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2 Ajánlás
Kedves családsegítős - gyermekjólétis és iskolai
szociális munkás kollégák!
Nektek ajánlom és nektek szánom ezt az írást.
Véleményem szerint, az óvodai – iskolai szociális
segítés (továbbiakban iskolai szociális munka),
megjelenésével egy nagy hiányosság pótlására
adódott lehetőség. A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése és az általa generált szakmaközi
együttműködés, ugyan szép eredményeket is elért, de fontos volt, hogy a családok és gyermekek
segítése, támogatása közvetlenül is megjelenjen az oktatási – nevelési intézményekben. Hiszen a
gyerekek, fiatalok 3 – 16 – 18 éves korukig aktív idejük, nagy részét hol is töltik? Életük, cselekvéseik,
velük való történések hol is valósulnak meg? Felnőtt mintáikat, honnan is veszik? Kortárs
kapcsolataikat hol is szerzik? Az óvodában és az iskolában.
A közvetlen segítségnyújtás és támogatás az iskolai szociális munkások feladata. IS!!! Hangsúlyozom:
is!!! Hiszen a 0-18 éves gyerekekkel és családjaikkal nem csak ők „foglalkoznak” a gyermekjólét
területéről, hanem a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokban, központokban dolgozó kollégák,
szakemberek. Nekik sokszor pont az a problémájuk, hogy már csak akkor találkoznak (leendő)
ügyfeleikkel, amikor már „baj van”, amikor jelzés érkezett valahonnan (sokszor épp az oktatási –
nevelési intézményből) és nekik „ki kell menni”, fel kell venni a kapcsolatot a családokkal,
gyerekekkel. Épp ez a kapcsolatfelvétel, és annak apropója aztán az, ami megnehezíti a segítő
folyamatot, a kezdetektől. Hiszen én, mint szülő, én, mint gyerek, kit és mit is láthatok benned,
kedves kolléga? Hát azt, aki idejött, ideküldték, aki „behívott” „mert már megint probléma van velem
és a gyerekkel. Aztán most meg, meg kell hallgatnom, ide fog járni, kér egy csomó dolgot tőlem, és
úgy egyáltalán, még érzek is valami fenyegetettséget.”
Ha viszont, mint szülő úgy ismerem meg a segítőt, mint segítő, hogy nincs problematikus
apropója, egyszerűen csak történik valami jó dolog a segítő kezdeményezése által és
részvételével, vezetésével, akkor nekem, mint ügyfélnek is lényegesen könnyebb lesz elfogadnom
a személyét. Nem a kutakodó, hatóságot látom benne, akitől kicsit félni is kell, meg alakoskodom
vele, esetleg hazudok, eltitkolok dolgokat, stb… hanem valami egészen mást. Hogy elfogad, hogy
empatikus, hogy jóindulatú, hogy meghallgat, hogy segít, támogat.
Azt gondolom erre a szemléletváltásra erre a módszerváltásra nagy szüksége van a családsegítő –
gyermekjóléti intézményeknek és a bennük dolgozó szakembereknek. Erre egy lehetőség, ha nem
jelzés kapcsán kerül a szakember kapcsolatba a családdal, hanem spontán, mindkét fél részéről
önkéntes és egyenrangú alapon. Számomra minderre az egyik magától értetődő eszköz, módszer –
sok más mellett – a szülői csoportok tervezése, szervezése és megvalósítása az oktatási – nevelési
intézményekben és azokon kívül.
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További érveim:
A prevenciós munka mindenki feladata!
A szakmai módszertani repertoár túlzottan elbillent az esetmunka felé. A családsegítésből,
gyermekjólétből hiányzik, nem kellő súllyal van jelen a csoportmunka és a közösségi munka.
Az ügyfeleink, klienseink egymástól is kaphatnak segítséget, támogatást. A szociális szakember
feladata ezzel kapcsolatban, hogy létrehozza azokat a tereket, alkalmakat és lehetőségeket, ahol
mindez létrejöhet. Kezdetben csoportok által, később akár kisközösségek által. Például az óvodai
szülői közösség által.
Az érvrendszer még folytatható. Te mivel egészítenéd ki kolléga? Biztos számtalan ötleted, ötletetek
van…
Mindezek okán:
Írásomat egyaránt ajánlom iskolai szociális munkásoknak, családsegítőknek és minden olyan
kollégának, aki ezen a területen dolgozik!
Végezetül, ahogy egy korábbi, az iskolai szülői csoportokról szóló írásomban írtam:
Őszintén remélem, hogy örömötöket lelitek az olvasásban és sikerül felkeltenem érdeklődéseteket
a csoportmunka iránt és tudok némi inspirációt nyújtani ahhoz, hogy a szülőkkel végzett
csoportmunka terén elinduljatok, illetve aki már járja az utat, az kapjon némi hasznos és gyakorlati
megerősítést, útravalót. Írásomat egyaránt szánom azoknak, akik már gyakorlottak ezen a téren és
természetesen azoknak, akik még az elején járnak a módszer alkalmazásában. Mindenki vegye ki
belőle a számára hasznosat.
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3 Bevezetés
Mintegy három hónappal ezelőtt fejeztem be és
osztottam meg különböző netes felületeken a „Szülői
csoportok az iskolában és azon kívül” című instant
módszertant.
Itt olvasható:
https://www.co-treme.hu/l/szuloi-csoportok-aziskolaban-es-azon-kivul/
Továbbá még tavaly év elején, az instant módszertanok közül elsőként tettem közzé a „Szociális
munka az óvodában” című írásom. Ez itt olvasható:
https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-az-ovodaban-instant-modszertan/
Ez az írásom sok részében támaszkodik a mindkét korábbi írásban megfogalmazottakra, de
természetesen több tekintetben egészen más. Egyes fejezeteket kis változtatásokkal átemeltem.
Azért is, mert például a tervezés, szervezés sok mindenben egyezik az iskolai csoportoknál leírtakkal,
de természetesen különbségek, árnyalatok is megjelennek. Továbbá egyes folyamatok ugyanúgy
érvényesek itt is, az óvodai csoportoknál, mint az iskolaiaknál. Mindettől függetlenül bízom benne,
hogy egyrészt sikerül újat mondanom, másrészt, ha már olvastad a fenti két írásom, úgy már ismerős
szövegként, újra el tudod fogadni vagy éppen vitatni tartalmát és üzenetét.
Itt most például egy vendégszöveg következik – kis változtatásokkal – saját, korábbi írásomból.
(Szülői csoportok az iskolában és azon kívül – instant módszertan). Ha azt olvastad, hidd el, nem árt
az ismétlés, mert segíti megérteni ennek az írásnak a célját, tartalmát és ajánlott olvasási módszerét!
Ha nem olvastad a hivatkozott írást, akkor meg pláne kérlek, hogy szentelj figyelmet erre a fejezetre
is.

! Köszönöm szépen!

Az óvodai – iskolai szociális segítés, immár 2 éve része a gyermekvédelemnek. Tevékenységük
szerteágazó és korántsem egységes. A három fő szociális munkaforma közül leginkább az
egyénekkel folytatott szociális munka a leggyakoribb. Kisebb gyakorisággal, de egyre jobban
terjedőben van a szociális csoportmunka, ami nem mindig szó szerint, a szakmai – módszertani
kereteknek megfelelő csoportmunka, inkább kiselőadások, célzott csoportos beszélgetések, és a
kollégák, maguk is érzik, hogy ilyen jellegű szakmai tevékenységre lenne még inkább szükség az
iskolákban, óvodákban is. Ezeknek a „csoportoknak” leginkább a gyerekek a célközönsége az
iskolákban. A szülőket célzó csoportmunka elenyésző. A közösségi munka, pedig csak nyomokban
található az óvodai iskolai szociális segítők szolgáltatási palettáján. Továbbá, ha ezt a hármas
osztályozást (egyéni – csoportos – közösségi szociális munka) elhelyezzük a prevenció ugyancsak
hármas felosztásában (elsődleges-, másodlagos-, harmadlagos prevenció) akkor még inkább
megtapasztalhatjuk a hiányosságokat és azt, hogy az egyes szakmai tevékenységek nincsenek
rendszerbe foglalva, és alkalmazásuk leginkább esetleges, mivel nincs egységes koncepció
mögöttük. („Azt csináljuk, amit tudunk, amit engednek, amire képesek vagyunk.”)
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Mindennek nyilván számos oka van. A felsőoktatási intézményekben kevés szó esik a szociális
csoportmunkáról. Még kevesebb idő és tartalom jut saját élmény megszerzésére a csoportmunka
területén. Az iskolai szociális munka és a családsegítés, gyermekjólét szakterületen dolgozók igen
eltérő végzettségekkel rendelkeznek, ennek megfelelően tárgyi tudásuk, készségeik, kompetenciáik
is különbözőek. Továbbá magukra lettek hagyva. Két éve bevezetésre került egy országos szociális
szolgáltatás, ám semmilyen módszertani segítséget nem kaptak a benne dolgozók. Hangsúlyozom,
módszertani segítséget. Tehát, hogy mit csináljanak, és hogyan. Pláne milyen időkeretek között,
milyen stratégiai partnerekkel és nem győzöm hangsúlyozni, mindezeket hogyan, miképpen is
végezzék el. Született ugyan egy szakmai protokoll, de az nem volt elegendő. (Megjegyzem, olyan
ajánlásokat is tartalmazott, amik már a születésük pillanatában sem voltak érvényesek, és azóta a
valóság, rég felülírta őket.) Ebben az írásban nem vállalkozom a részletes kritikára, vitára a
protokollal kapcsolatban, de azt fontos leírnom, hogy csoportmunkával és annak módszereivel,
néhány gyakorlati példán keresztül, nemigen találkozunk abban írásban.
A másik trend, ami megfigyelhető, hogy szociális csoportmunkát alkalmaznak ugyan a kollégák, de
ezeknek túlnyomó részben a tanulók, gyerekek a célcsoportjai. Szülőkkel végzett csoportmunkát,
csak elvétve találunk. Erre a hiányosságra is szeretném felhívni a figyelmet ebben az írásban. Arra
vállalkozom, hogy gondolat- és tettébresztő jelleggel megosztok veletek néhány szülői csoportban
és csoportra alkalmazott témakört és technikát. Írásomban szólok pár szót az instant módszertan
mibenlétéről, majd rátérek a szülői csoportokra. Azok szervezésére, tartalmára és módszertanára.
Ezt követően bemutatok néhány csoportot (Összesen nyolcat) az óvodába járó gyermeket nevelő
szülőkkel, családokkal kapcsolatban. Később külön fejezetet szánok a felhívásomra, felhívásaimra
érkezett írásoknak, melyeket a kollégák küldtek. Végül ajánló következik a szülői csoportok
tervezése – szervezése – megvalósítása témakör mentén kínált workshopjaimról, tréningjeimről.
Aztán lezárom az írást.
Olvasási szempontok:
Kérlek, kronológiában haladj, az elejétől! Ha azonnal a csoportokhoz, gyakorlatokhoz ugrassz
(persze, megteheted belepillantva
), akkor értékes információkról, alapokról maradsz le, hagyod
ki őket, amiket én elengedhetetlenül fontosnak tartok egy – egy csoport témájához, tartalmához.
Például, hogy miképpen készítsünk elő csoportokat, hogyan hirdessük meg, stb… Ha kihagyod
ezeket, sokszor nem lesz világos, hogy az adott csoportnál, amit olvasol, miért úgy kezdem, ahogy
kezdem.
Hidd el, ráérsz! 8 db. szülői csoport témát mutatok be részletesen. Segédanyagokkal, kísérő,
illusztrációs segédletekkel. Ismétlem magam: Ráérsz! Szánj rájuk elegendő időt!
Egy külön fejezetről, az ötödikről, és ami megelőzte:
Munkám elején felhívást, kérést, kérdést intéztem hozzátok, melyet számos szakmai csoportban
megosztottam a facebook – on és közzé tettem a szociális szakemberek levelezőlistáján is.
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Itt olvashatjátok:
https://www.co-treme.hu/l/szuloi-csoportok-az-ovodaban-es-azon-kivul-felhivas/
Hogy milyen eredménnyel járt a felhívásom, kérésem azt a 9. fejezetben olvashatjátok.
Most pedig engedjetek meg néhány általam fontosnak tartott megjegyzést.
Fontos 1.
Írásom megértéséhez fontosnak tartom a korábban közzétett, általam megírt instant módszertanok
mindegyikének ismeretét. Mind az óvodait, mind az iskolait, mind a kollégiumit, mind a
középiskolait. Különösen a „Szülői csoportok az iskolában és azon kívül” címűt. Hogy miért? Egy
történet: Tréningeket tartottam a tárgyban és kértem a kollégákat, hogy előtte olvassák el legyenek
szívesek a vonatkozó instant módszertanokat. Azt mondták megtették. Majd a tréningen egy
gyakorlat kapcsán elkezdtem hivatkozni az ott leírtakra. Nem ismerték. Így aztán más téma kárára
ott kellett foglalkozni olyannal, amit simán megismerhettek volna az írásból. Másik alkalommal,
másik csoportban kérdeztem, hogy emlékeznek – e az ott leírt gyakorlatra. A válasz igen volt. Aztán
persze rövid időn belül kiderült, hogy nem. Itt is értékes időt és tartalmat veszítettünk azzal, hogy a
már leírt és részletesen ismertetett tartalmat és módszert át kellett vennünk.
A 4 db. instant módszertant (és egy bónusz írást a nyári tevékenységekről) itt találjátok, egyben:
Csak kattintgatni kell. Viszonylag sokat

:

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/09/29/ovodai_iskolai_szocialis_munka_a_gyakorlatban
Fontos 2.
Ebben az Instant módszertanban – csakúgy, mint az eddigiekben – az óvodai - iskolai szociális
segítőknek írok. Ugyanakkor célcsoportom a családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban
dolgozó kollégák is. Hozzátok szólok, nektek írok, így együtt. Véleményem szerint a szülői csoportok
tervezése, szervezése és megvalósítása közösen feladatotok. Hogy aztán ezt együttműködve, vagy
szakmai csoportonként (családsegítés, gyermekjólét, óvodai – iskolai szociális segítés) valósítjátok
meg, az már a ti döntésetek. Hogy ne bonyolítsam a megszólításokat és a szakmai területeket a
továbbiakban nemes egyszerűséggel iskolai szociális munkáról, iskolai szociális munkásokról írok.
Ezt a kifejezést fogom használni. Hogy miért? Mert amit csinálunk, csináltok, azt így hívják. Ez a neve.
Mind a hazai és nemzetközi gyakorlatban, mind a hazai és nemzetközi szakirodalomban. A hazai
gyakorlat és szakirodalom alatt természetesen a 2018-ig megjelent gyakorlatokat és irodalmat
értem. Én követem ezt a hagyományt. A nemzetközi gyakorlat és szakirodalom, meg úgyis maradt
az eredeti elnevezésénél. Mert az! Iskolai szociális munka. Ami magába foglal minden oktatási
intézményben és intézménnyel kapcsolatos szociális munkát, legyen az óvoda, iskola, középiskola,
kollégium.
Természetesen ettől még mindenki más úgy hívja magát, ahogy szeretné. Én maradok az iskolai
szociális munkánál és iskolai szociális munkásnál.

8

Fontos 3.
Az iskolai szociális munka témakörben az alábbi tartalmakban és formákban (instant módszertan,
interjúkötet, jó gyakorlatok, javaslatok és blogbejegyzés) gondolkodom. Terveim szerint el is
készítem őket. De ehhez a ti, azaz a kollégák segítségét kérem majd. A megszokott módon,
felhívásokkal, kérésekkel, kérdésekkel.
Szóval, akkor a tervezett témakörök:
•
•
•

Az iskolapszichológus és az iskolai szociális munkás együttműködése a gyakorlatban –
interjúkötet
A mentálhigiénés team feladatai, működése az iskolában – javaslatok, jó gyakorlatok
Szakmaközi együttműködések a gyakorlatban – javaslatok, jó gyakorlatok

Ezeket nem egyedül szándékozom megírni. Korábban, az instant módszertanok mindegyik része
előtt is intéztem kérést, kérdést, felhívást a kollégákhoz, a szakmához. Arra kértelek benneteket,
hogy írjátok meg tapasztalataitokat, tevékenységeiteket, jó gyakorlataitokat az adott témakörben.
Inkább nem, mint igen, teljesültek ezek a kéréseim. Tisztelet és nagy – nagy köszönet azoknak, akik
válaszoltak nekem, vették a fáradtságot és eleget tettek kéréseimnek. Nélkülük hiányosabbak
lennének azok az írások. Itt is megköszönöm tenni akarásukat! Köszönöm szépen!
Attól függően, hogy a mostani írásom milyen fogadtatásban részesül tőletek, kedves kollégák,
felhívást, kérést fogok majd intézni hozzátok a fenti témakörökben. Ha elegendő válasz érkezik,
akkor megírjuk együtt a soron következő instant módszertant és minden mást. Már most kérlek
benneteket, legyetek szívesek és tartsátok napirenden ezeket. Szerintem fontos!
Amiről még nem volt szó:
Az óvodai – iskolai szociális munka feladatai a mélyszegénységben élő gyermekekkel, családokkal.
Ez a leginkább olyan témakör, amivel kapcsolatban nem vállalkozom az egyedüli munkára. Van
tapasztalatom, van gyakorlatom és azt gondolom magamról, hogy részben kompetens is vagyok
ezen a (szak)területen. De azt nem gondolom, hogy egyedül képes vagyok ilyen jellegű, tartalmú
írást megírni, összeállítani. Még ha képesnek is érezném magam, akkor sem állnék neki egyedül.
Szeretnék a témába mind több kollégát bevonni. Csak és kizárólag rajtunk múlik, ez milyen sikerrel
jár majd. Ti mit gondoltok erről?
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4 Miért instant módszertan
Ez a szókapcsolat – tudomásom szerint - saját
találmányom. Minden egyes eddig megírt instant
módszertanban írok egy fejezetet arról, hogy mit
értek alatta. Miért instant és miért módszertan.
Sokan, már feltehetően unják is. Ők nyugodtan
ugorják át ezt a fejezetet, hiszen már ismerik a
magyarázatomat. Akik viszont nem, azoknak az
alábbiakat tudom írni röviden. Figyelem! Vendég szöveg egy korábbi írásomból:

4.1 Miért instant?
A válasz nagyon egyszerű: Mert nem ismertetem az elméleti háttereket. Nem írok
csoportfolyamatokról, csoportdinamikáról, csoportokban megjelenő szerepekről, a csoportvezetés
aspektusairól, formáiról, nem írok a csoportok zárásáról, lezárásáról, stb… stb.... Tehát egy
mondatban ismételve magam: Nem írok sem elméleti hátterekről, sem szisztematikusan a
gyakorlati módszerekről, például nyitás - folyamat - zárás. Azt gondolom, hogy mindezek tanítása,
itt ebben az írásban nem feladatom. Erre ott vannak a tréningek, csoportok, ahol mindezeket el
lehet sajátítani.
Jómagam több, mint 10 éve vezetek csoportokat, különböző területeken, különböző tartalmakkal,
célcsoportokkal és módszerekkel. Tanultam csoportokról iskolarendszerű képzésben és
iskolarendszerű képzésen kívül, valamint ezek ismeretében és felhasználásával, egy - magamban
csak mesteremnek hívott - kiváló szakembertől. Aztán később további, általam nagyra becsült
szakemberektől és autodidakta módon is. Végzettségeket, képzettségeket szereztem és jelenleg is
olyan tanulmányokat folytatok, melyben nagy hangsúllyal van jelen a csoportmunka és a
csoportvezetés. Nektek is csak ezt tudom ajánlani. Járjátok be a saját utatokat. Olyan lépésekben,
tempóban és állomásokkal, amilyenek megfelelnek nektek. Véleményem szerint a csoportmunka a
szociális munkának olyan területe, mely izgalmas, hatékony, és számtalan kihívást, örömöt,
eredményt foglalhat magába. A jelzőket még hosszan folytathatnám…
Attól is instant, ez a módszertan, hogy rövid, tapasztalatokon alapuló gyakorlatias a megközelítés.
Az itt ismertetett csoportok mindegyike megvalósult a gyakorlatban, nem egyszer, nem kétszer.

4.2 Miért módszertan?
Írásomban a nagyon egyszerű Miért? (Célok) Mit? (Tartalom) Hogyan? (Módszerek) kérdésekre
keresem és szándékaim szerint kínálom is a válaszokat. Így próbálom segíteni, támogatni a
munkátokat. Természetesen kitérek a többi alapkérdésre is. (Mikor, hol, kikkel, stb…?)
Részletesen ismertetek különböző csoportokat. Rendelek hozzájuk mellékleteket, melyeket jól
tudjátok használni az adott csoport kapcsán.
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A mellékletek lehetnek:
•
•

•
•
•
•

Powerpoint kisprezentációk, illusztrációk, a csoport tartalmát megerősítő kivetített kérdések
Csoportindító és csoportot koordináló, fókuszban tartó kérdések felsorolva. Erre azért van
szükség külön, hogy ha nem ppt-vel akartok illusztrálni, alátámasztani, megerősíteni
ismételni például kérdéseket, hanem kinyomtatva kézbe adjátok, akkor azt is lehet. Nem
fogok minden egyes ppt-t wordben, pdf-ben is mellékelni, csak felvillantom majd, hogy ezt
is lehet. Így is lehet.
Rajzok
Fotók
Animációk
Bármi, ami “aláhúzza”, kiemeli, kíséri a mondanivalót.

Ezeket Google drive linkeken érhetitek majd el, az adott gyakorlat leírásánál, az adott szövegbe
illesztve bekeretezve! Csak egy kattintás lesz és onnan letölthetitek. Ez fontos is, mert a beágyazott
tartalmak csak letöltve láthatóak színesben és teljességükben.
Ezek a segédanyagok csupán segédanyagok. Reményeim szerint segítik munkátokat. Orientálnak
benneteket, keretek között tartják az adott csoport tartalmát. Némelyiket közülük egy az egyben így
használom, ahogy majd itt bemutatom. Némelyiket meg csupán a fentiek és inspiráció, motiváció
miatt készítettem el. Használjátok őket bátran és készítsétek el a sajátotokat is!
Tehát attól módszertan, hogy ha követitek a leírásokat, akkor magatok is megpróbálkozhattok adott
csoport indításával.
Fontos azonban megjegyeznem:
Csoportvezetést nem lehet könyvből, cikkből, írásból, instant módszertanból megtanulni!
Ezért azt tanácsolom azoknak, akik nem rendelkeznek semmilyen gyakorlattal vagy amivel
rendelkeznek, még nem tartják elegendőnek, hogy minden egyes csoportot, először próbáljanak ki
biztonságos környezetben. Ott, ahol még lehet hibázni és ezekből a hibákból tanulni. Ilyen
biztonságos környezet lehet, a munkahelyetek, ahol egy belső workshop keretén belül saját
munkatársaidnak tartasz csoportot, kipróbálva a kommunikációd és az adott gyakorlat, módszer
működőképességét. A magam részéről sok sikert és eredményes csoportvezetést kívánok
mindannyiótoknak. Bíztatlak benneteket, hogy gyakoroljátok a kis prezentációkat, a szülői
beszélgető köröket, a csoportok tervezését – szervezését – megvalósítását, és alkalmazzatok mind
színesebb témaköröket, tartalmakat és módszereket! Bontsátok ki a csoportmunkában rejlő
lehetőségeket!
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5 Egy tévútról, szakmai félreértésről:
Kik alkotják a valódi célcsoportot?
Ezt a fejezetet rendkívül fontosnak tartom a téma
szempontjából. Mondhatni minden előzetes, az
óvodában, az óvodával kapcsolatos szakmai munka
alapjának.
Két fő célom is van vele:
1. Rögzítsem álláspontom az óvodai szociális munkával kapcsolatban.
2. Az álláspontom megfogalmazásával szakmai vitát generáljak. Ezt szó szerint értem.
Szeretném, ha lenne lehetőség mind élőszóban (szakmai fórumok, workshopok, egyéb
lehetőségek), mind írásban (nem facebook kommentekre gondolok, hanem cikkekre,
írásokra, blogbejegyzésekre) megvitatni az óvodában végzett szociális segítés tartalmát,
formáját és ami a legfontosabb fő célcsoportjainak kilétét.
Tételmondataim:
Az óvodában végzett szociális segítés elsődleges célcsoportjai a szülők, családok
Az óvodában végzett szociális segítés másodlagos célcsoportja az óvodapedagógusok és más ott
vagy oda dolgozó szakemberek
A gyerekek a harmadlagos célcsoportjai az óvodai szociális segítésnek
Mindebből következően:
Az óvodai – iskolai szociális segítőnek nem feladata, hogy bármilyen csoportot tartson a gyerekeknek
az óvodában a napi nyitva tartás alatt, saját jogon, munkája részeként.
Az óvodai, iskolai szociális segítőnek nem feladata „becsatlakozni” bármilyen óvodai foglalkozásba.
(Hacsak nem pályázik pedagógiai asszisztens állásra az adott óvodában.
más módja is. (Remélhetőleg érthető az iróniám)

) De akkor annak van

Az óvodai – iskolai szociális segítőnek ezeket a tevékenységeket (csoportmunka gyerekekkel,
óvodapedagógusokkal, egyéb szakemberekkel karöltve) mind- mind ajánlott, sőt rendkívül fontos
végeznie, közösségi munka keretein belül. Az óvoda ilyen jellegű rendezvényein. Sőt, maga kell, hogy
kezdeményezzen minél több ilyen eseményt, folyamatot. De nem az óvodai nevelési időben és
helyen.
Miért tartom fontosnak mindezt leszögezni?
Mert egyre több helyen kezd gyakorlattá válni az a véleményem szerint szakmailag helytelen
gyakorlat, hogy az óvodai – iskolai szociális segítők ilyen – olyan foglalkozásokat tartanak,
foglalkozásokon vesznek részt nevelési időben az óvodában. A repertoár széles. Kezdve a – vigyázat,
sokan sértőnek találhatják a kifejezést – cukiskodó, játékos „foglalkozásoktól”, egészen az
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egyébként professzionális, megtervezett egyéni vagy éppen csoportos foglalkozásokig. Igaz, ez
utóbbi esetben a szociális segítő maga rendelkezik olyan kompetenciákkal és végzettséggel,
képzettséggel, ami egyébként feljogosítja ilyen jellegű tevékenységre. Igaz, itt viszont, egészen más
szerepben, óvodai, iskolai szociális segítő szerepben van. Nem az óvoda alkalmazottja, nem az
óvodával munkajogi és/vagy szakmai szerződésben álló szakember, valamint nem is olyan
intézmény (például pedagógiai szakszolgálat) kiközvetített szakembere, akinek feladata ilyen jellegű
fejlesztő és vagy egyéb egyéni és csoportmunka végzése gyerekekkel. De erről majd később.
Milyen foglalkozásokra, csoportmunkára gondolok a gyerekekkel kapcsolatban, amit ellenzek?
Szakmai súlyuknak megfelelően sorrendben:
Kezdeti, belépő szint: „Kézműveskedés” játékház, játszóház, egyéb „foglalkozás” gyerekekkel.
Félreértés ne essék, nem vagyok ellene az ilyen tevékenységeknek, sőt, kifejezetten fontosnak
tartom őket, de nem akkor és nem úgy, ahogy az az általános gyakorlat egyes óvodai, iskolai szociális
segítők részéről, hogy random módon bejárnak óvodai csoportokba és ott ezeket a tevékenységeket
végzik.
Haladó szint: „Professzionális”, ámde nem a helyzethez, és szakmai szerephez igazodó szakmailag
egyébként minden bizonnyal megalapozott egyéni és/vagy csoportos szakmai tevékenység. Például:
Gyógypedagógus végzettséggel is rendelkező kolléga végez valamilyen gyógypedagógiai
szolgáltatást. Ugyanez máshogy: jógaoktató képzettséggel rendelkező óvodai szociális segítő tart
gyermekjóga foglalkozást. (Ez utóbbit még etikailag is kifogásolhatónak tartom, amennyiben
felmerül az ügyfélszerzés gyanúja.)
Példákat még hosszan – hosszan sorolhatnék: Ilyen – olyan bábozás (ki autodidakta módon, ki
professzionálisan), meseterápia, egyéb képzettségekhez kötött vagy nem kötött jól hangzó
foglalkozások.
Véleményem szerint röviden így foglalhatók össze azok az okok, amik oda vezetnek, hogy az óvodai
– iskolai szociális segítő nem a szakmai szerepének megfelelő segítő munkát végez:
Szerepzavar 1. Rendelkezik valamilyen végzettséggel: logopédus, gyógypedagógus, bármi, és úgy
gondolja, ez jól felhasználható az óvodai munkája során. Igen, csábító ez a gondolat, de itt, ebben
az esetben az illető nem gyógypedagógus, hanem óvodai, iskolai szociális segítő. Nagyszerű dolog,
hogy van más tudása is. Az kiválóan felhasználható, az illetékes szakemberekkel történő
együttműködésben. De ő itt most óvodai, iskolai szociális segítő, nem gyógypedagógus. Ez a szakmai
szerepe. Éljen a plusz tudásával, de ne lépje túl a hatáskörét. (Felteszem, ha tanár végzettséggel
óvodai, iskolai szociális segítő valaki, attól még nem tart órát az iskolában. Helyettesítőként sem.
Már csak azért is, mert mindez még jogszabályellenes is lenne.

Szerepzavar 2. Rendelkezik valamilyen képzettséggel (nagyon széles a skála, az el nem ismert
tanfolyamokon keresztül, egészen az akkreditált, magas szakmai színvonalú képzésekig) és úgy érzi,
miért ne hasznosíthatná? Például meseterápia, jóga, stb… Hát, kérem szépen, itt is csak azt tudom
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mondani, mint a szerepzavar 1 – nél. Használja fel, nyújtson ilyen szolgáltatást, az óvoda normál
működésén kívül. Mert itt, nem abban a szerepben van!
Mindkét szerepzavarhoz kiemelném, hogy az óvodai csoportokba nem is mehet be, a
foglalkozásokon aktívan nem is vehet részt csak olyan szakember, aki nem áll az óvoda
alkalmazásában és/vagy azzal munkajogi és valamilyen szakmai szerződéssel, megállapodással nem
rendelkezik.
Valamint szervezeti és szervezési dilemmák, problémák is vannak bőven. Mert mondjuk 6 kollégája
közül egyedül ő nyújt ilyen (bármilyen) jellegű szolgáltatást. És a többiek? Akik nem akarnak és/vagy
nem tudnak ilyet nyújtani? Hogyan kommunikáljuk, hogy Éva igen, Kati meg nem? Ebben az
óvodában igen, máshol meg nem.
Félreértés és/vagy személyes indok és önfelmentés:
Sok helyen örülnek az óvodapedagógusok az óvodai iskolai szociális segítőnek. Nagyon kedvesek
vele, mindenbe bevonják, közösen csinálnak gyerekcsoportot stb… Hát, kérem szépen ezt úgy hívják,
hogy pedagógiai asszisztens. Másik esetben maga az óvodai, iskolai szociális segítő kezdeményez
ilyeneket. Süt - főz, ha kell, kézműves foglalkozásokat tart, énekel, táncol, stb… Nincs nekem semmi
bajom, ha valaki animátor szeretne lenni, de ennek itt és most nincs helye. Az óvodai, iskolai szociális
segítés nem erről szól. Harmadik változatban az óvodai, iskolai szociális segítő maga alkalmaz
magával kapcsolatban segítést azzal, hogy gyerekek közé vegyül. Igen, jó gyerekek között lenni. (Én
is csinálok gyerekcsoportokat és imádom) de ez itt most nem ennek a helye és ideje. Ezek a kollégák
elfáradtak, kifáradtak és/vagy nem találják helyüket az óvodai, iskolai szociális segítésben és ezért a
könnyebb ellenállás felé mozdulnak, hiszen gyerekek közt lenni jó!
Na, de mégis mi a fő probléma az ilyen tevékenységekkel?
Először: Semmi, de semmi probléma nincs velük, ha kidolgozott, megtervezett közösségi és
csoportmunka mentén történnek. Mármint úgy értem, hogy nem a normál, napi óvodapedagógiai
munka alatt, hanem események, rendezvények, közösségi munka részeként. tervezve, szervezve és
professzionálisan megvalósítva.
Másodszor: Azt már tisztázni próbáltam, ha valaki végzettségét, képzettségét így, ilyen formában
használja fel, azt szakmai szerepzavarnak tartom. Ha viszont valaki pusztán „szeret a gyerekekkel
lenni”, akkor legyen szíves találjon erre más fórumot, lehetőséget, alanyokat. Mivel ez egy
munkahely (az az intézmény, ami alkalmazza) és ez egy szakterület (óvodai, iskolai szociális segítés).
Lehet pedagógiai asszisztenskedni, animátorkodni, játszani, énekelni, mesélni, táncolni, örülni, irulni
- virulni, de akkor javaslom inkább az óvodapedagógus szak elvégzését. Mert itt és most, egészen
más szakmai feladatok vannak.
További érveim:
Általános értelemben véve szociális szakemberként: Az óvoda egy oktatási – nevelési intézmény.
Annak minden jogi, szakmai, intézményi, szakemberi, emberi vonatkozásával. Nem tudom az
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óvodai, iskolai szociális segítők tanulmányaik alatt, mennyi ismeretet szereztek a kora gyerekkorról.
(0-6 év). Annak pszichológiai, pedagógiai és minden más vonatkozásáról, vonatkozásában.
A szociálpedagógus végzettségűekről külön: A köznevelési törvény tartalmazza a szociálpedagógus
munkakört! Igen! Ha az óvoda alkalmazásában áll! Akkor! Onnantól viszont a köznevelési törvény,
az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek vonatkoznak rá. Szakmailag pedig azok a szabályzók,
protokollok, helyi, intézményi pedagógiai programok és a munkaköri leírása, amit az őt alkalmazó
munkaadó leír. Mert akkor az ő munkavállalója. Itt, most azonban óvodai, iskolai szociális segítő.
Más jogszabályokkal, más munkaadóval, más szakmai feladattal, más munkaköri leírással.
Természetesen ugyanezt gondolom minden más végzettségű kollégáról is. Legyen akár
gyógypedagógus vagy akár óvodapedagógus az alap- vagy további végzettsége.
Szülőként, édesapaként: Mondjuk, két hetente hallok fiamtól/lányomtól olyat, hogy volt egy
néni/bácsi és játszott velünk, nagyon kedves volt. Ki ő? Hogyhogy nem ismerem? Miért csak
kéthetente? Mit csinál? Miért nem mutatkozott be nekem? Stb… stb.. Leírtam már az óvodai instant
módszertanban részletesebben.
Óvodai, iskolai szociális szakemberként: Mennyi időközönként juttok el egy – egy óvodába? És ott
mennyi időt töltetek a gyerekek között az általam kifogásolt tevékenységekkel? Mit vártok ettől?
Nem érzitek úgy, hogy ez sokszor többet árt, mint használ?
Azt is hallom és látom, hogy sokan „fejlesztő foglalkozásokat” tartanak egyénileg és csoportban.
Fejlesztő foglalkozások? Tán készített állapotfelmérést? Aztán az abban megállapítottak szerint
készített szakmailag releváns fejlesztési tervet? Annak minden kritériumával?
Ha igen, (mert van rá képesítése) akkor azt úgy hívják, hogy gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
stb… Ebben az esetben javaslom a munkahelyváltást, mondjuk a Pedagógiai Szakszolgálatot tudom
ajánlani. Kivéve, ha a saját intézménye alkalmazza, mint gyógypedagógust (Ebben a munkakörben.)
Akkor viszont nem óvodai – iskolai szociális segítő, és így természetesen szavam sincs, nem is lehet.
Ha nem készít állapotfelmérést, és fejlesztési tervet, akkor meg véleményem szerint hagyja abba a
kolléga a kísérletezést és/vagy az önmegvalósítást.
Mégis mit lehet akkor csinálni a gyerekekkel kapcsolatban? Mit lehet akkor csinálni az óvodában?
Hogy az elsődleges célcsoporttal, a szülőkkel mit lehet tenni, azt részletesen leírtam az óvodai
instant módszertanban. Hogy az ott felsorolt, bemutatott szakmai tevékenységek egyikével, egy
részterületével jelesül a szülői csoportokkal mit, hogyan, azt ebben az írásban igyekszem
megfogalmazni.
A másodlagos célcsoporttal, az óvodapedagógusokkal mit és hogyan kell dolgozni, annál elég, ha a
klasszikus, sokak által számtalanszor leírt és részletezett szakmai tevékenységre utalok, a
közvetítésre. Közvetítés óvoda és szülő, szülő és óvoda, szülő és gyermek, gyermek és szülő között.
Továbbá az óvodapedagógusok érzékenyítése a szociális és családi viszonyok, körülmények
témakörében.
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A harmadlagos célcsoporttal és a velük való munkával kapcsolatban ezeket tudom ajánlani:
Egyrészt lásd fentebb, amiket írtam az óvodai nevelési időn kívüli csoport és közösségi munkáról,
másrészt itt is, az alábbi munkámban is írok róla:
https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-az-ovodaban-instant-modszertan/
Továbbá:
✓ Óvodapedagógus kérésére megfigyeli a gyermeket az óvodai csoportban, szituációkban
(például étkezés, udvari játék stb…)
✓ Szülő kérésére – az óvodapedagógussal egyeztetve – megfigyeli a gyereket az óvodai
csoportban, szituációkban (például étkezés, udvari játék stb…)
✓ Saját kezdeményezésére – az óvodapedagógussal és a szülővel egyeztetve megfigyeli a
gyermeket az óvodai csoportban, szituációkban (például étkezés, udvari játék stb…)
✓ Meghallgatja a gyermeket (bármilyen apropó kapcsán)
✓ Megfigyeléseiről konzultál az óvodapedagógussal (esetleg más kompetens szakemberrel) és
a szülővel. Majd mindezek függvényében tesz javaslatot a továbbiakra.
✓ A jelzőrendszer tagjaként ellátja jelzési és együttműködési kötelezettségét
✓ Aktívan részt vesz (kezdeményez is) óvodai nevelési időn kívüli közösségi programokon. (Itt
aztán tényleg a kreativitáson, az aktivitáson és az óvodai szociális szakember szakmai
kompetenciáin és egyéb készségein, tudásán múlik annak mértéke és minősége. A
játszócsoporttól kezdve a megtervezett és szakmailag professzionálisan véghez vitt egyéb
csoportfoglalkozásokig bezárólag.
✓ Óvodai szünetben játszócsoportot, napközit tervez, szervez és valósít meg
✓ És így tovább, minden, ami csak a kreativitásától és a teamjétől függ.

Összefoglalva tehát:
✓ Az óvodai, iskolai szociális segítő nem óvodapedagógus. Akkor sem, ha történetesen van
ilyen végzettsége
✓ Az óvodai, iskolai szociális segítő nem fejlesztőpedagógus, nem egyéb szakember, akkor sem,
ha történetesen van ilyen végzettsége
✓ Az óvodai, iskolai szociális segítő nem gyerekjóga oktató, meseterapeuta, animátor, stb…
akkor sem, ha van ilyen képzettsége. Ezeket mind – mind alkalmazhatja gyerekcsoportos
és/vagy gyerek- és szülői közösségi programokon az óvodai nevelési időn kívül.
✓ Az óvodai, iskolai szociális segítőnek számtalan lehetősége van szakmai munkát végeznie az
óvodában. Ki kell dolgozni, tervezni, és alkalmazni ezeket a tevékenységeket. Akkor is, ha
nehéznek tűnnek.
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6 Szülői csoportok tervezése
Véleményem szerint minden tervezésnél az
alább felsorolt kérdéseket fontos figyelembe
venni és sorban válaszokat adni rájuk. A
sorrendet is fontosnak tartom. Az egyszerű,
rövid, mondhatni alap változatban 3 fő kérdésre
adjunk válaszokat. Hogy miért beszélek többes
számban? Azért, mert ezt team munkában
érdemes megtenni. Hiszen hogyan is várhatnánk
el minden kolléga elköteleződését egy – egy adott munka és feladat iránt, (jelen esetben a szülői
csoportok), ha nem vesz részt (kihagyjuk?) magának az egésznek az előkészítéséből, tehát a
tervezésből. Szóval, a három alapkérdés ebben a sorrendben fontos:
A miért? kérdés a célokat, céljainkat jelöli ki.
A mit? kérdés a tartalmat foglalja magába
A hogyan kérdés pedig az alkalmazott módszert, módszereket, technikát, technikákat.
És csak ezután jön a többi kérdés, a hol, mikor, kikkel, stb…. ezek már – véleményem szerint –
bármilyen sorrendben követhetik a 3 alapkérdést. Én itt, most, mégis eltérek az általam javasolt
sorrendtől. Magyarázatom egyszerű! A miért, mit kérdéseket, természetesen legelőször tárgyalom.
A hogyan kérdést viszont szándékosan hagyom a végére, hogy nyomatékot, súlyt kapjon és mintegy
lezárja az egész tervezési folyamatot. Lássuk akkor a tervezést.

6.1 Általános kérdések és válaszok a tervezés során

Véleményem szerint ezeket az alap kérdéseket minden egyes kollégának külön – külön magának,
magában, és az egész team-nek együtt is érdemes végig gondolni. Aztán közösen megfogalmazni a
válaszokat. Végül is, nem árt tudnunk, hogy miért is csináljuk azt, amit, és kik a partnereink, hol,
mikor végezzük a szakmai munkát, valamint, legfőképpen hogyan, miként, milyen módszerrel,
technikával dolgozunk. (Például alkalmazzuk – e bármelyik ide vonatkozó instant módszertanban
leírtakat,
vagy máshonnan átvett jógyakorlatokat, vagy inkább a saját módszereinket dolgozzuk
ki. Minden lehetséges, csak muszáj foglalkozni vele és dolgozni a saját megoldásainkon.
Akkor jöjjenek a kérdések.
Vigyázat, önismétlek! Ezekben a fejezetekben és alfejezetekben taglaltakat, mind – mind leírtam
a korábbi, „Szülői csoportok az iskolában” témájú instant módszertanban. Itt, most az óvodára
alkalmazva, apróbb változtatásokkal megismétlem őket!

17

6.2 Miért?
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Mert elsődleges szocializációs szintér a
család! Ahhoz, hogy egy gyermekkel
foglalkozzunk, hogy egy gyermeken
segítsünk,
támogassuk,
kövessük
felnövekedését,
szocializációját,
elengedhetetlen, hogy a családjával,
szülőjével is kapcsolatba, majd szorosabb,
bizalmasabb kapcsolatba kerüljünk.
Mert a szülőkkel együttműködve hatékonyabb lehet mind az óvoda szocializációs – nevelési
munkája, mind maga az iskolai szociális munka az elsődleges, másodlagos, harmadlagos
prevenció területein
Mert az óvoda 3 évén keresztül a szülői közösségek, sokszor csak formálisak („egy csoportba
járnak a gyerekeink”) és nem alakulnak ki szorosabb közösségek a szülői, családi szinteken
Mert a szülőkben számos kérdés, kétely felmerül gyermekük nevelése közben és bizony
sokszor maradnak egyedül ezekkel a kérdéseikkel, kételyeikkel.
Mert a szülői csoportok kiváló teret biztosíthatnak kérdéseik, kételyeik megosztására és
megbeszélésére
Mert a szülő csoportok kiváló teret biztosíthatnak a tapasztalataik megosztására
Mert a szülői csoportok kiváló teret biztosíthatnak a konfliktusaik kezelésére
Mert a szülői csoportok megerősíthetik a szülőket a családi életük mindennapjaiban
Mert a szülői csoportok alternatív megoldásokat kínálhatnak családi életük mindennapjaira
és mindennapjaiban
Mert érzékenyíthetik a szülőket bizonyos problémák felé
Mert válaszokat adhatnak szülőknek bármilyen jellegű kérdéseikre
Mert hozzájárulhatnak ahhoz, hogy többet és más minőségben foglalkozzanak gyermekükkel
Mert praktikus információkkal, tanácsokkal szolgálhatnak
Mert tematikus tartalmak mentén olyan témaköröket dolgoznak fel részletesebben, ami
minden gyermek és szülő, család életében előbb – utóbb beköszön. (Például családi minták,
családi szerepek, átmeneti élethelyzetek, szocializáció vagy éppen átmeneti élethelyzetek és
így tovább…)
Mert prevenciós tartalmúak és jellegűek lehetnek. Minden szinten.
Mert az oktatási - nevelési rendszerünkben és szemléletében nem kap megfelelő hangsúlyt
a szülőkkel való partnerség. (Ezt, mint szülő is írom, nem csak, mint szakember.)
Mert az iskolai szociális munka olyan kardinális tartalmainak és feladatainak a része, mint
„Az iskolai szociális munkás összekötő kapocs a szülő – gyermek, a szülő – iskola között.
Segítve ezen szereplők együttműködését, partnerségét.”
Mert ez a felsorolás még oldalakon keresztül folytatható.
Te mivel egészítenéd ki kolléga?
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6.3 Mit?
Szülői csoportot! Mi mást?
Nem, nem, nem! A szülői csoportok szervezése
alfejezetben majd részletesen szólok arról, hogy
miként álljunk neki. Mostani mondataimat
gondolatindítónak szánom. Sok múlik az első, az
indító alkalom elnevezésén.
Ezért nem feltétlen szülői csoport címmel indítunk. Hazánkban sem kultúrája nincs, sem elfogadott
és széles körű alkalmazása, gyakorlata nincs a csoportmunkának. Gondoljatok csak arra, hogy ti
diplomásként, ugyan mennyi önismereti, kommunikációs, készségfejlesztő vagy bármilyen más
csoportban vettetek részt. Akár a tanulmányaitok alatt. 20 – 40 – 60 óra? Az bizony kevés! Ha ennél
többön vettetek részt, az nagy valószínűséggel nektek, a saját érdeklődéseteknek és
elhivatottságotoknak köszönhető.
A szocializációnkból is hiányzik ez a forma. A tanulmányainkból is. A csoportmunka leginkább a
középosztály, felsőközéposztály rétegeiben van terjedőben. Illetve néhány szakterületen. Például
terápiás csoportok, önsegítő csoportok, készségfejlesztő csoportok, konfliktuskezelő tréningek,
egyéb munkahelyi tréningek, stb…
Az iskolákban sem elterjedtek. (Ami prevenció címén 45 perces bemutatókban, kiselőadásokban
történik, az nem csoport!)
Szóval, ha így hívjuk, ilyen elnevezéssel hirdetjük meg vagy más módon (levél, személyes beszélgetés
stb… de ezzel a kifejezéssel) próbáljuk bevonni, meggyőzni a családokat a részvételre, akkor
borítékolható, hogy egyedül ücsörgünk majd a helyiségben. Persze, lehet, hogy egy – két szülő eljön
majd és velük „beszélgetünk egy jót”, ami még akár jó alapja is lehet a későbbi kiterjesztett
együttműködésnek a többi szülővel is, de azért erre nagyot ne fogadjunk. Ez egy eshetőség, ami
szerencsés esetben erősséggé fordítható.
Néhány alternatíva az elnevezésre, ami egyben utal is a tartalomra és formára:
•
•
•
•
•
•

Szülői beszélgetőkör
Szülői klub
Rendhagyó szülői értekezlet
Szülői fórum
Szülői kerekasztal(beszélgetés)
és így tovább…

Ezeket ajánlom első alkalomra, kezdésre!
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6.4 Kiknek?
A szülőknek, kiknek másnak? Azért a kérdés nem
annyira egyszerű. Érdemes tájékozódni a
szülőkről, családokról. Mert például:
•
•
•
•
•
•
•

Családba fogadás történt
A nagyszülő(k) nevelik a gyereket
Mi van az elváltakkal, külön élőkkel,
gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelőkkel?
Történt – e szülői haláleset? (Néhány témakörnél (például: mindennapi élet a családban,
családi szerepek, munkamegosztás stb…) érzékeny tartalom lehet.)
Mi újság a mozaik családokkal?
Mi van, ha átmeneti nevelésbe vett gyermek is jár az óvodai csoportba?
és így tovább…

Természetesen nem gondolom, hogy minden ilyen jellegű információt tudnunk kell a családokról.
Az óvodai munkánk elején ez nem is elvárható és kivitelezhető. Most, csak pusztán felhívtam a
figyelmeteket néhány finomhangolást igénylő fontos információra. Például, ha egy óvodai
csoportban az elváltak/egyedül állók aránya mintegy 30%, akkor érdemes ezzel foglalkozni
valamilyen módon. (Ajánlott csoport témakörök: Családi időbeosztás, munka és család, az egyszülős
családok, és így tovább…) Természetesen ezekhez a speciális célokhoz, tartalmakhoz, már kialakult
bizalmon alapuló kapcsolat szükséges az érintettekkel. Aztán volt olyan csoportom, ahol egy
édesapa nem túl régóta, de visszavonhatatlanul, egyedül nevelte 3 gyermekét és néhány téma
mélyen megérintette. Szóval, csoportot csak a kezdetekben tartunk úgy, hogy gyakorlatilag
semmilyen információval nem rendelkezünk a szülőkről, családokról. Minden más esetben, akár
azért, mert már ismerünk pár szülőt, kapcsolatba kerültünk velük, akár azért, mert maga az
óvodapedagógus kérte, hogy legyen egy „rendhagyó szülői értekezlet” netán ő tett javaslatot a
szülői csoportra, már rendelkezünk némi előképpel, előzetes információval egyenesen tőle, az
óvodapedagógustól vagy más forrásból. Ez utóbbi esetben, amikor az óvodapedagógus vagy más
forrás kéri az együttműködésünket, partnerségünket, pont arra kell ügyelnünk, hogy a tőle jött
információk – bár fontosak - ne alakítsanak ki bennünk előítéleteket.
Példamondatok: „Huh, Kovácsékkal vigyázz, ők elég veszekedősek, Ááá... a Szabó anyuka egy
tündéri nő, Horváth apuka viszont egy alkoholista… stb… stb…”
Összefoglalva tehát, azt gondolom, nem árt néhány általános információval rendelkeznünk a
szülőkről, családokról mielőtt bármilyen módon felkínáljuk számukra a szülői csoport lehetőségét.
És végül, egy tételmondat, amiről szívesen nyitok vitát, de előre szólok, hogy meggyőzhetetlen
vagyok!
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Íme:
NINCS OLYAN, HOGY ROSSZ SZÜLŐ!
Sokfajta szülő létezik. Számosan talán nem is viselkednek szülőként. Számosan nem is akartak vagy
nem akkor, nem abban a kapcsolatukban akartak szülők lenni. Számosan elhanyagolják
gyermeküket, családjukat. Számosan vannak, akik bűncselekményt követnek el gyermekükkel,
családjukkal kapcsolatban. A súlyos problémákat hosszan lehet sorolni.
De:
Egy kolléganőm, 40+ szakmai év tapasztalattal (Józsefváros, Budapest VIII. kerület) így fogalmazott:
„Én még soha nem találkoztam olyan szülővel, aki elhatározta, hogy ő rossz szülő akar lenni!
Nem ismerek ilyet, aki így állt volna neki a gyermeknevelésnek, a szülői szerepének.”
Ajánlom figyelmetekbe és megfontolásotokra ezt a fenti mondatot és annak üzenetét! Ha
megértitek és elfogadjátok, sok tépelődéstől mentitek meg magatokat. Sokat segít abban, hogy ne
ítélkezzetek, hanem segítsétek, támogassátok az ügyfeleiteket, klienseiteket. Ez esetben a szülőket,
családokat!
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6.5 Kivel?

Szülői csoportok kapcsán az alábbi sorrendben és
szakemberekben gondolkodjuk:
1. Óvodapedagógus
2. Saját kollégánk
3. Külső szakember
Az óvodapedagógusokkal kapcsolatban sokszor felmerül az a kérdés – a gyerekekkel végzett
csoportmunka során is – hogy bent legyen – e a csoportban vagy sem. Természetesen nincs általános
válasz. Egyes esetekben kifejezetten indokolt a jelenléte, míg másik esetben éppen ellenkezőleg,
nem javasolt a részvétele a csoportban. Nézzük ezt egy kicsit részletesebben. Sok tényezőt kell
figyelembe vennünk. Lássuk mitől függ? Lássuk mik ezek a változók!
Az óvodapedagógus jelenléte a csoportban:
•
•
•

•
•
•
•
•

A csoport témája, tartalma
A csoport célcsoportja és időszerűsége
A csoportalkalom sorrendisége. Első alkalom, ami inkább egy információs beszélgetőkör vagy
többedik alkalom, ami már ténylegesen szülői csoport mind tartalmában, mind
módszereiben
Az óvodapedagógus viszonya, magához a szülői csoportokhoz
A óvodapedagógus viszonya a szülőkkel, családokkal
A szülők, családok hozzáállása az óvodapedagógus jelenlétéhez
Az óvodapedagógus kapcsolatának minősége velünk, iskolai szociális munkással
És még sorolhatnám… Biztos vagyok benne, hogy ti is, kedves kollégák, számtalan új
szempontot tudnátok behozni ebbe a témakörbe.

Összefoglalva tehát, nincs recept. Sok változótól függ, hogy az óvodapedagógus aktív vagy passzív
jelenlétében valósuljon meg a csoport. Ezt nektek kell eldönteni a rendelkezésre álló információk és
a különböző mérlegelendő körülmények alapján.
Saját kollégánk jelenléte a csoportban. (Páros csoportvezetés):
•
•
•

Van egy kollégád, aki tapasztalattal bír a csoportvezetés terén? Nosza, rajta, hívd segítségül.
Beszéljétek meg a mikéntjét. Próbáljátok el a terveiteket.
Van egy kollégád, aki nagyszerű előadó, izgalmas témákkal, lebilincselő stílussal? Hívd meg,
tartson 1-2-3 alkalmat.
Szülő csoportot nem kell feltétlen egyedül vezetned. Ha egy jó teamben dolgoztok,
segítsétek, támogassátok egymást. Kölcsönösen.
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Külső szakember jelenléte a csoportban:
•

•

Ismersz olyan külső szakembert, akinek jelenléte indokolt a témához? (Védőnő,
gyermekorvos, egyházi személy, pszichológus, stb…) Nosza, hívd meg. Ne, ne előadást
tartson. Helyette inkább interaktív kiselőadást, majd beszélgetést, szülői klubot stb…
A fentieket figyelembe véve és kiterjesztve: Ismersz olyan külső szakembert, akinek stílusa,
módszerei, személyisége ilyen helyzetekben (szülői csoport) olyan figyelemfelhívó, figyelem
lekötő, hogy örömmel hallgatnátok, folytatnátok vele egy izgalmas párbeszédet? Nosza, hívd
meg őt!

A fentiekben talán sikerült érzékeltetnem, milyen nagy szabadságotok és egyben felelősségetek van
második ember meghívásánál. Javaslom éljetek ezzel a lehetőséggel. Mérlegeljetek, nézzétek át
előnyeit, esetleges hátrányait és döntsetek!
Keressetek szakmai partnereket! Együtt és teamben. Szakmaközi együttműködés keretében sok
minden könnyebb!
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6.6 Mikor?
Délutánonként. Mikor máskor? Igen, de ez
rendkívül nehéz, hiszen egy egész napos munka
után, amikor a szülők mennek a gyerekekért,
igazán vonzónak kell lenni annak a programnak,
hogy ott maradjanak még minimum 1 órát. Ezért is
javaslok majd a helyszíneknél, nem óvodai
helyszíneket. További feladat, hogy ki foglalkozik a
gyerekekkel addig? Válaszaim:
•
•
•

Óvodapedagógus
Saját kollégánk
A gyerekek is ott vannak a helyszínen (6 – 8 fős szülői részvételig)

Mindhárom variációra tapasztaltam példát.
Milyen időszakokban és időzítéssel?
Nagyon nem mindegy. Egyes témaköröknél fontos figyelembe venni a tartalom időszerűségét,
aktualitását.
Néhány példa témakörökre és a hozzájuk ajánlott időszakokra:
•
•
•
•
•

Szülői közösség szervezése: Induló óvodai csoport. Csak és kizárólag az első szülői értekezlet
után. Októberben, novemberben.
Átmeneti élethelyzetek: Kiscsoportból – nagycsoportba időszak (akár az óvodapedagógussal
együtt)
Iskolaelőkészítés: Nagycsoportosok, március, április, május (később külön ismertetek egy
jógyakorlatot a témában
Mi legyen a nyáron? – bármely óvodai csoportban április – május környéke
És persze vannak témák, amik feldolgozása gyakorlatilag bármikor lehetséges.

Ennek a fejezetnek tervezés a címe. Hát figyeljünk az egyes témakörök időszerűségére is!
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6.7 Hol?
Hát az óvodában! Hol máshol? Nos, biztos? Sok –
sok tényező merülhet fel itt is. Néhányat
felsorolok. Ezek mindig a szándékunktól (cél) a
tartalomtól (mit?) és a tárgyi, dologi
lehetőségeinktől függenek.
Néhány példa:
Óvodakezdés esetén a szülőknek tartandó első szülői beszélgetőkört, rendhagyó szülői értekezletet
szerintem minden esetben az adott óvodai csoportban tartsunk. Talán nem kell hosszan indokolnom
miért. Ez a csoportszoba lesz 1 - 3 éven át az óvodai terük. Szoktassuk őket és magunkat a
helyszínhez.
Lehetnek külső helyszínek. Nem, nem az első alkalommal, de akár már a második alkalomtól fogva.
Ezzel is azt „üzenjük” a szülőknek, hogy itt és most valami másról van/lesz szó. Ilyen hely lehet a
települési művelődési-, közösségi ház, könyvtár, stb… A megelőző alkalmon csak vessük fel ennek
lehetőségét a szülőknek. „Mit szólnátok/szólnának ahhoz, ha legközelebb nem az óvodában, hanem
máshol tartanánk a szülői csoportot? Természetesen a szervezését vállalom.”
Saját intézményünk, amennyiben van erre alkalmas helyiség. Mintegy vendégül látjuk a szülőket.
Megmutatunk valamit, valami többet magunkból. Nyugi, el fogtok férni! A második alkalomtól
fogva, még ha az első alkalmon teljes létszámmal is voltak jelen a szülők, nos később úgyis többen
fognak hiányozni, sőt, az is lehetséges, hogy csupán egy szűk mag fog többé – kevésbé rendszeresen
járni. De ez így természetes, sőt, bizonyos értelemben előnyös is lehet a törvényszerű
lemorzsolódás. (Még ha nem is ez a célunk természetesen, hanem az, hogy mind többen, mind
rendszeresebben járjanak. Erről részletesen fogok írni később a „szülői csoportok megvalósítása”
címet viselő fejezetben!!!)
Másik, javasolt külső helyszín lehet az az intézmény, ahonnan a meghívott külső szakember érkezik.
Például: Pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó, védőnő, stb… Természetesen ez csak akkor
merülhet fel, ha előtte egyeztettünk az érintettel, illetve, ha az az intézmény és helyiségei
alkalmasak a tervezett tevékenységre. Ilyen esetben javaslom, az adott csoportot megelőző
alkalmamon, maga az érintett, a külső szakember hívja meg a szülőket. Valahogy így: „Kedves szülők!
Arra gondoltunk Évával/Jánossal, hogy a következő alkalmunkat, melynek témája a
testvérkapcsolatok a családban és Éva/János fogja tartani, az ő munkahelyükön, a Pedagógiai
szakszolgálatban (Nevelési tanácsadóban) fogjuk megtartani. Belefér ez nektek/önöknek? Sok
szeretettel várjuk önöket/benneteket. Cím, időpont, stb…
Összegezve a fentieket: Legyetek kreatívok, használjátok a település, az intézményrendszer és a
partnereitek adta lehetőségeket. Sokszor indokolt lehet, hogy kiszakadjunk az „óvoda világából” és
a helyszínválasztással is hangsúlyozzuk az adott csoportalkalom témáját, tartalmát.
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6.8 Hogyan?
Ha már túl vagyunk az előző kérdéseken (Kinek –
célcsoport? Mit – tartalom? Kivel – partnerek?
Mikor – időszak, időpont? Hol – helyszín?)
rátérhetünk a csoportindítás mikéntjére is. Ne
feledjük, még a tervezés időszakában állunk, a
konkrét szervezés és megvalósítás, csak ezután
jön.
Készítsünk tematikát. Kettőt. Egy könnyedebbet, vázlatosat. Rátekintve első pillantásra, átfutásra
megérthetőt, és egy részleteset, professzionálisabbat. Ez utóbbit táblázatba foglalva. Mindkettő a
tervezett csoport kommunikációját és egyben szakmai dokumentációját szolgálja. (A KENYSZI
rendszerről nem írok, azt pusztán formalitásnak tartom. Célja hideg, bürokratikus. Sok szakmai
tevékenység leírására alkalmatlan. Egész egyszerűen nem képes lefedni (bár próbálja) az óvodai iskolai szociális munka szakmát, tartalmát. Én a saját dokumentációnkról beszélek. Olyanról, mint
ami például az esetnapló az esetmunkánál. Meg mondjuk a (ön)reflexiós füzet, saját jegyzetek,
szintén az esetmunkánál. Bizonyára mondanak számotokra ezek a kifejezések valamit. Szóval, a
tematikák célja, egyrészt sorvezetés, egyfajta keretleírása a csoportnak, másrészt a tervezett
munkánk prezentálása és kommunikációja a saját kollégáink, és főnökünk felé, másrészt a formális
szakmai partnereknek. Itt most ezalatt az adott óvoda vezetőjét értem. Nem árt, ha komolyan vesz
minket! És az óvodapedagógust, hogy lássa, tervszerű, szakmai munka fog folyni. Nem csupán
„beszélgetünk”.
Megjegyzem, ilyen módon lehet az olyan komolytalan kéréseket is kezelni, mint például: Te
Kati/Éva/Béla/Zoli! Csinálnál valami gyermeknevelési csoportot a szülőknek? Tudod, például arról,
hogy miképpen kezeljék a hisztit.
Nos, ilyenkor érdemes úgy kommunikálni, hogy persze, van is nálam egy részletes tematika, 4 x 1
órában. Mert ennél kevesebben nem érdemes. Kérlek olvasd el. Sok munkám és odafigyelésem van
benne. Parancsolj. És átnyújtom, átküldöm e-mailben a kétfajta tematikát. Ezzel az egésszel csupán
azt szerettem volna bemutatni, hogy ha mi magunk nem vesszük komolyan magunkat és
szakmánkat, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem vesznek komolyan mások sem minket.
Ha a tematikákkal megvagyunk kezdhetünk gondolkozni azon, hogy mindezt, amit eddig terveztünk,
hogyan, miképpen kommunikáljuk, propagáljuk, kínáljuk a szülők felé. De erről majd a „Szervezés”
fejezetben írok részletesen. Fontos, hogy legyen valami tartalmi ismertetőnk a csoportról. Egy
vázlat. Ha úgy tetszik vázlatos tematika és/vagy részletes tematika. A weboldalam archívumában
továbbiakat is találtok. (Ott nem csak szülői csoportokra vonatkozókat, hanem más témakörökben
is.)
Itt: https://www.co-treme.hu/archivum1/ és itt: https://www.co-treme.hu/archivum2/
Továbbá egy vázlatos és egy részletes tematika mintát közzétettem egyik előző instant
módszertanban az iskolai szülői csoportokról írottban is, annak az ide vonatkozó fejezetében.
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7 Szülői csoportok szervezése
Nos, megtörtént az alapos tervezés. Lássunk neki
a szervezésnek. Bizonyára, már elkészítettétek a
korábbi instant módszertanokban javasolt
„szolgáltatási palettátokat” és azt különböző
formákban és módszerekkel eljuttattátok a
célcsoportoknak. (Részletesen lásd erről korábbi
négy db. Instant módszertant. Itt:
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/09/29/ovodai_iskolai_szocialis_munka_a_gyakorlatban
Az óvodák, és bennük az óvodapedagógusok már tudják, de legalábbis sejtik, hogy mi az iskolai
szociális munka és kik vagytok, milyen szolgáltatásokat nyújtotok. A vezetőitek is sokat dolgoztak
azért, hogy kialakuljon a partnerség az adott óvoda és a ti intézményetek között. Ti pedig különböző
módokon kommunikáltátok a célcsoportjaitok (gyerekek, szülők, óvodai dolgozók, egyéb, más
szakemberek) felé a munkátokat.
Egy rövid példa a szülőkkel, családokkal kapcsolatban:
Szolgáltatási palettátoknak van egy rövidebb, nyilvánosságnak szánt, közérthető és érdeklődést
felkeltő változata. Ez szól a nyilvánosságnak:
•
•
•
•
•
•
•

Szóróanyagon
Plakáton
Az óvoda honlapján (ha van)
Facebook csoportban
Szülőknek írt levélben
Intézményetek saját honlapján
és így tovább…

És a fentieket széles körben el is terjesztettétek.
Ha ez nincs, azt javaslom készítsétek el. Nélküle ne álljatok neki szülői csoportot szervezni. Mert én,
mint szülő (Tényleg ebben a szerepemben írok most) ugyan miért is mennék el bármilyen általad
hirdetett „valamire”, ha azt sem tudom ki vagy, honnan jöttél és mivel foglalkozol???
Aztán mindezek után, létezik a szolgáltatási palettáitoknak egy szakmai változata is, ami a
pedagógusoknak és más szakembereknek szól. Ez lehet az egész szakmai csoportotokra érvényes
szolgáltatási paletta, úgy, hogy a végén ki van emelve annak az iskolai szociális munkásnak a neve,
elérhetőségei, aki az adott intézményben dolgozik.
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Nyilván ezt a típusú leírást is széles körben terjesztettétek:
•
•
•
•

Gyermekorvosok
Védőnők
Óvodák, iskolák
Pedagógiai szakszolgálat és nevelési tanácsadó

Továbbá minden más intézmény, szervezet körében, akiket fontosnak tartatok tájékoztatni a
feladataitokról, munkáitokról. Szakmai megfogalmazásban, professzionálisan.
Ha ez nincs, javaslom készítsétek el. E nélkül ne szervezzetek szülői csoportokat.
A szolgáltatási palettákról részletesen írok mind a négy Instant módszertanban. Hívjátok másnak,
nevezzétek el máshogy, tartalmát alakítsátok a ti lehetőségeitekhez képest, de készítsétek el
mindenképpen és terjesszétek az általam javasolt és a ti általatok kitalált formákban és módokon.
Nos, most már tényleg álljunk neki a szervezésnek.
A tervezésnél láthattuk mi mindent kell figyelembe venni. A szervezést ennek függvényében
érdemes megvalósítani. A szülői csoportok az iskolában és azon kívül című, valamint a Családsegítés
– gyermekjólét – iskolai szociális munka, a vezetők feladatai című instant módszertani munkáimban
is kitértem az intézményi megjelenésre és megjelenítésre. Az óvodában elsősorban az adott iskolai
szociális munkás feladata és kompetenciája, hogy az adott intézmény szükségleteire, igényeire és a
szülők igényeire, szükségleteire válaszul szervezze meg a szülői csoportokat. Azok tartalmát,
formáját igazítva az adott óvodához.
Itt az óvodákkal kapcsolatban azt gondolom, hogy jelentősen megkönnyítheti az együttműködést,
ha egy alapcsomagot egységes szerkezetben kínálunk fel az óvodáknak. Mint intézmény. Mint
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (vagy központ). Az iskolai szociális munkás ennek „csak”
közvetítője, hírvivője, majd természetesen felelőse. Ha mint intézmény dolgozunk ki egy alap
szolgáltatási csomagot a szülői csoportok témakörben és ezt osztjuk meg az óvodákkal, akkor
egyrészt professzionálisabb a kínálat (komolyan kell venni) másrészt benne rejlik a lehetőség és
egyben feladat is, hogy az alap szolgáltatási csomag elemeit az adott óvoda és a szülők igényeihez,
szükségleteihez igazítsuk.
Hogyan is képzelem, miből is állna ez a szülői csoportokról szóló szakmai anyag?
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az iskolai szociális munkások hozzák létre, dolgozzák ki a saját
„szolgáltatási palettájukat”. Hogy aztán az adott intézményben már arról lehessen szó, hogy ezek
közül melyek lehetnek kívánatosak és fontosak, hogy meg is valósuljanak az adott intézményben.
Nos, itt, az óvodákkal kapcsolatban azt tartom egyik járható útnak, ha nem egyesével az egyes iskolai
szociális munkások ajánlgatják szakmai szolgáltatásaikat az óvodáknak, hanem az egész intézmény,
aminek dolgozói és aminek képviselői is egyben.
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7.1 Formai javaslatok a szülői csoportokról szóló „szolgáltatási paletta” szakmai
anyagra
Előszó, amiben bemutatkozunk, bemutatjuk az intézményünket és eddigi munkánkat (max. 1 oldal
és lehetőleg köznapi nyelven, kerülve a túlzott szakmai kommunikációt
✓ Bevezető, amelyben rögzítjük az óvodákkal és az óvodai célcsoportokkal kapcsolatos
céljainkat max. fél oldal
✓ Első „fejezet”: Mit kínálunk? – A tervezett csoportok tartalmi ismertetője, hivatkozva a
dokumentum mellékletére, amiben a részletesebb tematikákat jelenítjük meg.
✓ Második „fejezet”: Szervezési kérdések (Mikor, hol, kiknek, kivel (külső szakemberek)
✓ Harmadik „fejezet”: Hogyan is képzeljük? Egy csoportalkalom ismertetése
✓ Mellékletek: vázlatos tartalmi ismertetők, tematikák
Az egész, képekkel, fedőlappal, melléklettel mindössze 6 – 8 - 10 oldal. Sok sikert és örömöt kívánok
az elkészítéséhez. (Megjegyzem, ez a dokumentum bátran megismertethető a szülőkkel is!) Azt már
csak fontoskodásból írom, bocsánat is érte, hogy természetesen ugyanilyen tájékoztató, intézményi
szolgáltatási palettát bemutató dokumentum készülhet iskolák felé is a szülői csoportokkal
kapcsolatban.)

7.2 Az óvoda bevonása és elköteleződésének kialakítása

7.2.1 Amikor az óvoda kezdeményez
Nem olyan régen, egy iskolai szociális munkásoknak szerveződött csoportban egy kolléga kérdést
intézett a többi taghoz. Kérésének lényege az volt, hogy egy óvoda részéről felkérték egy „előadás”
megtartására, amit egy szakmai napon kellene megtartania. A hallgatóság elé vegyes, gyakorlatilag
a kertésztől, a konyhás néniken és dajkákon át, az óvodapedagógusokig bezárólag, mindenki ott
lenne. (Tehát olyan esemény, mint amilyen az iskoláknál a tanításon kívüli munkanap.) Érkeztek is a
többi kolléga részéről segítségek, javaslatok, témák, egyebek…
Ha megengeded, kedves olvasó, megosztom az én javaslatomat ilyen helyzetekre:
A hallgatóság elég vegyes, és azt sem lehet tudni, hogy ez így összesen hány fő. Ez lényeges
szerintem. Ugyanakkor én nem „előadnék”, előadással készülnék, hanem egy beszélgetést indítanék,
amit természetesen felfűznék egy adott témakörre. Arról készítenék néhány diát. Ezeket kivetíteném
közben.
A téma maga: A felnőttek mintaadása, a fontos, a referencia személyek óvodás korban
Az egészet olyan stílusban vezetném, mint amit itt is a későbbi fejezetekben próbálok majd
bemutatni és a korábbi, szülői csoportok az iskolában – instant módszertanban próbáltam leírni.
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Elsőként megkérdezném, hogy szerintük ők maguk (a kertész, a konyhai dolgozó, a dajka, az óvónő,
stb…) milyen hatással vannak a gyerekekre? Szerintük mit látnak rajtuk – tőlük a gyerekek? A
hallgatóságban a fiatalabbakat arról kérdezném, hogy emlékeznek – e valamire óvodás korukból?
És vajon miért pont arra? (Személyekre, eseményekre, rossz és jó élményekre, stb…) Aztán az
idősebbeket arról kérdezném, hogy a saját gyermekeik, amikor ők voltak (a gyermekeik) óvodások,
azok miket meséltek az óvodáról, benne személyekről: A kertészről, karbantartóról, konyhás
nénikről, dadusokról, óvónénikről, esetleg óvóbácsikról stb… Aztán a még idősebbektől (Lásd:
„Régebb óta fiatalok.” 😊 ) még behoznám, feltenném ugyanezeket a kérdéseket az unokáikkal
kapcsolatban.
Nos, a válaszok, és a beszélgetés (fórum jelleg) után, erről a tartalomról szépen át lehetne
kanyarodni – nem is lenne éles kanyar, sőt, ez a szándékom, hogy erre kanyarodjunk – szóval némi
átvezetés után rátérhetünk a fő, az igazi témára, tartalomra. Ez pedig nem más, mint a szocializáció
színterei és a mintaadás. (Vigyázat: nem példa, hanem minta!) Mindarról szó lenne, amit ez a két
fogalom takar. Röviden: Mit lát, mit tapasztal és mit sajátít el egy gyermek a felnőttek világából?
Vajon mekkora és milyen felelőssége van egy kertésznek, karbantartónak abban, (főleg, ha férfi,
márpedig többnyire az), hogy miként szól a gyerekekhez, mit látnak belőle? (Lásd pl. férfi szerepek)
Mert például közel s távol ő az egyetlen férfi az intézményben és így hatása különleges és
hatványozott. Nagyon nem mindegy! Aztán ugyanez vonatkozik a konyhásnénire is. Mert nem
mindegy, hogy félnek tőle vagy vonzódnak hozzá… stb… stb… így tovább minden egyes munkakörre
és családi szerepre (fiatalok, gyermektelen dolgozók, szülők, nagyszülők) Mit mutatnak (milyen
viselkedést) otthon, és mit az intézményben? Röviden és tömören az egész nem lenne más, mint
párbeszéd és némi szakmai tartalom. Stílusában egyszerűen, de felelősen. Oldottan, interaktívan. Az
a 3- 4 dia, amit készítenék a témáról, csupán illusztrálná és/vagy aláhúzná magát a témakört.
(Szocializáció, minták, szerepek)
Az egész lényege, hogy a résztvevők érezzék a saját személyük fontosságát, bármilyen munkakörben
és bármilyen élettapasztalattal rendelkeznek vagy még nem rendelkeznek a gyermeknevelés terén.
És nem árt, ha újra és újra felelevenítjük a fenti fogalmakat: Szocializáció, minták, szerepek… Hát,
röviden így csinálnám. Sok ilyen téma létezik. Találjátok meg a megfelelőket és tartsátok meg a
kiselőadásokat, interaktív szakmai órát, koordinált beszélgetést, fórumot az óvodai dolgozókkal! Sok
sikert és örömöt kívánok hozzá!
7.2.2 Amikor mi vagyunk a kezdeményezők
Ebben az esetben lényegesen könnyebb dolgunk van az elején. Hiszen már részletesen
megterveztük a formát és a tartalmat. Végig mentünk minden kérdésen, amiket a korábbi
fejezetben taglaltam és válaszokat is adtunk rájuk.
De miként fogadtassuk el az óvodapedagógussal, az óvodával és annak vezetésével?
•
•

Ha szükséges, előtte kérjünk vezetői, és intézményi támogatást a saját vezetőnktől,
intézményünktől
Adjuk át a tematikákat
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•
•
•
•
•
•

Kérjük 5 percet az elképzelésünk ismertetésére
Ismertessünk jó gyakorlatokat
Hivatkozzunk más szülői csoportokra (ha volt ilyen gyakorlatunk)
Érveljünk
Illeszzük be az óvoda pedagógiai programjának részletébe, alfejezetébe. Például
egészségnevelés, prevenció címszavak alá.
Illesszük be az óvoda pedagógiai programjának más részeibe, részeihez

7.3 Szülők bevonása

7.3.1 Személyesség és szervezés
Én a személyesség híve vagyok. Kezdetben mindenképpen. Ne féljünk megszólítani néhány szülőt,
egyenként. Hogy kiket, abban segítségünkre lehet az óvodapedagógus. Mondjuk el néhány szóban,
hogy mit tervezünk. Mit szól hozzá? Van esetleg valami ötlete? Mit gondol, kiket kérdezzek még? És
így tovább. Olyan, mint a közösségi szociális munka kezdete. Először keresem, megkeresem azokat,
akik érdeklődők, bevonhatók. Velük, általuk létrehozok egy „magot”. Ők azok, akik segítségemre
lehetnek a figyelem felhívásban, terjesztésben és akár a későbbi megvalósításban.
Második lépésben jöhet a „hivatalos” ám mégis személyes tájékoztatók sora:
•
•
•
•
•

E-mailben
Óvodai munka értekezleten 5 percben.
Szülői értekezleten. Rövid szóbeli ismertetésünk után ott átnyújtva, kiosztva kis
„emlékezetető” papíron a szülőknek. (Max A5 – ös méret.)
Plakáton
És minden más formán, formában, amit el tudtok képzelni. Legyetek kreatívok és
hatékonyak.

7.3.2 Egyéb lehetőségek a szervezésre, hirdetésre

•
•
•

Facebook csoport (ha már létezik ilyen. Ezt nyilvánvalóan nem az első, a kezdő óvodai
csoport szüleinél gondolom, de ha lehetőség adódik rá, miért ne?)
Az óvoda honlapja (Igen, láttam ilyen „csodát”, amikor megengedte az óvoda.)
A saját intézményünk honlapja (Ezen a területen (honlapok) rettentően elmaradott a
gyermekjóléti szféra. A honlapok, ha vannak egyáltalán, hivatalosak, felsorolás jellegűek
és/vagy szépelgőek, általánosítók. Egy aloldal a gyerekeknek? Korosztályonként? Az miért
nincs? A pszichológus vagy más szolgáltató bemutatkozása, fotója? Hosszan sorolhatnám a
hiányosságokat.
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•
•
•

Annak az intézménynek a honlapja, ahová, mint külső helyszínre szervezzük, tervezzük a
csoportot
És így tovább… Itt is a kreativitásotokban lehet bízni!
Ti milyen módszereket használnátok még?

7.3.3 Praktikus tanácsok a helyszínre és tárgyi eszközökre vonatkozóan

•
•

•

•

•

Érj oda legalább fél órával előtte
Rendezd be a termet, szobát. Nem ragaszkodnék a kör alakban elhelyezett székekhez.
Voltam olyan helyen, ahol négy szék volt egy – egy asztal körül. Mint valami
vendéglátóhelyen. Vagy a sorokat „megtörték”, szögekben állították be a székeket. Nagyon
fontos, hogy ne a szokásos látkép várja a szülőket. Mert ez nem értekezlet. Ez valami más!!!
Állítsuk be a technikát. A legtöbb esetben én igyekszem vizualizálni is amit mondok. Ezt a
későbbiekben láthatjátok is, mert gyakorlatilag minden, ebben az instant módszertanban
bemutatott csoportindításhoz lesz valami segédanyag. Google drive-ra feltöltve, ahonnan
aztán le is tölthetitek. Még a szülőkhöz intézett kérdéseket is érdemes kivetíteni. Szóval:
Kérdések, tételmondatok, rajzok, képek, animációk, kisfilmek, kisvideók, stb… stb… Tehát
projektor, hangszóró (ha kisfilmet vetítesz) szükséges lehet.
Ásványvíz jó ha van. (Tudom, drága. Ha nem támogatja a saját intézményed, ha ezt sem
engedi meg, akkor bele se vágj. Akkor semmibe vesz téged is és a szülőket is. Végül is mennyi
is mondjuk 6 üveg ásványvíz és 20 műanyag pohár? 1500 forint? Egy szülői csoport
elkezdéséhez, elindításához szerintem nem nagy befektetés. Később, már úgyis lehet a
szülőket kérdezni, monitorozni arról, hogy lehet- e a csoportpénzből, esetleg ők maguk
hoznak ezt - azt vagy tekintsünk el minden ilyen jellegű tárgyi feltételtől.
És így tovább… hisz úgyis érzitek majd és tudjátok is!
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8 Szülői csoportok megvalósítása
Az alábbiakban megosztok veletek néhány
általánosan felmerülő praktikus kérdést,
javaslatot:
Tegeződjünk vagy magázódjunk?
Nincs recept. Ahogy neked és a szülőknek jobb.
Van, ahol a szokásjog dönt. Van, ahol más.
(Formabontónak is lehet lenni!) Én megkérdezem, hogy tegeződhetünk – e. Szerintem
gördülékenyebb a kommunikáció. A hitelességed és a kölcsönös tisztelet nem ezen múlik. De ha úgy
érzi bárki is a felek közül, hogy a magázódást választja, hát rajta. Itt a szülői csoportok vázlatos
ismertetésénél az első alkalmat magázódva írom, hogy látható legyen, úgy is működik. Minden
más alkalmat tegeződve írok, mert én úgy csinálom.
Mi van akkor, ha csak néhányan jöttek el?
Semmi! Ugyanolyan intenzitással és hittel „adok elő”, vezetem a csoportot, kérdezek a szülőktől,
mintha többen lennének. A végén viszont megkérdezem, hogy szerintük mi az oka az ilyen gyér
érdeklődésnek, ők mit javasolnak, hogy legközelebb többen legyünk és hogy számíthatok – e rájuk
a továbbiakban is, valamint a terjesztésben. Mindezek után végig gondolom a kollégáimmal, esetleg
az óvodapedagógussal, hogy mit, hol ronthattam el, és mit kellene máshogy csinálni, min
változtassunk a szervezés során. Nem a szülők a hibásak! Ha a kezdeti kudarcokat is az ő számlájukra
írod, akkor neki se állj, kérlek!
Mit tegyünk, ha azt látjuk alkalomról, alkalomra kezdenek lemorzsolódni?
Kérdezzünk rá az okaira. Vizsgáljuk meg. Valószínű elvesztettük az érdeklődésüket. Valamit nem jól
csinálunk. Ez nem baj, de csak akkor, ha tudunk változtatni. Azt bajnak érzem, ha a problémát
áttoljuk a szülőkre. („Velük nem lehet!”, „Teljesen érdektelenek!” stb… stb… ) Igen, lehet ezekben
valami, de a mi munkánk pont az, hogy felkeltsük az érdeklődésüket, hogy együttműködést
alakítsunk ki velük. Hogy motiváljuk őket! Ha ez nem sikerül, akkor valamit rosszul csinálunk.
Egy javaslat:
Ha te is szülő vagy, néha válts át többes szám első személyre.
„Mi, akik… Nálunk a családban ez így működött, működik… emlékszem, hogy amikor az én
fiam/lányom… stb… stb…”
Ha nem vagy szülő, akkor is használhatod ezeket a paneleket, hiszen feltehetőleg volt/van családod,
szüleid. Voltak/vannak helyzetek, szerepek, minták a saját családodban stb… stb… A fenti példa
mondatokat alakítsd át a saját életedre, gyermekkorodra, családodra, amiben felnőttél.
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A kezdetekről, kezdésekről…
Szerintem minden szülői csoport legfontosabb alapja a helyes kérdések használata és a kérdések
feltevésének módja. Több kolléga idegenkedik kiállni a szülők elé. Ők valami előadásban
gondolkodnak. Én párbeszédben gondolkodom. Őszintén érdekel a véleményük, meglátásuk,
gyakorlatuk, tapasztalatuk. Az érzéseik, gondolataik az adott témával kapcsolatban.
Próbáltam így – úgy megfogalmazni ezeket a gondolataim, amikor szembe jött velem a megoldás!
Egy kolléganő nekem írt leveléből idézek. Nagyon hálás vagyok neki, mert ha megfeszülők, sem
sikerült volna ilyen frappánsan összefoglalnom a szülői csoportok lényegi tartalmát és a
levezetésüknek formáját.
Ide is másolom szó szerint a kolléganő gondolatait. Nagyon szépen köszönöm ez úton is.
„…Visszakanyarodva kicsit a csoportozáshoz, felmerült bennem, hogy a többiek miért nem
csoportoznak. Köztünk szólva, az én kollégáim azt mondták, kicsit átfogalmazom, hogy érthetőbb
legyen, szóval azt mondták, hogy nekik nincs meg az a magabiztosságuk, hogy kiálljanak a szülők
elé, és okoskodjanak. Mondtam nekik, hogy nem is kell okosnak lenned, indíts egy vitát,
ütköztessék a véleményüket, aközben a sajátjuk is alakulni fog, elgondolkodnak, beszélgetnek, s
a végén majd te összefoglalod, hogy honnan indult a beszélgetés és mi lett a konklúzió a végén.
Ennyi. Hozzáolvasol egy kicsit a témához, megkapirgálsz esetleg olyan dolgokat, amikre nem
gondoltak, semmi extra. Ha feloldhatatlan problémához jut a csoport, hívjatok hozzá egy
szakértőt. Én az ovis ügyekben is egyeztetek egy óvodapedagógussal, nehogy hülyeségeket
mondjak. Biztos, hogy szokni kell a szülői miliőt is, akinek nincs gyereke, annak lehet, nehezebben
megy ez. Sokan féltek nálunk például a középiskolás csoportozástól is. Azt tapasztalom, hogy ott
is segíthet, ha neked van már ilyen korú gyereked, tudod, hogy milyenek. Ha nincs, akkor az
segíthet, ha a saját kamaszkorodra, középiskolás éveidre gondolsz vissza. És a saját szüleidre,
családodra, amiben felnőttél. Vagy egyszerűen beleszoksz majd az évek alatt.
Csak kristálytisztán tudnod kell, mi a célod mindezzel. A szülői csoportokkal, a
gyerekfoglalkozásokkal.”
Hát, amikor elolvastam ezt a gondolatot, az volt az érzésem, hogy minek is ide Instant módszertan?
Ebben a pár sorban, benne van minden! Még egyszer köszönöm!
Azért, ha megengeditek, folytatom, ne vesszen kárba minden eddigi munkám ezzel az írással. 😊
Néhány technikai információ:
Minden egyes itt felsorolt szülőcsoporthoz tartoznak úgy nevezett indító kérdések. Ezek
prezentálásához különböző módszereket alkalmazhattok.
Feltehetitek őket, minden sallang nélkül, egyenként, mintegy beszélgetés indítóként egyesével,
szépen sorban és a válaszokkal elindulhat a szülőkkel való párbeszéd, eszmecsere, vitaindítás. Vita
alatt itt természetesen konstruktív véleménycserét értek.
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Fontos!
Az indító kérdéseket, a beszélgetés és csoportindítási szövegeket vázlatosan írom. Ez természetesen
sohasem így, betű szerint hangzik el élőben. Az élőbeszéd „varázsa” egészen más. A leírtak csupán
vázlatot, keretet adnak arról, hogy miről és hogyan beszélj. Én például mindig igyekszem érdeklődve,
derűsen és őszinte kíváncsisággal kérdezni, ezért néhol mosoly jelekkel is
mutatom nektek a
mondat hangulatát. Ha pedig állítok valamit, azt meggyőződésből teszem. Nyitva hagyva annak
lehetőségét a szülők felé, hogy beszéljük meg. Mondják el, ők hogyan látják! Itt is nem győzöm
hangsúlyozni, hogy próbáljátok ki egymás között, a munkatársaitokkal, miként működnek a saját
mondataitok az élőbeszédben!
A kérdések után a kipontozott rész a szülői válaszokat, hozzászólásokat jelzi, hiszen a csoportban
PÁRBESZÉD zajlik. Tehát ez a jel, jelzés:
……………………………………………………………………… egyenlő a szülők hozzászólásaival, kérdéseivel!
Továbbá nagyon fontosnak tartom a megfelelő szavak, kifejezések használatát. A hétköznapi
beszédre törekszem, igyekszem elkerülni a szakkifejezéseket. Olyan általánosnak mondhatókat is,
mint például: szocializáció. Ez persze nem azt jelenti, hogy ott, ahol fontosnak érzem, ne mondjak ki
ilyen „terminus technicus” - okat, de alapvetően az egyszerűségre törekszem és kerülöm a kimódolt
szöveghasználatot.
A másik fontos szabály, a stílus. Ha egy hátrányos helyzetű járás, hátrányos helyzetű településének,
hátrányos helyzetű óvodájában, hátrányos helyzetű szülőknek tartok csoportot, akkor más a
stílusom, mint egy „átlagos” óvodában. Nem, nem azért, mert lenézném a szülőket, pláne nem azért,
hogy megjátszam magam, hanem a kommunikáció célzottsága miatt, hogy célt érjen az üzenet. Na,
és persze a hitelesség miatt! Ezek azok a finomságok, melyeket egy leírt szövegben én nem tudom
visszaadni, de élőben messze menőkig figyelembe veszem. Egyébként ezeknek a kommunikációs
finomságoknak az elsajátítására ott vannak a tréningek és a gyakorlat, tapasztalat. Szerezzétek
meg! Úgy lehet, ha bátran kipróbáljátok magatokat. Minden helyzetben!
Ide tartozik, az eddigiekhez egy fontos és meghatározó stílus és tartalomelem valamint ennek
változói, fajtái, rokonai:
•
•
•
•
•

Ez a humor!
A derű!
A könnyedség!
A spontanitás!
A közvetlenség!

•

És társaik!

Ezeket nem lehet tanulni. De fejleszteni igen, mivel készségek. A társas és kommunikációs készségek
részeit képezik. Erről itt, nem is írok többet. Kipróbálni, gyakorolni, fejleszteni, érdemes!
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További fontos megjegyzések:
Vizualizáció 1.:
Készíthettek ppt-t, mintegy kísérve és vizualizálva az adott szülői csoport tartalmát és a
beszélgetésindításotokat kivetítitek. Én az egyszerű, letisztult ppt – k híve vagyok ilyenkor, hogy a
design, az illusztráció ne vigye és vegye el a figyelmet a mondanivalóról, a szülői csoport tartalmáról.
(Azt egyszerű megoldani, hogy az egyes mondatok, kattintásra, mintegy „beúszva” jelenlenjenek
meg a ppt oldalán.)
Vizualizáció 2.
Ha szerettek díszíteni, képekkel, effektekkel aláhúzni, alátámasztani a mondanivalót, használjatok
ilyeneket. Képek, rajzok, animációk a ppt-n belül. Szoktam ilyen eszközökhöz is nyúlni. Itt most nem
teszem, mert a csatolt eszközök ismeretterjesztést szolgálnak. A saját stílusotokat dolgozzátok ki ti
magatok! (Fontos szabály, hogy ne a tartalom rovására)
Vizualizáció 3.
Nem kell mindig ppt vagy egyéb kivetítés. Van, amikor egyetlen kép, egyetlen rajz és azt kísérő
kérdés, kérdések, elegendőek ahhoz, hogy a szülők megszólítva érezzék magukat, kapcsolódjanak,
bevonódjanak. Írjatok össze magatoknak az indító, kérdéseket, majd a mederben, fókuszban tartó
kérdéseket!
Korábban már írtam, de most is kiemelem: Előtte próbáljátok ki egymáson. Gyakoroljatok,
csináljatok egymásnak „demo” szülői csoportot a munkatársakkal!
Fontos még:
Minden egyes itt következő gyakorlathoz tartozik valamilyen szöveg, rajz, kép, animáció, kisfilm.
Ezeket mind a szövegbe ágyazva találjátok meg. Ott, ahol és ahová való. Bemásolok nektek
gyakorlatonként egy-egy Google drive linket, ahonnan letölthetitek a vonatkozó mellékleteket. Csak
pár kattintás. Bíztatlak benneteket, hogy készítsétek el a magatok változatát. Vagy ppt-t, vagy mást.
Találjátok ki magatoknak a számotokra és a szülők számára megfelelő formát.
Aztán ami még fontos:
Ezek a mellékletek, csupán inspirációk. Én ezeket használom, használtam. (Egyik kezdetleges, másik
felett talán már el is járt az idő) Ezeken kívül sok minden mást is használok. (Némelyiket nem is
kívánom itt megosztani.) Lehet közöttük olyan kép vagy szöveg, ami gyakorlatilag minden nap
szembejön vagy szembejött velünk különböző internetes oldalakon, fórumokon. Ne ragaszkodjatok
hozzájuk. Frissítsétek őket! Találjatok ti újakat, megfelelőbbeket!
Valamint az egyik legfontosabb:
Hozzatok saját példákat a csoportok témáihoz!
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Ha szülő vagy magad is, akkor, mint szülő. Anya, apa! Te, hogy élted, éled meg azt a témát. Hogy
volt ez nálatok? Mit csinált, hogyan viselte, viselkedett a te gyermeked? És mit tettél, hogyan
viselted, viselkedtél te, mint szülő. Mibe tört bele a bicskád és mit oldottál meg szerinted jól?
Ha még nincs gyermeked, akkor gondolj vissza az adott korszakodra. Amikor gyerek voltál. Emlékezz,
dolgozd fel az emlékeidet és oszd meg, ami megosztható.
Egyszóval, akár így, akár úgy, de kacsints ki a csoportvezetői, szakemberi, és iskolai szociális munkás
(családsegítő, családgondozó) szerepedből! Jó munkát kívánok az esetleges átalakításokhoz és
sikeres örömteli csoportindításokat kívánok!
Végül a „forgatókönyvről”:
Említettem, hogy ezek a csoportok tulajdonképpen beszélgetőkörök, szülői fórumok, önsegítő és
támogató csoportok a gyermek – család – nevelés – óvoda témakörökben. Ezért a forgatókönyvük
is viszonylag egyszerű. Az alábbi elemekből áll:
1.
2.
3.
4.
5.

Üdvözlés, bevezetés
A téma indítása egy – egy jól célzott kérdéssel
A téma kibontása további kérdésekkel és visszajelzések a szülői válaszokra, hozzászólásokra
A hozzászólások, történetek, megosztások rész
Az elhangzottak rövid összegzése (Ezek mindig az adott tartalomtól és dinamikától függenek,
így itt, a csoportok részletezésénél nem is térek ki rá.)
6. Zárás és búcsú. Utalás a következő témára és alkalomra.
Az egyes szülői csoportok, egyes alkalmainak zárását talán így tudom összefoglalni:
•
•
•

Néhány szóban visszautalok a történtekre, elhangzottakra.
Ha kell, ki is emelek egy – egy konkrétumot
Pozitív megfogalmazásban összefoglalom, hogy mi is lehet számunkra az „üzenet” a „tanulás,

•
•

tanulság”. (Ezt a két szót - tanulás, tanulság - biztosan kerülöm.
Megkérdezem, hogy van- e valami rövid kiegészítés…?
Elköszönök, de minden esetben utalok a közeljövőre, hogy mi fog történni, mit teszek (pl írok
e-mailt) vagy mit várok el tőlük, hogy megtegyék. Például gondolják újra az itt hallottakat.

Akkor vágjunk is bele!
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8.1 Kezdő, induló csoport, a
közösségépítés kezdetei
Itt most, az első csoport bemutatásánál
magázva írok. Mint korábban említettem a
többi csoport szövegét tegező formában írom,
mert a legtöbb esetben én így teszek. (Nyilván
megkérdezem előtt a szülőket.) Ha te, kedves
kolléga maradsz a magázódásnál, semmi gond.
Csak fogalmazd át a mondataimat abba a stílusba.
És amit már írtam ugyan, de nem győzöm hangsúlyozni: Ezek itt példamondatok, példaindítások. A
leírt szöveg nem adja vissza az egész hangulatát. Van, amikor nem is tartalmaz minden itt leírt
mondatot az élőbeszéd. Ez itt és a többi gyakorlat is mind – mind egy merítés. Így, ezekből, ilyen
formán dolgozom. Válaszd ki belőle kedves kolléga, ami neked tetszik, ami közel áll hozzád, amit el
tudsz fogadni.
Ne felejtsd el kérlek, csoportvezetést nem lehet könyvből, írásból megtanulni! De tájékozódni,
inspirációt, motivációt szerezni lehet!
A „szülői csoportok az iskolában és azon kívül” című instant módszertanban részletesen ismertettem
12 csoportot. Élőbeszéd szimulációval, bőséges segédanyagokkal (képek, ppt-k, kisfilm). Itt, most az
óvodai szülői csoportokkal kapcsolatban nem leszek ennyire részletes. Célom csupán egy – egy ötlet
megosztása. Célom az inspirálás, motiválás arra, hogy dolgozzátok ki ti saját magatok az óvodai
szülői csoportjaitok tartalmait, tematikáit és alakítsátok ki azok formáit, valamint az alkalmazott
módszereiteket. Biztos vagyok benne, hogy menni fog, ha csak kicsit is sikerül felkeltenem az
érdeklődéseteket ez iránt a téma és módszer iránt. Sok sikert kívánok a saját óvodai szülői
csoportjaitokhoz.
Lássunk akkor az első példát:
Szép napot kívánok mindenkinek!
Köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttek.
Minta Kata / Példa Zoltán, szociális munkás vagyok. Az a feladatom itt az óvodában, hogy segítsem,
támogassam a gyerekeket és szülőiket, családjaikat, tehát önöket az óvodával és ezzel a korszakkal
kapcsolatos életük mindennapjaiban. Egyéni tanácsadást, információnyújtást személyes
lehetőséget ajánlok szülői konzultációra, beszélgetésre, továbbá, hogy ilyen szülői csoportokat,
beszélgetőköröket, ha úgy tetszik klubokat hozzak létre önökkel együtt, hogy a gyerekekről, a
családokról, a szülői életről beszéljünk, megosszuk nevelési gondolatainkat és természetesen a
kételyeinket, kérdéseinket is. (A szolgáltatásokról és feladataimról, munkámról részletesen
olvashatnak abban a kis tájékoztatóban, amit már korábban eljuttattam önökhöz.)
Engedjék meg, hogy máris néhány kérdéssel kezdjem.
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Van itt olyan, akinek szülőként már volt/van óvodával kapcsolata. Tehát, már iskolás, netán
nagycsoportos gyermeke is van?
…………………………………………………………………………………………………………
ÁÁÁ, köszönöm! Sok kérdésünk lesz még önhöz.
És van itt olyan, akinek bölcsis is volt a gyermeke?
…………………………………………………………………………………………………………
Ááá köszönöm. Ide is sok kérdés lesz.
És olyan van, akinek most, az óvoda az első intézmény a gyermeke életében?
…………………………………………………………………………………………………………
Ááá, köszönöm, biztos tudják milyen mondat következik: Igen, sok kérdés lesz ön(ök)höz is.
Szóval, akkor azt már most láthatjuk, hogy mennyi úton – módon kerültek ide a gyerekek. Hány fajta
tapasztalattal rendelkeznek a szülők és milyen sokfélék vagyunk itt. Mindannyian.
Nos, ezeknek a szülői csoportoknak ez is a célja. Eszmecsere. Van, amikor egy – egy téma köré
szervezve. Én például készültem is mára eggyel, mindjárt el is árulom mivel. A másik célja a
csoportoknak az és annyi, hogy beszéljünk egymással, osszuk meg véleményeinket,
tapasztalatainkat az óvodával, gyermekneveléssel, és minden olyan témában, ami itt, bárki által
felmerül. Gyakorlatilag nem más, mint egyfajta szülői közösség megteremtése a cél. Hiszen
gyerekeik, ide járnak majd, az elkövetkező 3 évben. Hogy ez nem sok? Hogy ez hamar elrepül? Igen.
Éppen ezért fontos! Éppen ezért nem mindegy, miképpen telik el ez a 3 év. Sem a gyerekeknek
elsősorban, sem önöknek. Gondoljanak bele, most 2020 van. 2023 azért még elég távoli nem?
Mi mindezekről a véleményük?
…………………………………………………………………………………………………………
De nem is akarom itt szaporítani a szót, pláne rabolni az idejüket. A mai téma, amivel készültem és
amit a meghívóban is láttak:
Az óvodakezdés izgalmai és kihívásai. A ppt – ket le kell tölteni, úgy teljesek formailag!

1. https://drive.google.com/file/d/1z9LPgQzmXSzDb0VARbVkmxBntnDmwV0z/view?usp=s
haring
2. https://drive.google.com/file/d/1tmnDto8NC8YqZ1FfA2KRRrDoH_beRP8w/view?usp=sh
aring

39

8.2 A koragyerekkori fejlődés
alapelvei és természete
óvodáskorban

Szép napot, sziasztok!
Hogy vagytok? Jól telt a hetetek. Úgy látom,
most kevesebben vagyunk. Őszintén remélem, hogy ennek csupán az esős idő az oka

és nem az,

hogy elégedetlenek vagytok a témával vagy a formával.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.
Remélem nem bánjátok meg. Véleményem szerint érdekes a téma, igyekszem jól kibontani nektek.
De előtte néhány kérdés, mint ahogy azt már tőlem megszokhattátok. (Remélem nem megyek az
idegeitekre

)

Már majdnem 6 (8-10) hónapja ide jár a gyermeketek és vele ti is. Hogy éltétek meg azt az első
időszakot?
Láttok változást a bölcsődéhez egész pontosan nem az intézményhez (persze ahhoz is) hanem a
bölcsődés korukhoz képest?
Változott, fejlődött a gyermeketek ez alatt a pár hónap alatt? És miben, mikben?
Hogy látjátok, mi a változás fő oka?
Ti, hogy éltétek meg ezeket a változásokat?
Szóval, azért kérdeztem ennyit, mert mai témánk a kora gyerekkori fejlődés. Az a pár év, ami a
születéssel kezdődik (sőt, már az anyaméhben, de mi most nem ezzel foglalkozunk). A kora gyerekkor
az a 0 – 7 éves kor, amikor rengeteg minden történik gyermekünkkel, gyermekünkben. Ezek között
vannak látványos változások, és vannak búvópatakként megjelenő folyamatok. Gyakorlatilag itt
alapozódik meg a személyisége. Erről szeretnék veletek beszélgetni.
Hoztam is segítséget, egy egyszerű kivetítést. Nem, nem előadás lesz, isten ments, hogy untassalak
benneteket. Csak beszélgetünk. Kérdésekről, témákról.
Kezdhetjük? – És itt, most be is fejezem kedves olvasó.
Kedves Kolléga!
Úgy döntöttem, hogy nem csinálok „szájbarágós” részletes „kiselőadást”, képes illusztrációs
tematikát ebben a témában és a saját részletes, többfajta anyagaimat sem erőltetem rátok. Ehelyett
bemutatom, hogy ebben a témakörben hogyan dolgoztam ki a saját szülői csoportos tematikáimat.
Munkamódszerem egyszerű. Sorban haladok, bemutatok egy – egy portált, szakmai írást azzal, hogy
hangsúlyozom mit emeltem át belőlük (nyilván hivatkozással és a szülőkkel is megosztom a linkeket,
aki igényli.). Itt is hangsúlyozom, hogy ha van email címlistátok a szülőkről, akkor minden egyes
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anyagotokat küldjétek el nekik. (Akkor is, ha úgy gondoljátok, rá sem pillantanak majd.
) Szóval
akkor egy adott szülői csoport tematikájának és tartalmának összeállítása sorban, valamint a
felkészülés.
A kora gyerekkorról közérthetően itt olvashattok:
http://www.koragyermekkor.hu/
Rögtön a bal sarokban láthattok egy négyzetet az életkorokról és elnevezésükről. Látható, hogy 7
éves korig tárgyalják a fejlődést. (És az elnevezéseket sem árt tudni.

)

A lap legalján pedig találhattok egy életkori felosztást. 3 éves korig havi – háromhavi - többhavi
bontásokban, 3 éves kortól éves bontásokban. Tehát itt áll minden rendelkezésünkre az óvodás kori
korosztály kapcsán. Csak kattintani kell.
3 – 4 éves kor: http://www.koragyermekkor.hu/a_gyermek_fejlodese/3_4_ev
4 – 5 éves kor: http://www.koragyermekkor.hu/a_gyermek_fejlodese/4_5_ev
5 – 6 éves kor: http://www.koragyermekkor.hu/a_gyermek_fejlodese/5_6_ev
6 – 7 éves kor: http://www.koragyermekkor.hu/a_gyermek_fejlodese/6_7_ev
Minden egyes korszaknál részletesebben taglalja a portál az egyes fejlődési területeket. Például:
3 – 4 éves kor: Észlelési folyamatok, gondolkodás, kommunikáció és nyelvi képességek, szocializáció
énfejlődés, önkiszolgálás, testi fejlődés és mozgás
Mindegyik időszakban ugyanezekkel a fogalmakkal operál, ezeket a területeket vesz végig.
Kedves kolléga! Amikor készülsz ebben a témakörben egy szülői beszélgető körre, csoportra,
fórumra, akkor a te döntésed, hogy az adott életkorú gyerekek szüleinek általánosságban ajánlod
fel ezeket a témaköröket, hétköznapi nyelven, beszélgetve vagy kiválasztasz egyet (Például
szocializáció és énfejlődés) és azt járjátok körül. Bármelyik megoldás megfelelő. Könnyű összeállítani
egy pár diás ppt – t, melyben hívószavakat jelenítesz meg, és kérdő, beszélgetésindító mondatokat
írsz össze. Biztos vagyok benne, hogy bárki szakember, kellő figyelemmel és tanulással meg tudja
csinálni. Ha pedig teamben dolgoztok, akkor pláne könnyebb lesz feldolgozni a témaköröket.
Ajánlok még egy módszertani kötetet a témában. Jómagam dolgoztam a Biztos Kezdet Programban,
mint képző. Így nyilván elfogult vagyok felé, de az én véleményem nem is szükséges ennek a kiválóan
használható módszertani kötetnek a dicséretéhez, ajánlásához. A Biztos Kezdet kötetek mindegyikét
ajánlom. Akár a gyerekházas munkatársaknak írottakat, akár a többi kiváló szakmai – módszertani
kötetet! Most a témakörhöz az egyik szorosan ide tartozót linkelem. Olvassatok bele, olvassátok el!
Érdemes! Az előző portálhoz képest kicsit más dimenziókat mutat be, más dimenziókban tárgyalja a
kora gyerekkori fejlődést.
https://mek.oszk.hu/18000/18001/18001.pdf
Mindenkinek élvezetés felfedezést, kreatív munkát és sikeres megvalósítást kívánok!
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8.3 A gyermeki szükségletekről
Ezzel a témakörrel – ha ügyesen adjátok elő –
nagyon meg lehet fogni a szülőket. A téma
egyszerű, átlátható, ugyanakkor az érintettek,
a családok, hamar le tudják fordítani a
mindennapjaikra, hogy náluk, a gyermeküknél
hogyan és miként nyilvánulnak meg a
gyermeki szükségletek. Néhány szülő talán
már hallott is a Maslow féle szükségletpiramistól, de mi természetesen nem elégszünk meg ezzel,
hanem új ismereteket közlünk és ezek által mindennapi szituációkról lehet szó. A gyermeki
szükségletekről itt tudsz olvasni kedves kolléga: Skiera gyermeki szükségleteit is kibontjuk. Főleg
erre fókuszálunk. (Németh András – Boreczky Ágnes: Nevelés – Gyermek – Iskola Eötvös Kiadó
Budapest, 1997)
Ha valamelyik csoportnál fontos a gyermekjóléti szolgálat és/vagy központ közreműködése, netán
önálló szervezése, hát, ez az a csoport. Ha ezen tematika mentén mész, majd kivetíted a mindössze
2 diából álló ppt-t gyakorlatilag még neked kell figyelned, hogy ki ne szaladjatok az időből. Nekem
volt olyan csoportom, ahol ez a téma több alkalmat is igénybe vett.
A Maslow-i szükséglethierarchiát általánosan érintem. Minden egyes szinthez nagyon hétköznapi és
gyakorlatias példákat hozok. Itt is jól jöhet az előzetes közös team munka. Dolgozzátok ki közösen
az egyes szintekhez rendelt, mindennapi életből vett példákat. És kérdezzetek, kérdezzetek.
•
•
•

Nálatok ez hogy van?
Ti hogyan látjátok?
Tudtok mondani ti is valamilyen példát? Stb…

Az E. Skiera féle gyermeki szükségleteket viszont alaposan kibontom. Szükségletről, szükségletre
érdemes menni. Mindig kérdezve a szülőket arról, hogy az adott szükséglet vajon mit jelenthet?
Hogy van ez náluk? Mit vettek észre a saját gyermekeiken? És így tovább… Mindezeket már leírtam
korábban is az iskolai szülőcsoportos írásomban. Sőt, maga a ppt is ugyanaz, hiszen a szükségletek
is ugyanazok, csak életkoronként változó formában és stílussal, példákkal beszélünk róluk.
Érdemes nektek, az intézményetekben közösen kidolgozni a témát. A képmegosztó oldalakon
jobbnál jobb és nagyon kifejező fotókat lehet találni minden egyes gyermeki szükséglethez. Én
például sokszor csak felteszem a vonatkozó fotót. Elmondom az adott szükséglet deffinicióját és csak
ennyit kérdezek: ti hogy látjátok? – És máris indul a párbeszéd, a beszélgetés. (Sokszor nem is érünk
a végére az összes gyermeki szükségletnek, mert hosszabban időzünk egy – egynél.)
Segédanyag a csoporthoz:
https://drive.google.com/file/d/1HD1ruBqOIk5cprFZD_PvufSqtzsORd6V/view?usp=sharing
A ppt – t le kell tölteni, úgy teljes formailag!
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8.4 A szeretetnyelvekről
Szép napot, sziasztok!
Örülök, hogy itt vagytok
őszi/téli/tavaszi napon!

ezen

a

szép

Hogy vagytok? Mi újság veletek?
Ma egy izgalmas és bensőséges témával
készültem nektek. Bensőségest mondok, de
természetesen egyszerű élethelyzetekről lesz szó, mindennapi kommunikációról, kapcsolatokról.
Gyakorlatilag a gyermekeitekkel töltött személyesebb kapcsolatotokról.
Mondjátok, a ti gyermeketek mennyire igényli a dicsérést, elismerést?
…………………………………………………………………….
És hogyan igényli? Mit tesz vagy mond, vagy kér meg rá, illetve mit és hogyan csinál?
…………………………………………………………………….
És ő, szokott benneteket dicsérni?

Kifejezi az elismerését?

Hogyan?

…………………………………………………………………….
És hogy álltok az ajándékokkal? A kis mindennapi meglepetésekkel?
……………………………………………………………………
Szoktatok, csak úgy, váratlanul minden apropó nélkül vinni/hozni neki valamit?
……………………………………………………………………
És ő nektek? Például: „Anya/apa, nézd, ezt neked rajzoltam! Apa/anya, nézd, ezt neked csináltam!
…………………………………………………………………………
Milyen érzés?
És hogy álltok az érintésekkel, ölelésekkel, simogatásokkal? Igényli a gyermeketek?
…………………………………………………………………………
Mi újság a „fésüld/fond be a hajam” – kérésekkel mondjuk a lányoknál, meg a bekucorodásokkal,
meg a vegyél fel a hátadra/nyakadba mondjuk a fiúknál?
………………………………………………………………………….
Folytathatom?
töltött idővel?

Hogy vagytok és hogy vannak a gyermekeitek az egymással, értsd veled, veletek

…………………………………………………………………………
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Mennyire igényli a teljes odafigyelést? Nem, nem csak akkor, amikor mesél valamit (”Be nem áll a
szája!”) hanem amikor kettesben, hármasban akar lenni veletek. Mondjuk akárcsak a tv előtt,
közösen, dumálgatva.
………………………………………………………………………..
Túl sokat kérdezek?

Célom van vele!

Már csak egy kérdéscsoport, témakör van hátra.

Mi újság a szívességekkel? Éreztek részéről köszönetet, hálát? Szokott néha „segíteni”? (Tudom,
gyakran ebből több kár van, mint haszon
, de azért mégis… Amikor csak úgy spontán odamegy
hozzátok, vagy meglep benneteket, hogy elpakolt maga után, stb… Szóval? Előfordulnak ilyen
esetek?
……………………………………………………………………..
Biztos vannak köztetek, akik már korábban gondoltak arra, mi is ez az egész, hiszen hallottak vagy
akár alaposan ismerik a témakört. Ez a témakör a szeretetnyelvek. Az az öt szeretetnyelv, ami a
mindennapi pozitív kommunikációnkat és kapcsolatainkat meghatározza. Hoztam nektek erről pár
diát. Megmutathatom? (Megjegyzés: A diákban linkek találhatók, ezért fontos, hogy legyen
internetkapcsolat a helyiségben. Ha nincs, akkor töltsétek le és úgy mutassátok be az egyes
(gyerek)könyveket.) Igen, ez a téma alapos előzetes tudást és felkészülést igényel. Vessétek bele
magatokat a témába!
Az orientáló diákat lásd itt:

https://drive.google.com/file/d/1RNfHWYPF-L52cECoM-hygZ9c7gfnizSm/view?usp=sharing
A ppt – t le kell tölteni, úgy teljes formailag!

Nos, én ennyit gondoltam. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sok mindent megosztottatok a ti
szeretetnyelveitekről. A legközelebbi találkozásunkon, arról szeretnék veletek beszélgetni, hogy
mindezek miként valósulnak meg a hétköznapokban és hogyan lehet célzottan használni őket.
Köszönöm, hogy itt voltatok. Minden jót nektek! Találkozunk majd…!
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8.5 A mindennapok kommunikációja:
Kérdéseink, megerősítéseink,
dicséreteink, támogatásaink a
gyermekeink felé
Sziasztok!
De jó, hogy ennyien eljöttetek! Nagyon szépen
köszönöm! Örülök, hogy látlak benneteket. Egy laza, oldott csoportra gondoltam a mai alkalomra,
de lesznek házi feladataitok is
Emlékeztek a gyermeki szükségletek témakörre? És a
szeretetnyelvek témakörre? Volt azokban több közös is, de most elsősorban a szóbeli dolgokra, a
szóbeli közlésekre gondolok. Össze tudjuk szedni mik voltak azok? Mondok egy példát: Dicséret,
elismerés iránti szükséglet, illetve a dicsérő, elismerő szavak a szeretetnyelveknél. Most ezekről lesz
szó.
Igényli a gyermeketek? És hogyan?
……………………………………………………………………………..
Szoktatok, szoktátok dicsérni? És hogyan?
……………………………………………………………………………..
Milyen az, amikor büszke a fiatok, lányotok valamire? Mondjuk valami produktumára, például egy
rajzra?
………………………………………………………………………………..
Mennyire adtok kellő időt és helyet, mondhatni komolyságot, egy – egy elismerésnek?
……………………………………………………………………………….
Össze tudnánk írni egy listát a jelzőkről, alapmondatokról a dicséretekkel kapcsolatban?
………………………………………………………………………………..
Milyen biztató, motiváló szavakat, mondatokat szoktatok mondani neki?
………………………………………………………………………………..
Össze tudunk szedni mondjuk 10 különbözőt?

Vagy legyen inkább ez az egyik házi feladat?

……………………………………………………………………………….
Mit gondoltok, miért fontos ez a téma? Mit érünk el vele? Mire tesz szert gyermekünk általa?
……………………………………………………………………………….
Tudtok, tudunk összeszedni néhány helyzetet a mindennapokból? Például, hogy történik az a szitu,
amikor értejöttök az oviba. Elkezd mondani dolgokat, mesélni, mondhatni „be nem áll a szája” vagy
éppen ellenkezőleg, úgy kell belőle mindent kihúzni?
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És hogyan reagáljátok le a két féle viselkedést?
…………………………………………………………………………………
És miképpen jeleztek vissza neki, erősítitek meg, dicséritek meg a napját, viselkedését, történetét,
stb…?
…………………………………………………………………………………
És otthon miképpen történnek ezek a dolgok?
………………………………………………………………………………..
Hoztam néhány gondolatébresztő képet, mondatot. Kivetítem jó?
https://drive.google.com/file/d/1TY51Y98xWzdzev1RLH8XIFWAEwegXVK/view?usp=sharing

A ppt – t le kell tölteni, úgy teljes formailag!

46

8.6 A szocializációról, minták és
szerepek

Kedves kolléga!
Hát erről a témáról aztán nem igazán szükséges
írnom
neked
egy
mintacsoportot,
csoportmintát.
Legyen
bármilyen
a
végzettséged, biztosan tanultál az alábbi fogalmakról
Szocializáció színterei: elsődleges (család) másodlagos (iskola) harmadlagos (kortárs csoport)
továbbá az újabban fontosnak ítélt szocializációs színterek: digitális tér, benne minden eszközzel,
platformmal, technikai és tartalmi lehetőséggel, valamint a „munka világa”, mint befolyásoló,
nevelő, szocializációs színtér.
Családi minták, mintázatok és családdinamika.
Családi szerepek, tartalmuk, fajtáik, „üzeneteik”, azaz mit képviselnek és a funkcióik
Ebből a három fő fogalomból (Családi szocializáció, minták, mintaadás és szerepek) nagyon ütős
szülői csoportalkalmat, csoportalkalmakat lehet összeállítani.
Én most csak ideteszek egy ppt-s vázlatot, a lehető legegyszerűbb formában. Teamben, közösen
találjatok ki hozzá, minden egyes fogalomhoz külön – külön indító kérdéseket, hétköznapi példákat
és egyszerű, életközeli szituációkat, mintegy illusztrálva az adott fogalmat.
Például lehet beszélni, mesélni kérdezni, hogy náluk milyen egy átlagos nap? Hogyan telik. Mennyi
időt töltenek a gyermekükkel, akkor mi történik. Látnak – e változást a saját családjuk (ahol
felnőttek) és a mostani, saját családjuk (amit „megalapítottak”) között. Mi az amiben eltér, miért tér
el? Szándékos, vagy csak „más idők járnak”. Lehet beszélgetni szokásokról, szabályokról, szülőkről,
felmenőkről és a saját szülőségükről.
A családi minták témakör során lehet párbeszédet kezdeményezni, hogy mi a minta és mi a példa.
És hogy a minta mennyivel erősebb, miért épül be mélyebben, stb… (Ehhez mellékelek néhány
szöveges fotót ppt-be ágyazva, mintegy inspirálva benneteket.
A családi szerepek témakör feldolgozásához elég, ha kezdéskor megkérjük őket (a szülőket), hogy
soroljunk fel klasszikus családi szerepeket. (Anyaszerep, apa szerep, testvér, azon belül báty, nővér,
húg, öcs), aztán a fegyelmező szerepet például ki viszi a családban. A válaszokból, ha azok a
hagyományos sztereotípiák mentén adódtak, akkor meg lehet kérdezni, hogy biztos, hogy csak az
apák??? És itt máris páratlan lehetőség van arra, hogy azt bontsuk ki, hogy ki, mit ért anyaszerep,
apa szerep alatt. stb… stb..
Most kapom magam rajta, hogy bár nem akartam ezzel kapcsolatban kész csoporttémát írni, mégis
azt tettem. Itt a váz, fentebb. Akár három csoportalkalomra elegendő témakörrel. Éljetek vele.
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Frissítsétek fel az erről tanultakat, hozzatok saját példákat és vigyetek véghez minél több ilyen
csoportot, szülői fórumot, beszélgetőkört. Ezek jó válaszok lehetnek arra a sokszor megfogalmazott
kérésre, hogy adjunk tanácsot a nevelésben. A fenti három fogalommal talán sikerül rávezetni
mindenkit, hogy a nevelés nem a tettekkel, szavakkal kezdődik, hanem a szocializáció összes rejtett
részletével, továbbá a mintákkal, mintázatokkal és a szerepekkel. És ez még csak az eleje. Hol van
még a kommunikáció a családban és a többi fogalom.
A magam részéről sikeres és eredményes, izgalmas csoportokat kívánok ezekben a témakörökben
A témához kapcsolódó – részemről inspirálónak szánt – segédanyagot itt találod: Hasonló, mint az
egyik korábbi, az iskolai szülői csoportoknál bemutatott, de itt kiegészítettem több képes diával.
https://drive.google.com/file/d/1GKpAAKnFls6tkasgkWS3mCQZrthb33BU/view?usp=sharing
A ppt – t le kell tölteni, úgy teljes formailag!
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8.7 A digitális eszközök használata
Sziasztok! Hogy vagytok?
…………………………………………………………………..
Nekem nagyon jó érzés azt látni, hogy ilyen
rutinosan érkeztek érkeztetek a mai
csoportunkra.
Megszokott
mozdulatok,
megérkezések, üdvözlések. Tavaly, amikor ez a
szülői csoport indult, együtt veletek, az kívántam, bárcsak így lenne, mint amit ma láttam. Hogy
eljöttök, hogy itt vagytok és hogy már „megszokottan” indulunk neki egy témának. Hálás vagyok
nektek és köszönöm, hogy eljöttetek erre az alkalmunkra is.
Ma egy olyan témát dolgozunk fel, ami kapcsán sűrűn merülnek fel kérdések a szülőkben,
családokban, illetve többször nagyon is markáns vélemények fogalmazódnak meg, feketén –
fehéren kinek – kinek vérmérséklete a gyakorlata szerint. De biztos láttátok a meghívón is a címet.
Mielőtt azonban belekezdenék (szokásom szerint kérdésekkel
, fontosnak tartom leszögezni:
Nem törünk pálcát senki felett, ne ítélkezzünk a szokások felett (engem, illetve a családi
gyakorlatunkat biztos elítélnétek
) hanem nézzük meg a napi szokásokat, gyakorlatokat és
gondolkozzunk megoldásokban, alternatívákban!
Szóval, ki az, akinek a gyermeke valamilyen módon már használ, felhasznál telefont, laptopot,
táblagépet vagy egyéb kütyüt? (Elárulom, nálunk óvodás korban kezdődött. Ha jól emlékszem 5 éves
volt a kisfiam. Később el is mesélem hogyan, miért, de most nálatok a labda.

Szóval?

……………………………………………………………………….
És mire használja?
………………………………………………………………………
És mikor használja?
………………………………………………………………………..
És mennyi ideig használja?
……………………………………………………………………….
És miért használja?
……………………………………………………………………….
Vissza tudtok emlékezni az első alkalomra? Hogyan került a kezébe? Ki adta oda és mi volt az
apropója?
……………………………………………………………………………
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Akinél, még nem történt ilyen és gyermeke teljesen érintetlen a digitalizált világtól (van ilyen
köztetek?) ő, ők hogyan képzelik? Mikor lesz a gyermekük első találkozása ezekkel az eszközökkel?
És mire használják majd, mennyi ideig, stb… ?
……………………………………………………………………………
Köszönöm, hogy ilyen nyíltan beszélhettünk, beszélhetünk erről a témáról. Pár szóban – hogy ne
legyek adósotok
– én is elmondom nálunk, a mi családunkban ez hogy történt, mikor, mennyit,
stb…. – és itt elmondom max 6 – 8 mondatban a mi családi gyakorlatunkat. Javaslom kolléga, te is
tedd ezt. Neutrálisan, nem ítélkezve pro és kontra senki felett.
Nos, nem fogom összefoglalni a válaszaitokat, az azokban rejlő összefüggéseket, tanulságokat. És
bizony, ha megengeditek (ha nem, akkor is
) nem fogok farkast kiálltani. Pedig lehetne, de arra
ott van számtalan cikk, könyv, előadás. Azt javaslom, beszéljünk inkább az alternatívákról. A
megoldásokról. Miként lehet elkerülnünk azt, hogy „beszippantsa” gyermekünket a digitális világ?
Hoztam is néhány gondolatébresztő fotót, ezeket kivetítgetem, de csupán inspiráló céllal, illetve
azért, hogy a témánkat aláhúzzam és illusztráljam. És itt kivetítem a mellékelt segédanyag képeit.

Szóval mit gondoltok? Ebben az életkorban mi enyhítheti, mi az alternatívája, mi ellensúlyozhatja a
digitális és virtuális világ térfoglalását gyermekeinknél?
…………………………………………………………………
Igen, így van. Számosan megfogalmaztátok. Ha megengeditek, rövid felsorolásban összefoglalom
pár szóban:
1. Tudatosabb odafigyelés a saját mintáinkra, mintaadásunkra (mobiltelefon és egyéb kütyü
használatunk)
2. Több minőségi idő a gyermekeinkkel
3. Több közösségi idő a gyermekünkkel
4. Közös „használat”, amennyiben „passzív” a használat, például rajz, animációs filmnézés,
közösen, majd laza beszélgetések róluk
5. Olvasás, olvasás, olvasás
6. Beszélgetés, beszélgetés, beszélgetés

Igen, igen, ezek mind, mind időigényesek és nagyfokú türelmet, odafordulást, néha tervezést és
JELENLÉTET igényelnek tőlünk. Igen. Máskülönben a gyermekünk nem lesz JELEN a mi (családi)
életünkben.
Mit gondoltok mindezekről?
………………………………………………………………
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Hááát, elérkeztünk a végéhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy JELEN voltatok!
El is szaladt az idő!
Csak azt tudom kívánni mindenkinek, legyen részetek sok – sok ilyenben a
gyermekeitekkel és a családotokban, hogy „Elszaladjon az idő!” Észrevétlenül! Még egyszer
köszönök mindent! Találkozunk még! Jó minőségi időket kívánok!
Segédanyag a csoporthoz. (A cím utáni első dia egy mozgó gif. Csak dia üzemmódban működik.
Kezdetben alig észrevehetően, de aztán egyre jobban láthatóak a változások.)
https://drive.google.com/file/d/1lEHrP6mkQKdcfLIeG6OZzbmx95lyN16V/view?usp=sharing
A ppt – t le kell tölteni, úgy teljes formailag!
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8.8 Iskolára készülünk…
Itt most, nem példamondatokkal, vagy az
élőbeszédet illusztrálva írom le a csoport
lényegét, hanem egy jó gyakorlat bemutatásával.
Ez a csoportalkalom akkor működik, ha nagyobb
településen dolgozunk és van legalább 2 – 3
iskola. Esetleg olyan településen, ahol a közeli
nagyobb város iskolái „felszippantják” a
gyerekeket a helyi általános iskolától. Ebben az esetben, ha ügyesen és átgondoltan valósítjuk meg
a szülői csoportot, fórumot, arra is jó lehet – hogy együttműködve a helyi iskolával – ezt a
„kivándorló – elvándorló” folyamatot némiképpen lassítsuk, vagy akár megállítsuk. (De akkor
nagyon professzionálisnak, felkészültnek kell lennie az adott helyi iskolának.)
Szóval akkor a jó gyakorlat:
Sok családban nagy kérdés, dilemma az iskolaválasztás, függetlenül attól, hogy iskolai körzetek
vannak. Láthatóak a trendek országosan is, hiszen akik tehetik mind többen íratják be gyermeküket
egyházi, alapítványi, magán és egyéb fenntartású iskolákba, ahol nem csak a fenntartó más, hanem
az elsődleges szempont az az iskolai kép, amit az intézmény mutat magáról (Vagy amit a szülők
képzelnek bele.) Ennek a képnek számtalan összetevője van: Alternatív módszerekkel dolgozik,
„jóhírű”, családbarát, ideológiájában elkötelezett vagy éppen ellenkezőleg, nem elkötelezett
semmilyen vallás és/vagy más ideológia mentén, kislétszámú osztályok vannak, van valami
specializációja, kéttannyelvű, stb… stb…). Ami az országban nagyban, az egy – egy településen
„kicsiben” is megfigyelhető. Mindenki beszél mindenről. Melyik iskola milyen, melyik rosszhírű,
melyik jóhírű, melyikről terjed el, hogy szigorú (Sok szülő örömére
), melyikről terjed el, hogy
„erős”, stb… stb… Számtalan jelzőt viselnek a helyi iskolák is. Hát ebben az iskolaválasztásban ebben
a káoszban segíthet az alábbi szülői csoport, ami nem is szülői csoport, hanem fórum. Szülői fórum.
Fiam óvodájában azt találták ki az óvodapedagógusok, hogy úgy segíthetnek legjobban a szülőknek
az iskolaválasztással kapcsolatos dilemmáikban, ha teret, helyet adnak a tájékozódásra, a
beszélgetésre, a tapasztalatcserére.
Mint sok - sok jó ötlet, ez is az egyszerűségében rejti a nagyszerűségét.
Nem tettek mást, mint egy udvarias levélben, telefonos kéréssel megerősítve, meghívták azokat a
szülőket egy fórumra, akiknek a gyerekeik 1 – 2 éve hagyták el az óvodát és mentek iskolába.
Meséljenek ezek a szülők az iskoláikról. Itt nem a szükséges füzetekről, felszerelésekről, tanszerekről
lesz szó, meg hogy milyen színű legyen a tornadressz, hanem osszák meg tapasztalataikat a most
nagycsoportos, iskola előtt álló gyerekek szüleivel. Ki – ki a maga stílusában. Beszéljen, meséljen az
iskolájáról a szülő. És lehessen kérdezni.
A szülői fórum forgatókönyve egyszerű:
Szülők üdvözlése, megköszönve, akik eljöttek
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Első szülő elbeszélése az iskolájáról, tapasztalatairól, stb…
Második szülő elbeszélése…
Harmadik szülő elbeszélése…
Stb…
Ezt követően kérdések – válaszok. Irányított, koordinált szülői fórum.
A fórum lezárása
Itt, ebben az esetben az óvodapedagógus nem, mint csoportvezető van/volt jelen, hanem mint
házigazda és moderátor. Ennyi. Nem több, nem kevesebb. Nagyon sikeres volt. Fiam, második
osztályos. Mindkét elmúlt évben meghívottak voltunk, mi, mint szülők. Az egyik évben 8 fő szülő
beszélt, mesélt a gyermekük iskolájáról, a másik évben 6 – an voltak az „előadók”. (Különböző
iskolákból. Bár az is érdekes, amikor egy helyről jönnek eltérő vagy közel azonos meglátásokkal.)
Mindkét évben jó hangulatú, informatív, interaktív és tartalmas volt a szülői fórum. (Jómagam
szándékosan nem mentem el, illetve passzív voltam, mert nem szerettem volna szakemberként,
szakemberi szerepben részt venni. Feleségem viszont szülőként, édesanyaként vállalta, hogy beszél
a fiúnk iskolájáról.)
Miért ne kezdeményeznétek ti, is, kedves kollégák, ilyen jellegű óvodai programot az érintett
szülőknek? Együttműködve az óvodapedagógussal, ti is megvalósítói lehettek ilyen jellegű és
tartalmú szülői fórumnak. Hálás téma és tartalom. A szülőknél népszerű és hasznos! Sikeres
megvalósítást kívánok!
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9 Jógyakorlatok, tapasztalatok
(kollégák küldték)
Minden egyes Instant módszertan megírása
előtt felhívást, kérés, kérdést intézek a kollégák
felé. Több százas és ezres létszámú szakmai
alapon szerveződő facebook csoportokban,
illetve a szociális szakemberek levelező listáján.
Így tettem most is. Felhívásomat lásd itt:
https://www.co-treme.hu/l/szuloi-csoportok-az-ovodaban-es-azon-kivul-felhivas/
Csakúgy, mint az eddigi felhívásaimra, erre sem reagált gyakorlatilag senki. Ezt megszoktam már.
Gyakorlatilag maximum 3 – 4 írás szokott érkezni. Most 1, azaz egyetlenegy érkezett.
Ez viszont olyan kiváló, releváns szakmai tartalmú, hogy semmit nem is teszek hozzá előzetesen,
bevezetőként, mert csak rontanám a kitűnő színvonalát. Ez úton is köszönöm szépen írójának
munkáját, hogy időt, energiát, odafigyelést fordított erre a nagyszerű írásra! Köszönöm szépen!
A szerző anonimitást kért, amit természetesen tiszteletben tartok. Íme az írás:

Szülőcsoportok az óvodában

Úgy látom, hogy a szülők, mint talán legfontosabb „team-tagok” bevonása alapvető a munkánk
során, ugyanakkor az óvodai és iskolai szociális segítés terén a szülőkkel történő munkavégzés a
legnehézkesebb, legproblematikusabb, akár az óvodákat, akár az iskolákat vizsgáljuk. Ennek okai
igen összetettek.
Hivatkozhatunk a széleskörű társadalmi változásokra, amelyek determináló tényezők ugyan, de
emellett mindig vizsgálni kell az egyes helyi sajátosságokat, az adott intézmény működésének belső
dinamikáját, illetve az egyes családok helyét és szerepét az intézményhasználók körében.
Néhány szó ezekről, a teljesség igénye nélkül:
Helyi települési sajátosságok alatt elősorban a település típusát, földrajzi elhelyezkedését, gazdasági
állapotát, a lakosság összetételét demográfiai és szociális szempontból, illetve a szociokulturális
jellemzőket értem.
A helyi köznevelési intézmények működését befolyásolja a fenntartójuk hozzáállása, a belső
intézményi dinamika, a kialakult hagyományrendszer, a vezetés és a munkatársak közötti
együttműködés minősége, a pedagógusok és a szülők közötti kapcsolat jellege, általában a helyi
intézmények közötti együttműködés kultúrája.
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Az egyes családok hozzáállását a köznevelési intézményekhez számtalan tényező befolyásolja. Nem
mindegy, hogy a településen több óvoda/iskola közül lehet-e választani, vagy csupán egy intézmény
áll rendelkezésre. A szülők és a köznevelési intézmény közötti érzékeny együttműködési egyensúly
megléte vagy hiánya, talán az egyik legkritikusabb pontja a rendszernek. Végül, de nem
utolsósorban a szülők elvárásai, és az elvárások köznevelési intézmény által történő kezelése,
továbbá a felek részéről táplált sztereotípiák, előítéletesség is megemlítésre méltó tényező.
Természetesen ez csak néhány kiemelt gondolat, ezek azonban jelentős mértékben befolyásolják a
szülőkkel történő együttműködést, ezen belül is a szülőcsoportok bármely kompetens szakember
által történő szervezését, működtetését.
A szociális segítés során ugyanúgy lényegesnek tartom a szervezést megelőző vizsgálatot, a
jelentkező igények felmérését, mint bármely más, közösségeket érintő szociális munkatevékenység
során. Lényeges tudni, hogy a szülők mire kíváncsiak, mi az intézmény igénye, azonban ezeket
kiegészítendő azt is tudnunk kell, hogy az általunk észlelt problémát milyen módon tudjuk majd
kommunikálni a szervezendő szülőcsoporton belül.
A szülőcsoportok szervezése azonban nem az első, nem lehet az első tevékenysége az óvodai és
iskolai szociális segítő munkájának. Elképzelhető, hogy vannak olyan települések, intézmények, ahol
olyan optimális az együtt állás, hogy könnyedén be lehet vonni a szülőket a közös munkába, azonban
meglátásom szerint nem ez a tömegesen jellemző.
Munkám során elsősorban az egyéni munka által történő bizalom-/kapcsolatépítés az az alap,
amelyre bármilyen más csoportos vagy közösségi tevékenységet építek. Ha egy szülő már megkeres
a problémájával, ha képes vagyok segíteni, és ezt a tapasztalatát a szülő tovább adja más szülőknek,
a pedagógusoknak, abban az esetben elindul egy kedvező folyamat. Ha a szülő úgy érzi, hogy
gyermeke viselkedésében sikerül közös munkával pozitív változásokat elérni, akkor a bizalom fejlődni
kezd közöttünk. Hiszek a személyes kapcsolatban, az empatikus odafigyelésben, akár gyermekről,
akár szülőről, akár pedagógusról van szó.
Mindezeket fontosnak tartottam elmondani bevezetésképpen.
Jelenleg négy iskolában és két óvodában dolgozom óvodai és iskolai szociális segítőként, 2017.
szeptembere óta, tehát a pilot-programban is volt szerencsém részt venni. A három esztendő
tapasztalatai azt mutatják, hogy legalább másfél-két év kell ahhoz, hogy – állandó jelenlét, nulla
fluktuáció mellett – az intézményekkel és használóikkal egyfajta partneri együttműködés
kialakulhasson, és ezek a partnerek bizalommal keressenek problémáik megoldásában.
Már a pilot program ideje alatt is próbálkoztunk szülőcsoportokat szervezni az óvodákban (is),
azonban akkor még pályázati forrásból, jónevű, felnőtt csoportok vezetésében tapasztalt
szakemberek meghívásával. Ahány intézmény, annyiféle hozzáállás a szülők részéről. Volt olyan
óvoda (iskola), ahol alig volt érdeklődő, és volt, ahol egy terem/csoportszoba megtelt szülőkkel.
Ezeken a csoportokon több alkalommal is részt vettem tapasztalatszerzés céljából. A témákat
részben a szülők igényei, részben az általunk megfogalmazott problémák alapján határoztuk meg.
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A pályázat lezárását követően, kis kivárással magam is szerveztem óvodai és iskolai
szülőcsoportokat, alább most már kizárólag az óvodai csoportokról lesz szó.
A csoportok szervezését megelőzően, minden esetben részt vettem szülői értekezleteken, ahol kisebb
„előadásokat” vállaltam az éppen aktuálisan jelentkező probléma megoldására vonatkozóan.
Ezeken az alkalmakon kértem a szülőket a személyes megkeresésre, és bíztattam őket arra, hogy az
őket érdeklő témában jelentkezzenek egy közös, csoportos beszélgetésre. Nem sokkal ezután kértem
az óvónők segítségét a szervezésben, hogy személyesen kérdezzenek meg minden szülőt, mi
érdekelné őket, mire várnának megoldási javaslatokat. A kb. egy hétig tartó „brain-storming” után
már láttuk, hogy milyen gondok jelentkeznek nagyobb számban, mire építsük fel a szülőcsoportos
beszélgetést. Ezt követte az írásban történő jelentkezés az óvónőknél. Általában 8-10 fővel sikerült
ezeket a csoportokat megtartani, tehát az óvodai csoportokat tekintve, a szülők fele-harmada
bizonyult együttműködőnek. Az időpont szervezése is legalább három opció megajánlásával történt,
minden esetben én alkalmazkodtam.
Látható, hogy az időtényező igen fontos. A lépések viszonylag gyorsan követték egymást, a szülői
motiváció és emlékezet így még működni tudott.
Az eddig szervezett óvodai szülőcsoportok témái az alábbiak voltak:
•
•
•
•

Elsősök leszünk. Az iskolaérettségről másképpen. Mi az érzelmi intelligencia?
Dacos, hisztis gyerek lehetséges „kezelése”
Erotikus gyermeki érdeklődés és megnyilvánulások az óvodában (pszichológussal közösen,
egy kirívó eset apropóján)
Okostelefon, számítógép, és az ennek során kialakuló feszültség és kialvatlanság az óvodás
gyerekek életében

Fentiekben látható, hogy más szakterületről is hívhatunk partnert, aki segíti a beszélgetést, és
emellett elkerülhető, hogy adott témában túllépjük a kompetenciahatárainkat.
Ha úgy érezzük, hogy az adott témafelvetés nagy valószínűséggel buktatókat hordoz, érdemes
magunkkal vinni egy olyan kollégát (pl. pszichológust, másik szociális segítőt, családterapeutát,
gyógypedagógust, védőnőt), akivel jól tudunk együttműködni, és segíthetjük egymást a beszélgetés
során.
Emellett az is érdekes felvetés, hogy a szülőcsoportokra meghívjuk-e az óvónőket, vagy nem. Az
érintett óvodai csoportokban az óvónők és a szülők közötti együttműködés megfelelőnek volt
mondható, a szülők őszintén és kulturáltan elmondták még a kritikai észrevételeiket is, azonban
minden esetben mérlegelni szükséges, hogy a szülőcsoportba meghívjuk-e az óvónőket is. Ez azért
érzékeny terület, mert az óvodapedagógusok nagyon sokat tudnak a gyermekekről, számtalan olyan
információjuk van, ami releváns az adott problémára vonatkozóan, ugyanakkor amennyiben a
szülők nem szeretnének nyíltan konfrontálódni, megosztani gondolataikat, vagy más ok miatt nem
kívánatos a szakemberek részvétele, akkor mérlegelni kell.
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A lezajlott óvodai szülőcsoportokat utólag értékelve, az alábbi tapasztalatokat szeretném
megosztani:
A szülők rengeteg feszültséggel teltek, magánéletükben, gyermekeik nevelésében számtalan gond
nyomasztja őket. Sokan érzik magukat szülői mivoltukban bizonytalannak, tehetetlennek,
eszköztelennek. Ezért nagyon kell vigyázni az arányokra, hogy meddig érdemes teret engedni
egyfajta ventilálásnak (mert adott esetben ez segítheti a dinamikát), és mikor kell tapintatosan
visszaterelni a beszélgetést a medrébe.
Az időtényező is lényeges. A szülők, akik örülnek, hogy végre elmondhatják a problémáikat, akár az
esti órákig is hajlandóak beszélgetni. Tréfásan azzal a mondattal zárom le a csoportokat, hogy a
siker az, ha a csoportos beszélgetés után a szülők még a ház előtt is tovább beszélgetnek. Ez azért is
nagyon fontos, mert így is építik a kapcsolatot egymással, találnak hasonló gondokkal küzdő
szülőtársat, a szülőcsoportos beszélgetés mintegy megalapozza közöttük a további kommunikációt.
Ami rendkívül kritikus pontja lehet az ilyen alkalmaknak, hogy tudatában kell lenni: a szülőcsoport
nem tréning, nem terápiás csoport, én pedig nem vagyok terapeuta. A kompetenciahatárok
betartása azért lényeges, mert nagyon könnyű beleszaladni olyan helyzetbe, amit nem tudunk
kezelni, és kicsúszhat a kezünkből az irányítás. Konfliktuskezelés egy bizonyos határig mehet - a
konfliktusok feltárása a továbblépéshez szükséges is -, ugyanakkor a beszélgetés nem mehet át
személyeskedésbe, indulatoskodásba, vádaskodásba.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a beszélgetés végén összegezzünk, találjunk közös megoldási
lehetőségeket, és mindezt elsősorban a szülők fogalmazzák meg, az általam feltett, alaptémához
kapcsolódó kérdések mentén. Tapasztalat, hogy egymásnak is remek ötleteket tudnak adni, és
mindig megélik, hogy másnak is vannak problémáik, nincsenek annyira egyedül, és talán nem is
olyan rossz szülők, mint hitték magukról. Lényeges, hogy a jelenlévők ne frusztráltan, hanem
feltöltődve, új energiákkal távozhassanak, még akkor is, ha nem kaptak minden kérdésükre választ.
A szülőcsoportos beszélgetéseket követően jellemző, hogy az ott megjelent szülők hamar
megtalálnak egyéni problémáikkal is, még az olyan szülők is, akik a csoporton nem szóltak hozzá a
témához. Ennek elősegítésére minden esetben kis névjegykártyákat osztok a csoport lezárásakor,
rajta a munkahelyi elérhetőségeimmel.
Óvónők gyakran kérdezik tőlem, hogy milyen módon tudnák a szülőket jobban bevonni a közösségi
programokra, hogyan érhetnék el, hogy pl. szülői értekezletre a problémás gyerek szülője is eljöjjön.
Minden esetben azt javaslom, hogy az egyéni kapcsolatépítés mindennek az alapja, hogy ne
hatalmi pozícióból, hanem partnerként tekintsünk a szülőkre, lehetőleg előfeltevések nélkül. Azt
tapasztalom ugyanis, hogy az óvónők egy része a szülő viselkedése, beszédstílusa, családi helyzete
alapján hajlamos a gyors véleményalkotásra, amelytől később már nehéz eltántorítani. Amennyiben
az óvodapedagógusok és a szülők nem tudnak egymásra partnerként tekinteni, és csak a merev
elvárások és megfelelések útvesztőjében bolyonganak, abból sosem lesz érdemi együttműködés.
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Nem kifejezetten a témához kapcsolódik, de mégis az együttműködést segíti, hogy az
óvodapedagógus és a szülő között kialakult konfliktus kezelésében rendszeresen és tevékenyen részt
veszek, méghozzá úgy, hogy odafigyelő, empatikus beszélgetésre hívom a feleket. Gyakran azt látom
a legnagyobb gondnak, hogy nincs közös nyelv, amin a szakemberek és a szülők eredményesen,
emberi módon kommunikálhatnának. A kiéleződött helyzetek, a felek közötti ellenszenv minden
esetben a kisgyermeken csapódik le, aki az egészből nem ért semmit. A konfliktuskezelő beszélgetés
során nem egyedi tapasztalás, hogy a szakember és/vagy a szülő meglepődik, mert olyan
információkat hall a másiktól, ami teljesen más megvilágításba helyezheti az addigi kapcsolatukat,
egymásról alkotott véleményüket.
Bízom benne, hogy az eddigi tapasztalatok birtokában még több szülőcsoport szervezésére is sor
kerülhet majd, mert nem győzőm eleget hangsúlyozni, hogy a szülő a szakmai team fontos tagja az
óvodai és iskolai szociális segítés során, és az ő valós, érdemi együttműködésüket megnyerve, a
gyermekeiket is jobban tudjuk érteni, és eredményesebben tudjuk érdekeiket képviselni munkánk
során.
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10 Az instant módszertanhoz
kapcsolódó workshopok,
tréningek, akkreditált tréningek
Mint említettem, csoportvezetést nem lehet
könyvből, munkafüzetből, bármilyen írásos
anyagból
megtanulni.
De
biztonságos
környezetben (értsd, ahol lehet hibázni), lehetséges gyakorolni. Erre szolgálnak a workshopok,
tréningek, képzések. Az alábbiakban a már meglévő és a jelen instant módszertanhoz frissen
kidolgozott tréningjeimet ajánlom.
Workshop 1.
Hát, ehhez nem kellek én vagy bárki, külső szakember!
Ti is össze tudjátok állítani a tartalmat.
Tulajdonképpen csak meg kell hívnotok több kollégát más intézményekből és velük konzultálnotok,
szakmai workshopot tartanotok.
Javasolt tartalom: jó gyakorlatok megosztása intézményenként. Tapasztalatcsere.
Workshop 2.
Ha úgy gondoljátok, szívesen tartok számotokra (értsd vezetem le) az ilyen (lásd workshop 1.) jellegű
szakmai napotokat, kiegészítve a saját tapasztalataimmal. A workshop ideje: 4 – 6 - 8 óra. A
résztvevők számától függően.
Néhány témajavaslat:
•
•
•
•

Hogyan terveztük meg a szülői csoportjainkat?
Szervezési kérdések és válaszok
Megvalósítás a gyakorlatban: Szülői csoportjaink bemutatása
Kérdések, válaszok félórái, órái
Tréning 1.: Szülői csoportok az óvodában – lelkes, motivált kezdőknek

Ez a tréning nem minden előzmény nélküli. Tavaly, 2019-ben, többször is hirdettem tréningeket az
iskolai szociális munka tárgykörben.
Lásd pl. itt: Felhívás 1.
Itt: Felhívás 2.
Meg itt: Felhívás 3.
És itt: Felhívás 4.
A tréningek két naposak voltak. alapvetően az Instant módszertanokban taglalt témaköröket
érintették. Most, ezeket a tematikákat átdolgoztam, és kifejezetten a szülői csoportok tervezéséről,
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szervezéséről és megvalósításáról szólnak. Gyakorlatorientáltan és a résztvevők aktív részvételét
feltételezve.
Akárcsak a korábbiaknak, ezeknek is két típusa lehetséges:
1. Amikor egy nagyobb intézmény összes érintett munkatársa vesz részt rajta
2. Amikor több intézmény kollégái összefognak, közösen vesznek részt rajta és az egyik
intézmény vállalta a házigazda szerepét. (Helyszínt biztosít.)
Mindkét esetben a minimum létszám 10 fő. A maximum létszám 16 fő.
Amennyiben érdekel benneteket, úgy a megadott elérhetőségeimen megtaláltok és megbeszéljük a
részleteket.
Vázlatos tartalom:
•
•
•
•

Miért, Kiknek, Mit és hogyan?
Hol? Mikor? Kivel?
Tervezések – szervezések – megvalósítások
Témák és a hozzájuk kapcsolt formák, technikák, módszerek

Tréning 2. Szülői csoportok az óvodában – gyakorlott haladóknak
Hasonlóan a tréning 1-hez, itt is a forma az, amit fent megadtam. Tehát:
1. Amikor egy nagyobb intézmény összes érintett munkatársa vesz részt rajta
2. Amikor több intézmény kollégái összefognak, közösen vesznek részt rajta és az egyik
intézmény vállalta a házigazda szerepét. (Helyszínt biztosít.)
A tartalom azonban itt már lényegesen részletesebb. Egy – egy csoport tematika gyakorlati
megvalósításán van a hangsúly. Míg a kezdőknek ajánlott tréningen a tervezéstől a szervezésen át
jutunk el a megvalósításig, és felvillantunk csoporteseményeket és témákat, addig itt, konkrét
csoportok megvalósítása történik úgy, hogy a csoporttagok, maguk a résztvevők. Majd közös
megbeszélés, elemzés, visszajelzések, értékelések. És mindezek ugyanúgy két napon át. Ami és
amennyi csak belefér.

Akkreditált tréningek óvodai. iskolai szociális segítőknek
Az alábbi két tréning akkreditációval rendelkezik. Az akkreditációhoz szükséges háttérintézmény:
Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ:
Weboldal: https://pannonkincstar.hu/
Hálával tartozom nekik, hogy befogadták és támogatták tréningjeim megvalósítását.
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A tréningek páros csoportvezetéssel valósulnak meg. Kiváló trénertársaim:
•
•

Scheer Éva szociálpedagógus, gyermekek napközbeni ellátása szakértő
Gerencsér-Szegezdi Gabriella szociális munkás, coach, mediátor

A tréningeket magam vezetem. Hol Évával, hol Gabival.
A tréningekről itt olvashatsz részleteket:

I.

É.K.E.S. – tréning: Érzékenyítés, Kommunikáció, Empátia a Segítségnyújtásban
https://www.co-treme.hu/l/rendhagyo-treningajanlo/

II.

Iskolai szociális munka a gyakorlatban – szakmai kérdésekre, szakmai válaszok
https://www.co-treme.hu/l/akkreditalt-trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak/

Egyéb akkreditált tréning:

III.

BURN! OFF! – Kiégés tréning:
Erről a tréningemről itt olvashattok:
https://www.co-treme.hu/l/rendhagyo-treningajanlo/

Várom szíves megkereséseteket az alábbi elérhetőségeim bármelyikén. Örömmel állok
rendelkezésetekre.
Email:

igyislehetlehetigyis@gmail.com

Telefon:

+3620 213 1847
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11 Zárszó
Kedves Kollégák!
Itt, a lezárásban megpróbálom nagyon röviden
összefoglalni mi volt a szándékom ezzel az
instant módszertannal. Ha idáig elértél,
bizonyára elolvastad. Így aztán el is tudod
dönteni, hogy sikerrel jártam vagy sem. És ha
megengeded, az írást ugyan lezárom, de magát
a témakört nyitva hagynám még.

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Szóval, célom volt, hogy népszerűsítsem a csoportmunkát, mindenfajta csoportmunkát,
mert véleményem szerint a szociális munka a gyermekvédelemben túlzottan esetközpontú..
Ez itt most a szülői csoportokról, erről a célcsoportról szól.
Véleményem szerint fontos, hogy a családsegítésben és gyermekjólétben dolgozó kollégák
ne csak akkor találkozzanak a gyermekekkel, és családjaikkal, amikor már „baj van”, amikor
jelzés érkezik, hanem a prevenciós tevékenységeken is legyen több hangsúly, alapozzák meg
itt az esetleges későbbi együttműködés, segítés, támogatás alapjait.
Szólni kívántam egy meggyőződésem szerint szakmai tévútról, félreértésről. Lásd 5. fejezetet
az óvodai célcsoportokról. Erről a témáról örömmel nyitnék akár szakmai vitát is. (A formáját
még nem tudom.)
Szakmai – módszertani segítséget szeretnék nyújtani a terepen dolgozó kollégáknak a
csoportmunka terén. Ezért írtam a tervezés – szervezés – megvalósításról, tőlem telhetően
részletesen.
Ugyanezen célból (szakmai segítségnyújtás) közzétettem néhány csoport leírását,
segédanyagokkal, és szándékaim szerint inspirációkkal.
Lehetőséget kívántam adni mindenkinek, bárkinek, hogy megossza jó gyakorlatait,
tapasztalatait a csoportmunkával kapcsolatban. Hát ez, (az egyetlen itt közzé tett kitűnő
írástól eltekintve) biztosan nem sikerült.
Nyíltan vállalva a „reklámot” népszerűsíteni akartam a témához kapcsolódó tréningjeimet,
szakmai csoportjaimat.
Köszönöm szépen, ha elolvastad. Őszintén remélem, hogy találtál az írásban valamit, ami
miatt érdemes volt.
Sikeres csoportokat, örömteli, eredményes munkát kívánok mindnyájatoknak!
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12 Ajánlott irodalom
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Biztos Kezdet Kötetek I. A génektől a
társadalomig: A kora gyermekkori
fejlődés színterei (Szerk.: Danis Ildikó,
Farkas Mária, Herczog Mária, Szilvási
Léna) (Nemzeti Család-, és Szociálpolitikai
Intézet 2011)
Biztos
Kezdet
Kötetek
II.
A
koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások (Szerk.: Danis Ildikó,
Farkas Mária, Herczog Mária, Szilvási Léna) (Nemzeti Család-, és Szociálpolitikai Intézet 2011)
Bodonyi Edit (szerk): Család, gyerek, társadalom (Bölcsész Konzorcium 2006)
Dr. Bíró Sándor, Dr. Komlósi Piroska (szerk): Családterápiás olvasókönyv I. kötet (Animula
Egyesület Budapest, 2008)
Gill Gorell Barnes: Család, terápia és gondozás Családterápiás olvasókönyv II. kötet (Animula
Egyesület Budapest, 2009)
H. & I. Goldberg Áttekintés a családról I. – III. Családterápiás sorozat 19, 20, 21, (Animula
Egyesület Budapest, 2009)
Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal Családterápiás sorozat 5. kötet
Családterápiás olvasókönyv I. kötet (Animula Egyesület Budapest, 2010)
Komlósi Piroska: A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére (In:
Gerevich J. szerk 1997) Közösségi Mentálhigiéné Animula Budapest)
Németh András – Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola – A gyermekkor változó színterei
(Eötvös József Könyvkiadó 1997)

Interneten elérhető anyagok (Természetesen a teljesség igénye nélkül):
•
•
•
•
•
•
•
•

Biztos Kezdet Módszertani Ajánlás – gyerekek:
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/Biztos_Kezdet_M%C3%B3dszertani_K%C3
%A9zik%C3%B6nyvek_Gyerekek.pdf
Biztos Kezdet Módszertani Ajánlás – szülők:
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/Biztos_Kezdet_M%C3%B3dszertani_K%C3
%A9zik%C3%B6nyvek_Sz%C3%BCl%C5%91k.pdf
Biztos Kezdet Módszertani Ajánlás – közösségek:
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/Biztos_Kezdet_M%C3%B3dszertani_K%C3
%A9zik%C3%B6nyvek_K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek.pdf
Biztos Kezdet Kézikönyv – A koragyermekkori fejlődés megalapozása:
http://www.csagyi.hu/images/stories/projektek/Biztos_Kezdet__A_koragyemekkori_fejlod
es_megalapozasa.pdf
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