalok
magatartását és a velük való foglalkozás színvonalát is. A szervezeti
magatartást kockázatvállalónak tapasztalják. Szűkebb és tágabb
munkahelyükre is a teljesítményorientációt tartják jellemzőnek. A
konfliktuskezelést illetően a nagy munkaszervezetet konfliktusvállalónak,
de egyben konfliktuskerülőnek is tartják amiatt, mert szerintük a
munkatársak érzékenységi szintje nagyon belejátszik abba, hogy bele
lehet-e menni szervezeti konfliktusokba. Szűkebb munkahelyükre, a Lehel
úti otthonra vonatkozóan viszont egyértelműen konfliktusvállalónak ítélik
meg szervezeti kultúrájukat. Erre szerintük amiatt is szükség van, hogy a
fiatalok modellt kapjanak a konfliktuskezelésre. A cél- és eszközorientáció
szempontjából
inkább
a
célorientációt
ítélik
jellemzőnek.
A
munkaszervezetet nyílt rendszernek tartják, amelynek magatartásában
hosszútávú jövőcélok érvényesülnek.
Mogyoródi utógondozói otthon:
A munkacsoport tagjai úgy ítélik meg, hogy a szervezeti kultúra
dimenziói közül a szakmai identifikáció, vagyis a munkakörükkel való
azonosulás jellemző inkább rájuk, mint a szervezeti, de azért jelentőséget
kap ebben az is, hogy mogyoródi és gyermekvárosi dolgozóként is
meghatározzák magukat, működik tehát a szervezettel való azonosulás is.
Az egyéni célok és a csoportcélok egyaránt fontosak, mindkettő központi
helyet kap szakmai tevékenységükben. A munkaköri tevékenységek
megvalósításában a feladatokon van a nagy hangsúly, de ezeket csak
harmonikus munkatársi kapcsolatokban lehet jól megvalósítani, így tehát
azok is igen lényegesek. A belső függés vagy függetlenség dimenziókat
érintően munkájukat kb. 70%-os mértékben önállóan végzik, s kb. 30%os arányban valósul meg úgy szakmai tevékenységük, hogy abba a nagy
munkaszervezet, a fóti központ is szerepet játszik (például a gazdálkodás
területén). A munkatársak munkájának ellenőrzési gyakorlatát
különbözőképpen ítélik meg: vannak, akik erősnek érzik, és vannak, akik
amellett, hogy közepesnek tartják, nagyon hangsúlyozzák az önkontroll
jelentőségét is. A munkaszervezet bizonytalansággal kapcsolatos
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magatartását egyöntetűen kockázatvállalónak ítélik meg. A munkahely
magatartásában a teljesítményorientációt létező valóságként élik meg,
amelyben viszont a munkatársak saját lelkiismerete is nagy hangsúlyt kap.
Konfliktusvállalónak tartják a munkaszervezetet Fótra és Mogyoródra
vonatkozóan egyaránt, de hangsúlyozzák, hogy ez a realitásokon belül
létezik. A szervezeti eredmények és a hozzájuk vezető folyamatok is
meghatározóak a szakmai munkavégzésben (jelmondataik között
hangsúlyos is a folyamatokban élés), és fontosnak érzik azt is, hogy a
célok a fiatalok egyéniségét figyelembe véve valósuljanak meg. A
munkaszervezetet inkább nyílt, mint zárt rendszerként definiálják, de
20%-os mértékben a zártságot is jellemzőnek tartja az egyik munkatárs. A
jövőre vonatkozó szervezeti magatartást viszont előremutatónak tartják,
szerintük a hosszú távú jövőtervezés jellemzi az intézményt, és ez így is
van jól, mert „ez a gyerekek élete végéig szól”.
Összegezve a négy külső otthon dolgozóinak véleményét a
dimenzionális megközelítés alapján, azt tapasztaljuk, hogy ismerik,
elfogadóak a nagy munkaszervezet, a Gyermekváros szervezeti
kultúrájával szemben, s azt értékesnek is tartják. Saját munkahelyükre
vonatkozóan a legtöbb dimenziót cizellálni tudják, és szintén pozitívan
ítélik meg. Az adott munkahelyen megvalósuló szervezeti kultúrát maguk
alakították ki, és ezért sajátjuknak is tartják, amelynek érvényességében
nem kételkednek.
4.2. A munkahelyhez, mint jelentésteli helyhez kötődés
A Munkahelyhez Kötődés Skálával nyert adatok feldolgozása Ministat
statisztikai program segítségével történt. A kapott eredményeket
legelőször a kérdésekre adott válaszok legmagasabb %-os értékeiben
mutatjuk be, mindig az első három sorrendre vonatkozóan. A
továbbiakban pedig a skála faktoraira, szempontjaira vonatkozóan csak
szignifikáns (p<0.05 vagy p<0.01) eredményeket ismertetünk, ezért a
szignifikancia szinteket külön nem tüntetjük fel.
4.2.1 A kérdőívre adott válaszok szerint legmagasabb értéket kapott
faktorok, szempontok rangsora
Az ozorai munkacsoport válaszaiból a legmagasabb értékek:
1. kötődés (21,20 pont - 84,80%);
2. környezeti elégedettség (28,80 pont - 79,33%);
3. munkatársi kapcsolatok (19,60 pont - 78,40%).
Az ozorai lakásotthonban dolgozó szakemberek elégedettek
munkahelyi környezetükkel, az emberi (munkatársi) és a fizikai
környezetre vonatkozóan egyaránt. Erős munkahelyhez kötődésük abban
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is megnyilvánul, hogy ők örök szépítői maradnak ennek a háznak és
udvarnak, de a kötődést az is befolyásolhatja, hogy presztizse is van ezen
a településen a gyermekvédelemben dolgozásnak. Nem utolsósorban
szerepet játszhat ebben az is, hogy szerencsésnek érzik magukat amiatt,
hogy többségükben lakóhelyükön dolgozhatnak. Ez nagy lehetőség, mert
azok az ozoraiak, akik nem mezőgazdasággal, szolgáltatással vagy
önkormányzati intézmény munkatársaként dolgoznak, rákényszerülnek az
ingázásra, elsősorban a székesfehérvári multicégekhez.
A vajtai munkacsoport válaszaiból a legmagasabb értékek:
1. kötődés (24,40 pont - 97,60%);
2. speciális jelentés (4,6 pont - 92%);
3. környezeti elégedettség (26,40 pont - 88%) és a munkatársi
kapcsolatok (22 pont - 88%).
Az eredmények azt mutatják, hogy a vajtai lakásotthon munkatársai
is erősen kötődnek munkahelyükhöz. Érzelmileg ez a munkahely annyira
fontos, hogy speciális jelentést is hordoz számukra. Ez kialakulhatott
amiatt is, hogy otthon jellegű munkahelyük nemcsak a szakemberi
identitást erősíti meg, hanem az otthoncsinosító női magatartást, valamint
(mivel egy férfi kolléga is dolgozik a teamben) az udvari munkákban,
kertészkedésben jeleskedő férfi magatartást is. Tükröződhet ebben
továbbá egy jó értelemben vett birtokosi szemléletet is.
A fóti utógondozói otthon munkatársainak válaszaiból a
legmagasabb értékek:
1. kötődés (25 pont - 100%);
a territoriális elégedettség és a szociális környezettel való kölcsönös
viszony alapján van hatással a munkahelyi elégedettségre (10 pont 100%);
s szintén első helyen van a sorrendben a speciális jelentés (5 pont 100%);
2. környezeti elégedettség (29,50 pont - 98,33%);
3. munkatársi kapcsolatok (24,50 pont - 98%).
Ez az otthon nemcsak a fiatalok, hanem a dolgozók számára is
valóságos otthon, hiszen ők is ott laknak a szolgálati lakásban.
Válaszaikból nagy elégedettség és erős munkahelyhez kötődés bontakozik
ki. Ez a fizikai környezetre és a munkatársi kapcsolatra is érvényes, s ez
amiatt, hogy ők házastársak, természetes is. A territoriális megelégedés
mértéke abból a szempontból nagyon lényeges, hogy a házaspár szolgálati
lakása mindig nyitott a fiatalok bekopogására, gondjaik-örömeik
meghallgatására, egy szimbolikus jószomszédi viszony megélésének
biztosítására. Ez örök készenlétnek is tűnhetne, ami elvezethetne akár az
elégedetlenség rossz érzéséhez is, ám a válaszok éppen az ellenkezőjét
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mutatják. Igazi szolgálatot jelent ez két ember számára, amelyben ők
elismerésre méltóan helytállnak. Az, hogy a munkahely speciális
jelentéssel bír számukra, házaspári mivoltukból és a szolgálati lakásból
egyértelműnek tartható.
A mogyoródi utógondozói otthon munkatársainak válaszaiból a
legmagasabb értékek:
1. territorialitás és szociális közeg faktora (9,25 pont - 92,50%);
2. helyhasználat minősége (34,76 pont - 86,90%);
3. környezeti elégedettség (25,50 pont - 85%).
A mogyoródi otthonban dolgozó munkatársi közösség munkahellyel
való megelégedésében az a dimenzió a legmeghatározóbb, hogy a
személyesen fontos tér (territórium) birtokba vétele, használata és a
szociális környezettel való dinamikus kapcsolat lehetősége megvalósíthatóe egyszerre az adott munkahelyen. Ezt a munkatársak ugyanolyan
fontosnak ítélik meg szakmai életvitelükben, mint ahogyan az ott élő
fiatalok számára is fontos tényező, hogy megvan a lehetőség a nyugodt
elvonulásra ugyanúgy, mint a társas életre. A dolgozók a munkahellyel
való elégedettség meghatározó szempontjának tartják azt is, hogy milyen
fizikai környezetben zajlik a munkavégzés, hogy át tudják-e élni az
otthonosság élményét a helyhasználatban.
4.2.2. A kapott eredmények összefüggései, korellációk
A környezeti elégedettség szignifikáns együtt járást mutat a
munkahelyhez való általános viszonyulással, a kötődéssel, a munkatársi
kapcsolatokkal és a territorialitás-szociális közeggel is. A környezeti
elégedettség a kérdőívben olyan állításokban fejeződik ki, mint például:
„Ragaszkodom munkahelyi tárgyaimhoz.” „Kielégítő számomra közvetlen
munkahelyi környezetem rendessége.” „Nagyon kellemesnek találom
munkahelyi környezetemet.” A munkahelyhez való általános viszonyulás
kérdőívben megjelenő állítások például: „Munkahelyemmel mindenféle
szempontból elégedett vagyok.” „Nagyon sajnálnám, ha végleg el kellene
hagynom ezt a munkahelyet.” A kötődés állításai a kérdőívben: „Nagyon
szeretem munkahelyi elfoglaltságaimat, feladataimat, vagyis a
munkakörömet.” „Nagyon otthonosan, kellemesen érzem magam
munkahelyemen.”
A
munkatársi
kapcsolatok
állításai
például:
„Munkatársaimmal való találkozásaim gyakoriságát optimálisnak érzem.”
„Nagyon fontos számomra, hogy pont ezekkel a munkatársakkal
dolgozzak.” A territorialitás faktorhoz két állítás tartozik: „Munkahelyemen
érvényesül egymás helyeinek kölcsönös tiszteletben tartása.” „Kielégítő
számomra az, amennyire munkatársaimmal egymás helyeit tiszteletben tartjuk.”
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Az eredmények azt mutatják, hogy az adott munkahelyen munkával
eltöltött vagy eltöltendő idő érzelmi megélését a munkahelyi környezet
fizikai tulajdonságaival való megelégedés jelentősen átszínezi és
befolyásolja éppen úgy, mint az, hogy milyen munkatársi kapcsolatokban,
milyen saját térhasználati és viselkedési lehetőséggel valósítható meg a
munkahely iránti elkötelezett magatartás. A jelenség tartalmi feltárására
további vizsgálatok kívánatosak.
A kötődés szignifikáns együtt járást tükröz a helyhasználattal, a
munkatársi kapcsolatokkal és a hatékonysággal. A kérdőívben a
helyhasználatra vonatkozó állítások például: ”Munkahelyemen léteznek
szabályok az együttdolgozók között a helyiségek használatát illetően.”
„Munkahelyi körülményeim lehetővé teszik számomra, hogy munkámat a
nekem megfelelő módon végezhessem.” „Megfelelő nek érzem a
munkahelyemen a rendelkezésre álló tér nagyságát, munkám során
kényelmesen elférek.” A hatékonyságra mutató, kérdőívben szereplő
mondatok közül például: „Munkahelyi tevékenységemet maximálisan
hatékonynak érzem.” „Munkahelyemen maximálisan rendelkezésemre
állnak azok a tárgyi, környezeti, hangulati stb. tényezők, amelyek
elő segítenék munkám hatékonyságát.” A munkatársi kapcsolatokra
vonatkozó állításokból az előzőekben már ismertettünk, ezért arra most
csak utalunk.
A munkahelyhez kötődésben úgy tűnik, nagyon meghatározó szerepe
van a munkatevékenységekre vonatkozó kialakított helyeknek,
szabályoknak, valamint annak az énhatékonyság érzését elősegítő
környezetnek, amelyben az emberi környezet, a munkatársakkal való
harmonikus kapcsolat is nélkülözhetetlen.
Az eredmények szerint a hatékonyság a helyhasználattal van még
szignifikáns összefüggésben. Ez a tény is megerősíti, hogy a jó munkahelyi
közérzethez egyértelműen kialakított szabályok, a tevékenységhez
alkalmas helyek és pontosan meghatározott feladatok szükségesek. Ezek
olyan tiszta keretet adnak a munkához, amelyben a feladatok jól
végrehajthatóak, a szabályok jól követhetőek. Ha ezek megvalósulnak,
akkor a munkatársak energiáját nem fogyasztja el a bizonytalanságok
megértése, hanem könnyen tudnak alkalmazkodni a követelményekhez, s
hatékonynak tartják saját tevékenységüket. Azt pedig mindenki jól ismeri
és tudja, hogy a hatékonyság érzése mekkora örömforrás is tud lenni a
mindennapi tevékenységek során.
A territorialitás faktort kell még a statisztikai mutatókból
kiemelnünk, mely a hatékonysággal és a helyhasználattal mutat
szignifikáns összefüggést. Úgy tűnik, hogy a munkahelyhez kötődés
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mértékében hangsúlyt kap, hogy milyen az érintett dolgozó számára a
fizikai térben a helyhasználat minősége. Tud-e olyan helyet megjelölni,
amelyet a munkahely egészén belül sajátjának tarthat, és ezt a többi
munkatárs is tiszteletben tart. Ha ez megvalósul, akkor szakmai
tevékenységét is hatékonyabbnak érezheti az említett dolgozó, ami viszont
a munkahellyel való megelégedését pozitívan befolyásolja.
A Károlyi István Gyermekközpont külső otthonaiban dolgozó
munkatársaknak a Munkahelyhez Kötődés Skála kérdőív állításaira
vonatkozó válaszai alapján összefoglalásként megállapíthatjuk:
1. A négy külső otthonban dolgozó munkatársak válaszainak
legmagasabb értékei összecsengenek. A környezeti elégedettséggel, amely
elsősorban a fizikai környezetre vonatkozik, mind a négy otthonnál
találkozunk, ezen kívül pedig a kötődésre és a munkatársi kapcsolatokra
vonatkozó válaszértékek látszanak még legegységesebben magasnak. A
munkahelyhez kötődésben tehát olyan dimenzióknak van nagy
jelentősége, mint az ember és környezetének összeillése, továbbá az
elköteleződés a munkahely, mint fizikai-emberi valóság és a vonzó
szakmai feladatok helyszíne iránt. A kinti otthonokban dolgozó
munkatársak számára kitüntetett jelentőségű a munkahelyhez fűződő
kapcsolatuk, s ezért feltételezhetjük, hogy náluk nagy a munkahely
identitásformáló ereje. A munkahelyen való tartózkodás sokat jelent
számukra, jó munkatársi kapcsolataik és a munkahely előnyös fizikai
jellemzői miatt. Két kezük munkájával is tenni tudtak azért, hogy ez
megvalósuljon, s így még inkább sajátjuknak érzik otthon-jellegű
munkahelyeiket.
2. A munkahelyhez kötődésben a statisztikai mutatók szerint
kiemelkedik az adott munkahely környezeti jellemzőivel való elégedettség,
amely viszont szorosan összefügg a munkatársi kapcsolatok minőségével,
a munkahely iránti elkötelezettség mértékével és azzal, hogy milyen
helyhasználatra van lehetősége a dolgozónak abban a munkahelyi
egységben, ahol dolgozik. A munkahelyhez kötődésben továbbá nagy
jelentősége van a territoriális viselkedés, helyhasználat és hatékonyság
együtt járásának. Maga a kötődés pedig szignifikánsan a munkatársi
kapcsolatokkal, a helyhasználattal való elégedettséggel és a hatékonyság
érzésével mutat szoros kapcsolatot.

5. Összegzés
Vizsgálatunk a két éve elkezdett környezetpszichológiai kutatás
felnőttekre vonatkozó iránya, abból is egy részegység, amely a Károlyi
István Gyermekközpont külső otthonairól szól. Két szempontból, egy szervezeti
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kultúrára vonatkozóan és egy környezetpszichológiai szempontból tettük fel kérdéseinket .
Első fő kérdésünk a dolgozók olyan jellegzetes munkahelyhez
kötődésére vonatkozott, amely az ott élő gyerekek és fiatalok számára
egyben otthont jelent. A kapott válaszokból arra következtetünk, hogy a
külső lakásotthonokban dolgozó munkatársak számára vonzó az ilyen
típusú munkahely. Kötődésüket a munkahelyi fizikai, emberi valóság, s
abban a helyhasználat minősége és a munkavégzés hatékonysága
befolyásolja leginkább. Ezek pedig egy otthon jellegű munkahelyen sokkal
természetesebben alakulnak ki és nyújtanak lehetőségeket az örömteli
munkavégzésre, mint egy nagyobb, hierarchikusabb rendszerben. Az már
önmagában is fokozza a munkahellyel való elégedettséget, és segít az
elköteleződésben, hogy a gyerekek és a fiatalok gyermekvédelmi ellátása
és nevelése az altruista magatartást is előhívja a munkatársakból. Sokat
jelent, hogy egy-egy szakember itt munkavégzése során „jó embernek”
érezheti magát. Ezek mind pozitívumokat tesznek hozzá a munkahelyi
kötődéshez. A gyerekekre, fiatalokra vonatkozó kutatási eredmények és a
felnőttek eredményei a helykötődésben egyébként a külső otthonokra
vonatkozóan megegyezést mutatnak (l. Szabó, Dúll tanulmánya a jelen
kötetben).
Második fő kérdésünk arról szólt, hogy milyen szervezeti kultúra
honosodik meg egy ilyen munkahelyen? Erre vonatkozóan az eredmények
azt mutatják, hogy a külső otthonokat körülvevő természeti és társadalmi
környezet, valamint a munkacsoport közös történelme és hagyományai
egyaránt éltetni képesek és befolyásolják az adott munkahely szervezeti
kultúráját. A Károlyi István Gyermekközpont fóti szervezeti kultúrája
befolyásolja ugyan egy kicsit a külső lakásotthonok működését, de nem
telepedik rájuk, lehetőségük van önálló arculat megteremtésére.
Szervezeti kultúrájuk sokszínű, sokféle értéket képvisel. Ez a szervezeti
magatartás kellő elfogadottságot kap a települések lakosságától és a
lakásotthonban lakó gyerekektől, fiataloktól is. Nagy jelentősége van
benne a közösségi létnek, ezért jó iránytű is a munkacsoport számára a
közös munkavégzéshez. Ebben a vizsgálatban a szervezeti kultúra
szintjeiből a láthatatlanra nem derült fény, annak megismerése még a jövő
feladata lesz.
Harmadik fő kérdésünk arra keres választ, hogy hogyan hat
egymásra a szervezeti kultúra és a munkahelyhez kötődés?
Megállapíthatjuk, hogy szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban állnak
egymással. A munkahelyek működésében meghatározó tényező az az
elfogadott, közösen kialakított munkamód és hatásrendszer, amely
szervezeti kultúraként jelenik meg. Ott húzódik ez azokban a szabályokban
is, amelyek a helyhasználatról, az egyéni és közösségi igények
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összehangolásáról, egymás kívánságainak vagy értékeinek tiszteletben
tartásáról szólnak. A munkahelyhez kötődést pedig a felsoroltak mindmind befolyásolják. A Károlyi István Gyermekközpont külső otthonaiban a
vizsgálati eredmények szerint a dolgozók kötődnek munkahelyükhöz, és
pozitívan viszonyulnak ahhoz a szervezeti kultúrához, ami a vizsgálatban
megismerhetővé vált. Nincs összehasonlítási lehetőségünk viszont arra
vonatkozóan, hogy vajon a fóti, benti székhelyen dolgozó emberek hogyan
vélekednek ezekről a kérdésekről. Ahhoz, hogy komplex képet nyerjünk,
mindenképpen fontos folytatnunk a környezetpszichológiai kutatást Fóton,
akkor, miután lezajlanak a csoportátszervezések. A külső helyszínektől
pedig amiatt nem szándékozunk elköszönni, mert a szervezeti kultúra
rejtett elemeit is szeretnénk megismerni minden munkahelyi egységben.
Köszönetnyilvánítás
Köszönettel
tartozunk
Szabó
Enikőnek
a
statisztikai
adatfeldolgozásban
nyújtott
hatékony
segítségéért.
Szeretnénk
megköszönni minden külső otthonban dolgozó munkatársnak a sok
hasznos információt. Név szerint is köszönetet mondunk a tájékoztatásért
Venesz Irénnek, az utógondozói otthonok otthonvezetőjének.
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Szupervíziós folyamatok intézményünkben
„Az emberek problémái már a szavak kimondása előtt léteznek” (Lao-Ce)

1. Amit a szupervízióról tudni érdemes
Egy évtizede alakult meg hazánkban a Magyar Szupervizorok
Társasága, s 1998-ban kezdődött meg a szupervizorképzés, amely azóta
tovább differenciálódott. 10 év alatt a humán (segítő) szakterületeken
dolgozó szakemberek számára ismert gyakorlat lett a szupervízió, mely a
szakmai
személyiségfejlesztés
egyik
módszere.
„A
szakmai
személyiségfejlesztés a személyiségfejlesztés szűkebb tartománya,
melynek célja jól körülhatárolható: arra törekszik, hogy azokat a (belső és
külső) képességeket, reagálás- és viszonyulásmódokat, viselkedési
formákat fejlessze ki és erősítse meg, amelyek a hivatásgyakorlásban és
az ehhez szükséges lelki kondíció, illetve személyiségállapot
fenntartásában meghatározó szerepet játszanak.” (Bagdy, Wiesner 2005
30 – 31. p.)
A szakmai személyiségfejlesztés többféle módszerrel is lehetséges:
tréningcsoportok (stresszkezelő; önhatékonyságot- önérvényesítést
serkentő; empátia-, kommunikáció-, érzelmi kompetenciafejlesztő;
konfliktuskezelő; stb.) és esetmegbeszélő csoportok formájában is. A
szupervízió mindegyiktől elkülöníthető.
1.1. A szupervízió meghatározása, formái
„A szupervízió olyan követő módszer, amely a szakmai identitás
keresését támogatja egy speciális, reflektív együttműködés keretein belül.”
(Sárvári 1999, 118. p.)
Tapasztalati tanulási folyamatról van szó, amelynek célja a változás,
reagálni tudás képességének elsajátítása. A szupervíziónak több formája
létezik: van csoportos, team-, egyéni és peer-szupervízió. A csoportszupervízióban résztvevő szakemberek nem képeznek szervezeti egységet,
különböző munkahelyekről vagy különböző munkahelyi egységekből valók,
és így kapcsolataik formálisan nem szabályozottak. Ez jó csoportműködés
esetén intenzív tanulási folyamatot eredményez. A team-szupervízió,
ahogyan azt a neve is mutatja, egy-egy munkatársi csoport számára
jelenthet kompetencianövekedést. Az egyéni szupervízióban szintén
tanulási folyamatban valósul meg a szakember szakmai identitásának
megszilárdulása. A peer-szupervízióban pedig magának a szupervizornak
van lehetősége a foglalkozás-központú önismeret-fejlődésre a szintén
szupervizor
képzettségű
szakemberekkel
együttes
munkában.
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A szupervízió kölcsönhatásban valósul meg, amelyben magáért a
folyamatért a szupervizor, a megvalósuló tanulásért viszont (azaz azért,
hogy mit hasznosít ebből a reflektív működésből) a szupervizált felelős.
1.2. A folyamat résztvevői: a szupervizáltak és a szupervizor
1.2.1. A szupervizáltak
A
szupervízióban
résztvevő
szakemberek
magatartását
meghatározza,
befolyásolja
személyes és
szakmai
identitásuk
szocializációs háttere. Ha motiváltak is arra, hogy szakmai
kompetenciájukat növeljék, akkor sincsenek könnyű helyzetben. A
szupervízióban a szakmai személyiség mint munkaeszköz áll a
középpontban, s bizony nem kis kockázat annak megmutatása, hogy
milyen értékek képviselője, milyen területeken magabiztos a dolgában, és
hol észlel munkavégzése során bizonytalanságokat, elakadásokat. Ez
komoly vállalás, amelyet hitelesen és a szakma iránt elkötelezetten lehet
eredményesen megvalósítani. A szakmai tükörképpel való szembenézési
szándéknak jóval erősebbnek kell lennie, mint a megszépítő
önfelmentéseknek. A tanulási folyamat előrevivésében, az ülésen felszínre
került szakmai probléma tartalmának kibontásában a résztvevő
szakembereknek jelentős szerepük van, közreműködésük megváltoztatja,
tovább színezi és módosítja az ülésen megjelent kiinduló tartalmat. Ha
csoportos vagy team-szupervízióban történik a tanulási folyamat, akkor
többlethatások adódnak abból is, hogy a csoporttagok reflektív
jelenlétükkel különböző jelentéstartalmakat tesznek megragadhatóvá.
Fejlődés valósul meg a csoport szintjén is, hiszen a csoport egy ilyen
szupervíziós folyamat végén képes rálátni a saját működésmódjára is. Ez a
fejlődés magában foglalja az egyéni tapasztalatok elmélyülését is,
miközben a csoporttagok egy másik ember problémája feldolgozásában
vesznek részt. Egyéni szupervízióban pedig még nagyobb a szupervizált
esélye és lehetősége arra, hogy szakmai élményfeldolgozásával
egyidejűleg személyes önismeretében is sokat gazdagodhasson.
1.2.2. A szupervizor
Az egész munkafolyamat, a szupervizor szerep vállalása nagy
felelősséget kíván a szakembertől is. Olyan dolgok teljesítését, amit a
legelső
szupervizor
képzési
blokkban,
1998
szeptemberében
Salgótarjánban Sárvári György oktató egy tanmese formájában mutatott
be. A tanmese arról a szerencsét próbáló királyfiról szólt, akinek három
próbát kellett kiállnia:
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1. átjutni két olyan szfinx között, akiknek szüntelenül tüzel a szemük;
2. olyan tükörbe belenézni, ami az árnyékát mutatja meg;
3. olyan ajtón átjutni, aminek nincs kulcsa.
A mese ahhoz volt analógia, hogy mire kell képesnek lennie egy
szupervizornak:
1. állni teljes valójában a szemek kereszttüzében, a vizsgálódó
pillantásokban;
2. szembenézni saját árnyoldalával;
3. nem akarni kinyitni a bezárt dolgokat – akkor azok ugyanis
maguktól kinyílnak.
A szupervíziós folyamatban a szakmai problémaként megjelenő
tartalom kibontásában ugyanúgy jelentőséget kap, módosítja és
befolyásolja, hogy milyen a szupervizor élmény-érzésvilága, saját családi
és szakmai szocializációja és értékrendje, mint a szupervizáltak esetében.
1.2.3. Feltételek
A szupervízió sikerességéhez három feltétel elengedhetetlen. Az
egyik a keretek, amelyek segítő környezetet adnak a munkához, s amelyet
általában mindenfajta szupervízióban egy demokratikusan meghozott
megállapodás (szerződés) alapoz meg. A másik: a hatékony kommunikáció
az érzelmek kifejezésében, a közlések érzelmi tartalmának megértésében.
A harmadik pedig: az aktuális élménytől, a konkrét tapasztalattól való
eltávolodni tudás képessége, azaz a belátás, majd a rálátás
megvalósulása, az önmaga tevékenységét kívülről is szemlélni tudás.
(Török Iván 2005)
1.2.4. A folyamat
A folyamat akkor eredményes, ha teherbíró kapcsolaton, bizalmon
alapul és biztonságot nyújt.
A gyakorlati, szakmai tapasztalatokból kiinduló és ahhoz visszacsatoló
tapasztalati tanulási és tanácskozási folyamatban a megértés lehetőségei
szinte végtelenek, és sohasem tűnnek befejezettnek.
„A szupervízióban a megértés nem a megértettek akkumulációja. A
megértés inkább egy komplex folyamat egy fázisa, mely fel és le mozog. A
megértés tehát kiélezetten megfogalmazva a rácsodálkozás vagy a nem
értés művészetében gyökerezik.” (Wellendorf 1996, 71. p.)
A bizonytalanságok elviselése, annak belátása, hogy minden
megértett szakmai tapasztalat már magában hordozza a következő nem
értettet, megfejtésre várót – ez a szakember számára a fejlődés útja.
„A tapasztalati tanulás nem a megoldást, hanem a keresés
stratégiáját részesíti előnyben. Csak a keresésre fókuszáló figyelem válik
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alkalmassá a változás befogadására. A kereső ember nyitott arra, ami
útközben történik vele, míg a megoldó ember a célnak rendeli alá a
körülményeket és a részleteket.” (Sárvári 1999, 123.p.)

2. A megvalósult gyakorlat
„ Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs akkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről."
Paracelsus

2.1. Szupervíziós folyamatok
Abban az időszakban, amelyet a szupervízió szempontjából
végigkísérünk (2002 év végétől 2005 nyaráig), a Károlyi István
Gyermekközpont sok szerkezeti változáson ment keresztül.
2002-ben még a két belső, fóti gyermekotthonon, illetve az
utógondozó otthonon és Mogyoródon kívül működtek északon Hont és
Kemence lakásotthonai, délen még Fóthoz tartozott Csanytelek, Ozora,
Solt, Sárszentlőrinc és Vajta. 2006-ra megszűnt Hont és Csanytelek, más
fenntartója lett Kemencének és Sárszentlőrincnek, s kikerültek Mogyoródra
az életkezdő fiatalok.
A Károlyi István Gyermekközpontban megvalósított szupervízió célja
a munkatársak szakmai önismeretének mélyítése, a foglalkozási szerep
megszilárdítása volt. Szupervíziós cél volt továbbá a szakmai hozzáértés
fejlesztése, a gyermekotthonok lakásotthonaiban, az utógondozó
otthonban dolgozó szakmai munkacsoportok hatékonyságának fokozása,
egymással való kapcsolatainak fejlesztése. A gyermekvédelmi munka
hatalmas mennyiségű érzelmi energiát emészt fel. A bekerülő gyermekek,
fiatalok lelki állapota és sorsa mélyen megérinti az ott dolgozókat, újra és
újra felszínre kerülnek a saját szocializációs élményei, a saját családi élet
mikéntje és hogyanja. A szakmai szerep gyakorlása közben tehát
párhuzamos szálon fut mindig a magánélettel való szembesülés is, és ez
már önmagában is bonyolult lelki helytállást eredményez. Az érzelmi
teherbíró-képesség fokozása és a munkatársak elfásultságának,
kiégésének megelőzése is fontos feladata lett így a szupervíziónak.
A
Gyermekközpontban
dolgozó
munkatársaknak
sokszor
kell
újrafogalmazni a szakmai identitást, sokszor jelent féket és akadályt
(persze, sokszor meg előrevivő, segítő elem) a munkavégzésben a saját
magánéleti tapasztalat. A munkacsoportok dolgozói mind más megélt
élményvilággal rendelkeznek, viszont szakmai munkájukban fontos, hogy
egységes követelményrendszerrel, „egy nyelven beszélve” segítsék a rájuk
bízott gyermekek és fiatalok személyiségfejlődését. Az is nagyon
kívánatos, hogy tiszteljék és értékeljék egymás munkáját, meglássák az
eredményeket a gyermekfelügyelői, gyermekvédelmi asszisztensi és
nevelői munkakörökben egyaránt, és azt képesek legyenek megőrizni és –
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ha van rá lehetőség –, fejleszteni is.
2002 őszétől 2005 tavaszáig tartott az a minden munkacsoportra
kiterjedő
szupervíziós
folyamat,
amely
a
Károlyi
István
Gyermekközponthoz tartozó 14 munkacsoportnak jelentett havi egy
alkalommal team-szupervíziót, amely teamenként 44 óra időtartamot ölelt
fel, azaz a munkaszervezetben összesen 616 szupervíziós órát. A Fóttól
távolabbi lakásotthonokban a szupervíziós alkalmak úgy valósultak meg,
hogy a team-szupervízión kívül – vagy az ülést megelőzően, vagy azt
követően – egyéni szupervízióra is sor került 2003 tavaszától, amely 11
munkatárs számára jelentett egyéni szakmai fejlődési lehetőséget,
összesen 165 munkaórában. A két szupervíziós munkaforma tehát 781
munkaórában valósult meg, összesen 79 munkatárs számára. (2005
nyarától az igények kielégítése miatt továbbra is folyamat maradt a teamszupervízió a déli egységekben, a többi team tagjai közül viszont többen
inkább egyéni szakmai személyiségfejlődési lehetőséget igényeltek).
Mit kell tudni a teamek összetételéről? Általában 5, néhány helyen 6
fő szakember tartozott egy munkacsoportba, amelynek vezetője felsőfokú,
általában pedagógus végzettséggel rendelkezett, a többi team-tag pedig
mára már gyermekfelügyelői vagy gyermekvédelmi asszisztensi
végzettségű szakember. A szupervízió indulásakor viszont sok volt még a
szakképzetlen dolgozó. Fóton, a fő telephelyen a teamek egy-egy
gyermekotthon „alegységei”, 3 vagy 4 team alkot egy gyermekotthont, s
nem lakásotthonnak, hanem lakóegységnek nevezik az 5-6 fős felnőtt
munkacsoport és a 8-12 gyerek életterét. A külső településeken
(Csanytelek, Hont, Kemence, Ozora, Sárszentlőrinc és Vajta) viszont
lakásotthonként működtek, illetve működnek a megmaradottak, és ez
sokkal természetesebb, a helyi társadalomba jobban beágyazott
szocializációs közeg a gyermekek, fiatalok számára. Jobb szakmai
közérzetet adott az említett lakásotthonok munkacsoportjainak az is, hogy
a családszerű nevelés gyakorlásában a más lakásotthonokkal való
rivalizációtól mentesek lehetnek.
1. A team-szupervíziókon feldolgozott témák:
a/ Mi a szupervízió?
b/ Szerződéskötés a munkacsoporttal
c/ Mit jelent a gyermekvédelemben dolgozni?
d/ Szakmai életutak, szakmai tükörkép
e/ Team-működés, reszortok, elvárások, teljesítések rendszere
f/ A foglalkozási szerepek tartalma: szerepelvárás, szerepfelfogás,
szerepmegvalósítás, szerepkonfliktusok
g/ Milyen kommunikációs gyakorlata van a teamnek? Hogyan
kapcsolódik a gyermekotthonok más teamjeihez, a munkaszervezet
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egészéhez?
h/ A másság vállalása, illetve elfogadása a gyerekek, fiatalok,
munkatársak, más munkacsoportok vonatkozásában
i/ Mit tud kezdeni a team a fáradtság vagy közömbösség állapotával?
j/ Az önérvényesítés, önkifejezés, önhatékonyság lehetősége a
munkacsoportban, munkaszervezetben
k/ A változáshoz való viszony
l/ A szupervízió végén a saját tanulási tapasztalat megfogalmazása,
jövőkép felvázolása
A gyermekvédelemben dolgozást sok munkatárs esetén előzte meg
egy rövidebb vagy hosszabb ideje tartó munkanélküliség kereskedelmi,
ipari és egyéb multicégektől, sok ember jött ide katasztrofális magánéleti
helyzetből menekülve, de sok olyan munkatárs is van, aki az élet napos
oldalán járva érezte úgy, hogy a benne lévő többletenergiát itt szeretné
kamatoztatni. A team-szupervíziókban megjelenő témák ezért attól
kezdve, hogy milyen szakmai múlt, milyen gyermekvédelmi filozófia jelent
meg egy-egy munkatárs reagálásában, a másságok megismerését és
elfogadását szinte automatikusan magában foglalták. Persze, egy adott
ülésen ebből mindig látványosan több látszott, mint a hétköznapok
megfáradó valóságában, de legalább a szándék, az megnyilvánult!
Sokkal több megküzdeni való akadt annak kibontásában és
értelmezésében, hogy mit is jelent a gyermekvédelemben helytállni. Nehéz
is azt reálisan és mindenféle álságos jótékonykodástól mentesen
megfogalmazni, hogy valaki szülőt helyettesítő feladatokat lát el, ám
sosem lehet tolakodó és kisajátító ez a gyerekkel való szakszerű törődés,
és sosem válhat összehasonlítássá abban a formában, hogy a saját
gyerekkel való saját szülőség legyen a példa, a minta. Kényes kérdések
voltak ezek, hiszen mindenki szeretné bizonyítani, amikor a hivatalos
„szülőségében” éppen kudarcos, a „bezzeg” magánéleti sikeres szülőt,
megtalálni azokat az önigazoló lehetőségeket, amelyek lehet, hogy
hamisak, lehet, hogy bűnbakképzésre is hajlamosíthatnak azzal, hogy a
nevelhetetlen gyermek megnevezhető a bajok forrásaként, de ezzel az
önvédelemmel másnap viszonylag nyugodtan kezdhető egy új munkanap,
egy új kapcsolati próbálkozás. Nem kis mennyiségű bátorítás kellett ahhoz,
hogy kimondható, ha valaki fáradt, ha nem értett meg valakit vagy
valamit, és emiatt nehezen valósul meg egy emberi kapcsolat, ha éppen
haragszik a világra, ha levegővételre van szüksége. Sok tanulási
tapasztalatot jelenthetett a résztvevőknek az is, hogy más kollégáknak is
vannak hasonló negatív érzései, hogy nem ő az egyedüli, akinek munkája
során érzelmi nehézségei adódnak, hanem a többi szakember is küszködik
időnként ezzel. A munka jobbításának meg nem szűnő szándéka persze
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szükséges, de nem tökéletes, hanem hiteles emberekre van itt szüksége
gyerekeknek, team-tagoknak egyaránt.
A team-szupervíziókban megragadhatókká váltak azok a kapcsolati
viszonyok is, amelyek a szervezeti egységek munkájának vonatkozásában
időnként megakadályozták a hatékony munkavégzést. Ezek kívülről (a
nagy munkaszervezet hierarchikus felépítéséből) éppúgy adódhattak, mint
belülről (az érintett team működési sajátosságaként). Ez többszörösen is
felveti a kommunikációs gyakorlat és az önállóság problémáját. A külső
lakásotthonok sokszor szenvedtek attól, hogy kevesebb közvetlen
információhoz jutottak hozzá, s ami egyik oldalról előnye volt a Fóttól való
távolságnak: a viszonylag önálló működésmód lehetősége és a rivalizációmentesség, az a másik oldalról viszont időnként tájékozottsághiányt, s a
valamiből kimaradás rossz érzését jelentette. A belső, fóti
gyermekotthonok teamjei viszont éppen azzal a nehézséggel küzdöttek,
hogy az önállóság nagyon szűk keretek között valósulhatott meg, mert a
gyermekotthoni működésből fakadóan sok a mindenkire vonatkozó
általános szabály, amit egy-egy lakóegységben éppen a gyermekek –
fiatalok korosztályi összetétele, illetve a munkatársi összetétel miatt csak
másként lehetett volna és lehetne jól megvalósítani. Sok keserűség
okozója volt az is, hogy a teamek munkájának megítélésében nem mindig
az önmagához való viszonyítás volt a legjelentősebb tényező. A teamidentitás szakmai személyiséget gazdagító és közösségépítő forrás.
Kemény rivalizációs konfliktusok alapja is lehet viszont, ha más teamek
munkájához kell kapcsolódni, ha más teamek működéséhez hasonlítja az
adott teamet, mint szervezeti egységet a nagy munkaszervezet (s bizony,
ez gyakran megtörténik). Ezt a helyzetet tovább nehezíti, hogy egy
szakember számára az adott, megszeretett teamben dolgozás előre nem
tervezhető, mert a gyermekek létszám- és korosztályi változása évenkénti
szervezeti átalakításokat kíván. Emiatt nem tudhatja, hogy jövőre is a
megszokott és megkedvelt munkatársaival dolgozhat-e együtt vagy éppen
egy másik helyen, esetleg a jelenlegi legnagyobb riválisoknál. Nehéz úgy
egy adott teamben team-tagnak lenni, hogy a munkaköri feladatok
megvalósításához, folyamatos finomításához nem rendelődik hozzá egy
bizonyos időintervallum a team-tagságról is. Ebből egyértelműen
következik az önmagát team-tagként meghatározás nehézsége. A
szupervíziós folyamatban ezeket a tényezőket meg lehetett ismerni, és
elindult a megértés s kicsit talán a változtatás folyamata is. Egy-egy team
önmeghatározása, helyének és szerepének kikristályosodása nem
egyszerű folyamat, hanem tevékenység-tudatosító, szerepformáló, és
önérvényesítő képességet mozgósító munka is. Ahhoz, hogy a team-tagok
munkahelyi megelégedettsége jó színvonalú legyen, a szakmai önállóság
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érvényesülésére, a kompetenciák gyakorlására, a kompetenciahatárok
tiszteletben tartására és a teamben való egyéni helytállás mikéntjének és
hogyanjának a hosszabb távú megtervezhetőségére feltétlenül szükség
van. A team-szupervízió azzal, hogy ezekre a problémákra fókuszolhatott,
a teamidentitás keresésének szolgálatában állt. Ennek érvényesítésében
viszont már minden teamnek és minden team-tagnak saját fejlődni és
tennivalója van. Megvalósítani eredményesen csakis akkor lehet, ha
személyi összetételében nagyobb állandóságra, az adott közösségre
vonatkozó döntési jogkörökben pedig nagyobb önállóságra számíthat a
team.
2. Az egyéni szupervíziók témái:
a/ A gyermekvédelembe vezető egyéni életutak, gyökerek
b/ Elégedettség-elégedetlenség a szakmai helytállásban
c/ A közelség-távolság szabályozásának képessége, lehetősége,
jelentősége
d/ Mi számít eredménynek a gyermekvédelemben?
e/ Az egyén szerepkészlete és a szerepek összeegyeztetési
nehézségei
f/ Önérvényesítési és önvédelmi technikák
g/ Mitől van, és mitől kopik meg a lelkesedés képessége?
h/ Következetesség-következetlenség, rugalmasság-rugalmatlanság
dimenziói
i/ A gyerekek és fiatalok magatartásproblémái hogyan hatnak a
szakemberre, hogyan lehet megérteni, segíteni? Mi akadályozza a
megértést?
Az egyéni szupervíziók témáiból a leggyakoribb a közelség-távolság
szabályozása volt. Érthető is ez, hiszen az emberekkel való foglalkozásban
ennek bemérése mindig olyan kialakult kapcsolatban történik, amit nem
biztos, hogy a kapcsolat két szereplője azonos szinten szeretne
megvalósítani. Ha csakis ezen a munkahelyen megvalósuló felnőtt és
gyerek vagy fiatal kapcsolatára koncentrálunk, a nehézség abból fakad,
hogy a felnőtt erősen motivált a kapcsolat fenntartására és mélyítésére,
mert számára ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy nevelni tudja a rábízott
gyermeket és fiatalt. A kapcsolatban érintett másik fél viszont éppen
legfontosabb kapcsolataiban és embereiben csalódott, éppen teljesen
bizalomvesztett. Elfogadni az elfogadhatatlant, a bezárkózást,
„sündisznózást”, s nem személyes sértődöttségként megélni, nem könnyű
emberi teljesítmény, de célravezető. A kivárás fontos módszer, amely a
gyermekvédelemben nélkülözhetetlen. A közel-távol arányának bemérése
megkívánja a rezonancia képességét, a nem verbális kommunikáció, a

286

Szupervíziós folyamatok intézményünkben

gesztusok, jelek megfejtését, s minderről önmagára vonatkozóan is sokat
tanulhatott meg az egyéni szupervízió résztvevője.
Másik gyakori téma az volt, hogy mi is számít eredménynek. Ennek
egyik vetülete, hogy vajon mit is tart eredményes munkának a
munkahely? A „minden rendben van” tűnik-e a célravezetőbbnek a
legkülönbözőbb látszatok látványos bemutatásával, vagy a jóval
visszafogottabb szakmai helytállás, amelyben a szakember az egyéni
kapcsolatok csöndes szintjén igyekszik komoly, megbízható személlyé válni
a rábízott gyermekek, fiatalok és munkatársai számára is. Ezek a
dilemmák az egyéni szupervízióban lelkiismereti problémaként jelentek
meg, s feldolgozásuk is lelkiismeret-vezérelten történt. Az eredmény másik
vetülete az, hogy mi is jelentheti az eredményt a nevelési folyamatban,
személyiségfejlesztésben? Ebben a témában az körvonalazódott, hogy
minden olyan apró dolog, ami talán alig vehető észre, nagy eredmény
lehet a fejlődésben, ha megvalósítható, hogy az egyént önmagához és ne
másokhoz viszonyítsák! Van viszont stagnálás is a személyiségfejlődésben,
s ezeket a periódusokat nehéz kivárni, nehéz hinni a pozitív fordulatban.
Ilyenkor lankad a lelkesedés, csüggedés vesz erőt a szakemberen is, és
saját lesüllyedt érzelmi állapota miatt eleget aggódik: hogyan is hozza
vissza a megfelelő szintre, milyen módon legyen újra optimistább? A
megtalált egyéni megoldások tárháza káprázatosan színes.
Az egyéni szupervízióban mélyebb szinten lehetett a szakmai
önismerettel foglalkozni, újra meghatározni a személyes szakmai
identitást, s talán ezzel is magyarázható, hogy azóta is folyamatosan nő az
igény erre a munkaformára.
A szupervíziós reflektív és önreflexív működésmóddal a tanulási
folyamat a gyakorlati tapasztalatokból indult ki, és ahhoz csatolt vissza, a
gyakorlati helytállást erősítette meg. A résztvevők motivációja
egyenletesen erős maradt egészen az utolsó alkalmakig.
2003-ban felmerült az igény csoport-szupervízióra is (a csoportszupervíziós működésmód jellemzője, hogy a résztvevők nem egy teamből
kerülnek bele) a gyermekotthonok családgondozói és utógondozói
körében, de a szerződéskötést követő 4 találkozás után ez a munkaforma
megszűnt, nem maradt meg az indulás motivációja.
Ugyanez a lelkesedés jellemezte az éjszakás műszakban dolgozó
szakembereket is a csoport-szupervízió iránt 2004 elején, aztán ez a
lelkesedés is elpárolgott az első két alkalom után, fizikai szempontból
teljesen megérthető módon: megállapodásunk szerint a műszak után,
reggel 7:45-től tartott volna egy ülés másfél óra időtartamban, s ez
kimerültségük miatt nem tudott megvalósulni.
Összegezhető tehát, hogy a Károlyi István Gyermekközpontban a
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munkatársak körében a szupervízió formáiból a team- és az egyéni
szupervíziót lehetett eredményesen alkalmazni a megjelenített időszakban.
2.2. A szupervíziós folyamat hatásai
A hatásokat különböző szinteken lehet bemutatni:
1. A teljes munkaszervezet szintjén:
A bemutatott tevékenység első eredménye az volt, hogy a nem a
telephelyen dolgozó szakemberek is úgy érezhették: a nagy
munkaszervezet szintjén a földrajzi különbségek nem számítanak, minden
szervezeti egység, azaz minden lakásotthon megkapja a szupervíziót, mint
igényelt szakmai támogatást, a teamek dolgozói fontos és megbecsült
szakemberei a munkahelynek. Második eredmény: a munkatársak
megtapasztalhatták, hogy szakmai problémáikat az intézmény vezetősége
igyekszik komolyan venni, megérteni, teret engedni a hiteles szakmai
tapasztalatoknak. Az intézményvezetés a gyermekvédelmi feladatokat
olyan ügynek tekinti, amelynek egyik fele a gyermek és fiatal, s a
maximális szakmai támogatási kapacitás egyik részét ide mozgósítja a
vezetés, a szakmai támogatás másik részét pedig a közös ügy másik fele,
azaz a gyermekeket, fiatalokat nevelő dolgozók számára biztosítja. Ez
valamelyest
megemelte
a
munkatársak
munkahellyel
való
megelégedettségének mértékét, és így fontos mentálhigiénés szerepe lett.
Harmadik eredmény, hogy a teljes munkaszervezeten belül a teamek
olyan, egymást támogatni képes munkacsoportokként definiálhatták
magukat, akik tiszteletben tudják tartani más teamek szervezeti kultúráját
és meglévő team-identitását, de ezt önmagukra vonatkozóan is elvárják,
mert jelentős értékként kezelik, képviselik és őrzik a sajátjukét. Negyedik
eredmény: összintézményi szinten a szupervízió is ráirányította a figyelmet
a képzések jelentőségére, a szakmai ismeretek fontosságára. Közvetett
hatása volt így arra a humánpolitikai törekvésre és megvalósult
eredményre, amely lehetővé tette, hogy kihelyezett képzési formában, és
részben a munkaügyi központ által nyújtott képzési támogatással az addig
szakképzetlen, gyermekfelügyelő és gyermekvédelmi asszisztensi
munkakört betöltő munkatársak szakképesítést szerezzenek.
2. A teamek szintjén:
A szupervízió segített a team-identitás meghatározásában,
keresésében s annak feltárásában, hogy a folyamatos szervezeti
változások miatt miért is nehéz ezt tartósan megélni a benti
gyermekotthonok teamjeiben. Tisztázódtak a felelősi rendszerek,
kompetenciahatárok, magabiztosabbakká váltak a munkatársak szakmai
szerepeikben. Megindult a szakmai gondokról való beszélni tudás,
nyíltabbá vált a kommunikáció. Egyre többször érvényesül a probléma-
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megoldásra fókuszáló munkamód, a konfliktusok vállalása a hatékonyabb
működés érdekében. A bátorítás persze továbbra is nagyon fontos.
Természetesen a team-szupervízió nem egyértelmű sikertörténet, hiszen a
jelzett időszakban szinte mindenütt voltak nagy változások:
a/ nyugdíjazás vagy más földrajzi helyre költözés miatt minden
teamnek megváltozott az összetétele,
b/ megszűnt két lakásotthon,
c/ átkerült más fenntartóhoz két lakásotthon.
Ezeket az időszakokat úgy kellett átvészelni a munkacsoportoknak,
hogy a gyerekekkel, fiatalokkal kapcsolatos munkát és egymással való
kapcsolatukat ez negatívan nem befolyásolhatta. Ennyi változás megélése
mindenképpen szorongáskeltő volt, és megkívánta a változásokkal való
foglalkozást és a változások természetesnek tartását amellett, hogy az
állandóság iránti igény is jogos és nélkülözhetetlen a sikeres teamműködéshez. Ezen a területen nagy volt a munkatársak fejlődési esélye,
de itt még rengeteg a tennivaló, hiszen a jövő továbbra is változásokat
tartalmaz.
3. Egyéni szinten:
A tapasztalati tanulás munkaformájaként elsajátították a résztvevők a
reflektálás és önreflexió módszerét. A saját gyakorlati tapasztalattal való
foglalkozás tudatosabb munkavégzést és a szakmai önismeret szintjének
emelkedését eredményezte a legtöbb munkatársnál. A saját tapasztalattal
együtt vállalható mindenféle előjelű érzelmi állapot kifejezése
feszültségeket párologtatott el.
Sokat gazdagodott a dolgozók szerepkészlete, és foglalkozási
szerepeik megvalósítása is komplexebben zajlik mint a szupervízió előtt. Az
intézmény profilváltása miatt indokolt kompetenciamérést 2005 nyarán
szinte minden, gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatárs vállalta és
kihívásnak tekintette. A kapott szép eredmények őket igazolták.
Az érzelmi teherbíró képesség fejlesztéséhez a szupervízióban a
saját, megélt élmények feldolgozása volt a módszeres eljárás. Ebben is
edzettebbekké váltak a résztvevők, többet tanultak meg elvállalni érzelmi
megérintődéseikből, saját belső folyamataik megmutatásából. A
magánéleti és munkahelyi működésben felfedezett párhuzamos
folyamatok a szakmai önismereten kívül személyes önismereti
gazdagodást is jelentettek. Mindez jótékonyan hatott teherbírásukra,
stabilitásukra és talán a kiégés megelőzésére is.
Mivel egyre nagyobb lett az igény az egyéni szupervízióra, a
lélektanilag mélyebb munkamódra, elindult egy olyan önismereti „befelé
út”, amely még hatékonyabb munkához vezetheti az önmegértési
folyamatban a munkatársakat.
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3. Összegzés
A Károlyi István Gyermekközpont félévszázados működése a szakmai
változások folyamataként is definiálható. Ahogyan változtak a hazai
gyermekvédelmi felfogások, olyan mértékben igyekezett lépést tartani a
kor kihívásaival a munkaszervezet is. Ez megjelent a szervezeti
struktúrában ugyanúgy, mint a gyermekekre, fiatalokra koncentráló,
szükségletorientált szakmai tevékenységekben, és elérte a munkatársakat
is a hivatásgyakorlásukat, szakmai személyiségüket támogató módszerek
meghonosításában. A szakemberekre vonatkozóan működtek itt már belső
továbbképzések, tréningek, esetmegbeszélő csoportok és 2002 őszétől a
szupervízió is gyökeret eresztett az intézményben. Sajátos formában
valósult meg: a lakóegységek és lakásotthonok (ahol a szupervízió zajlott)
munkatársi összetételén kívül, de a nagy munkaszervezet egészét tekintve
a Módszertani Osztály alkalmazottjaként működött a jelzett időszakban
(2002-2005) a szupervizor. Helyzete áttekintéséhez többször vett igénybe
peer- és kontrollszupervíziót, hiszen státusza eltért a hazánkban
meghonosodott munkaformától, s ezért szükség volt működésmódja
folyamatos tisztánlátására, amelyben jelentős segítséget nyújtottak a
kiképző oktató és szupervizor társai. A 3 évet felölelő időszakban a
gyermekközpont egységeiben team- és egyéni szupervízió alkalmazásával
lehetett
a
munkatársak
hivatásgondozását
leghatékonyabban
megvalósítani. A teamek önálló arculatuk kialakítása érdekében voltak a
legmotiváltabbak, olyan céllal, hogy a nagy munkaszervezetből kívülről
érkező konkurencianyomást kivédhessék, határaikat, önállóságukat
megőrizhessék, és munkafolyamataikban tisztázottak legyenek, hogy kinek
mi a dolga a sikeres team-működés megvalósulásában. Menet közben
lehetett rálátni arra a nehézségre, hogy az állandóság iránt nagy igény
mutatkozna a közösség részéről. A teamek személyi összetételében egyik
évről a másikra ezt viszont szinte egyáltalán nem lehet megvalósítani
amiatt, mert a teljes munkaszervezetre az állandó átalakulás jellemző,
mert változik a gyermeklétszám, változnak a szükségletek (példa erre
olyan új célú csoport kialakítása, mint az önállósuló csoport, amely a
gyermekből ifjúvá
való átmenethez, az önállóság fokozatos
megvalósulásához ad megfelelő életteret, kereteket). 2005-től pedig
elindult egy olyan profilváltás is, amely teljesen megváltoztatja a
Gyermekközpont eddigi működését. Az egyéni szupervízióban résztvevők
szakmai kompetenciájuk megszilárdulásában és azoknak a párhuzamos
folyamatoknak a megértésében voltak legmotiváltabbak, amelyeket
munkahelyi és magánéleti szerepeik megvalósításában felfedeztek. Az
egyéni szupervíziós folyamatokba is besugárzódtak viszont a változások
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hatásai, s befolyásolták a gyermekvédelmi szakemberek szakmai
azonosságérzetét megszilárdító munkát. Ebből tehát egyértelmű, hogy
bármilyen formában is fog megvalósulni a továbbiakban a munkatársak
szakmai kompetenciájának fejlesztése, valamilyen hosszabb távú
tervezésre lehetőséget adó állandóság biztosítása a szakembereknek a
különböző munkakörökben elengedhetetlenül szükséges. Az önállóság és a
változáshoz való alkalmazkodás képessége ugyancsak két kulcsfogalom,
amelyek a szakmai helytállás alappilléreit jelentik, s amelyeknek
megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Károlyi István Gyermekközpont
gyermekvédelmi munkaköreiben az eredményes helytállás.
Úgy tűnik, hogy a bemutatott folyamatban a szupervízió egésze a
szupervizáltak és a szupervizor oldaláról is az a kereső aktivitás volt
(Sárvári 1999), amelyben ki-ki a maga módján, az önmagát kívülről látni
tudás képességének eltérő színvonalán – és az útközbeni tapasztalatokra
nyitottan – erősíthette szakmai kompetenciáját.
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„Ezzel a kötettel a teljesség igénye nélkül pusztán arra
vállalkoztunk, hogy szerkesztett formában bemutassuk azt a
szakmai műhelymunkát, ami az elmúlt négy évben a
Gyermekközpontban folyt. A tanulmányok témakörei
többségében azokat a fontosabb problémaköröket feszegetik,
amelyekkel a szerkezetátalakítás során szembesültünk.
Visszatükrözik azt a szakmai polémiát, gondolkodásmódot,
amelyek inspirálták az optimális megoldások keresését. A
kötetben egyaránt találhatók olyan tanulmányok, amelyek
átfogó, tényfeltáró helyzetelemzést adnak egy adott
problémakörről, és olyanok, amelyek a gyakorlat oldaláról
közelítik az ellátás módszertani kérdéseit. A tanulmányok
sokszínűségéből kiolvasható egy közös pont – szerzői olyan
valós szakmai szükségleteket tárnak fel, amelyek egy
intézmény felelős vezetője számára fontos adalékot adnak a
feladattervezéshez. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a
tanulmányok minden egyes megállapításával egyetértenék. A
véleménykülönbségek azonban jó alapot adnak egy
konstruktív párbeszédre, gondolkodásra.”
Részlet a Bevezetőből

