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Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális Központja (továbbiakban: intézmény) 2017-

ben nyerte el az EFOP 3.2.9.-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése 

című pályázatát a salgótarjáni kistérség 6 oktatási intézményére (22 feladatellátási helyre) 

vonatkozóan.  

 

I. A projekt-előkészítés során elvégzett tevékenység bemutatása: 
A pályázat eredményhirdetése után 2017 szeptemberében megkezdődött a szakmai előkészítés 

a megvalósítás érdekében. 6 db együttműködési megállapodás került megkötésre az 

intézmény és a befogadó köznevelési intézmények között az előzetes terveknek megfelelően. 

Együttműködési megállapodásaink, feladatellátási helyeink: 

1., Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium (székhelye: 3100 Salgótarján, József A. út 2.) 

 - SÁIK Székhelyintézmény, 3100 Salgótarján, József A. út 2. 

 - SÁIK Arany János Tagiskolája, 3104 Salgótarján, Budapesti út 66. 

 - SÁIK Beszterce-lakótelepi Tagiskolája, 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. 

 - SÁIK Dornyai Béla Tagiskolája, 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 

 - SÁIK Kodály Zoltán Tagiskolája, 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. 

 - SÁIK Petőfi Sándor Tagiskolája, 3100 Salgótarján, Acélgyári út 24. 

 - SÁIK Gárdonyi Géza Tagiskolája, 3142 Mátraszele, Szabadság út 66. 

2., Salgótarjáni Összevont Óvoda 

 - Mackóvár Központi Óvoda, 3100 Salgótarján, Arany J. út 19/A. 

 - Aprófalva Tagóvoda, 3104 Salgótarján, Barátság utca 6. 

 - Baglyasi Tagóvoda, 3102 Salgótarján, Petőfi út 88. 

 - Gyermekkert Tagóvoda, 3100 Salgótarján, Gyermekkert utca 1. 

 - Hétszínvirág Tagóvoda, 3100 Salgótarján, Acélgyári út 63. 

 - Körúti Tagóvoda, 3100 Salgótarján, Fáy A. krt. 35. 
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 - Nyitnikék Tagóvoda, 3104 Salgótarján, Budapesti út 66. 

 - Pitypang Tagóvoda, 3100 Salgótarján, Meredek utca 5. 

 - Szivárvány Tagóvoda, 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 2. 

 - Vadvirág Tagóvoda, 3141 Salgótarján, Őrhegy út 2. 

 - Mesekert Tagóvoda, 3100 Salgótarján, Meredek út 33-35. 

3., Platthy József Általános Iskola, 3183 Karancskeszi, Diák út 2. 

4., Százszorszép Óvoda, 3183 Karancskeszi, Orgona út 29. 

5., Lucfalvi Általános Iskola, 3129 Lucfalva, Rákóczi út 36. 

6., Lucfalva- Nagykeresztúr – Kisbárkány Köznevelési Intézményi Társulás „Fészek” 

Óvodája, 3129 Lucfalva, Rákóczi út 68. 

Átdolgozásra került a szakmai koncepció és az ütemterv, mivel a kezdés – önhibánkon kívül - 

mintegy fél évet csúszott. A szolgáltatási tervet az igényeknek megfelelően módosítottuk. 

Az előkészületi feladatok keretében kiválasztásra kerültek a projektben dolgozó szociális 

segítők és egyéb szakmai megvalósítók. Majd megtörtént az intézmények tájékoztatása, 

megvalósítandó programok ismertetése. 

2017. szeptember 27. napján megszervezésre került egy szűkebb körű szakmai tájékoztató, 

ahol a programban részt vevő települések - Salgótarján, Lucfalva és Karancskeszi- oktatási-

nevelési intézményeinek vezetői voltak jelen a projekt szakmai stábjával. Ezen a találkozón az 

intézményvezetők általános tájékoztatást kaptak a projekt céljáról, megvalósításáról, az 

óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység fontosságáról, amely 2018. december 31-ig a 

projekt keretein belül valósul meg intézményeikben, és majd 2018 szeptemberétől kezdődően 

kötelező tevékenységként épül be a Család – és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai körébe. 

2017. október 2. és 2017. október 4. napján tájékoztatást tartottunk az óvodák és iskolák 

tagintézmény-vezetőinek, ahol prezentáció segítségével került bemutatásra az óvodai –iskolai 

szociális segítő tevékenység. A vezetők bővebb felvilágosítást kaptak a tevékenység céljairól, 

a megvalósítás mikéntjéről, valamint e segítő tevékenység fontosságáról. A tájékoztatókon a 

tagintézmény-vezetők megismerték a szociális segítőket, tervezett tevékenységüket, továbbá 
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tájékoztatást kaptak arról, hogy a tagintézményekben mikor lesznek elérhetők a segítők. 

Megbeszélésre került az is, hogy a szakmai munka 2017. október 1. napján minden, 

projektben résztvevő intézményben elkezdődik, beindulnak a fogadó órák, 

csoportfoglalkozások, amelyek előre egyeztetett időpontban zajlanak majd az adott helyeken. 

A feladatok megvalósításához szükséges beruházások (számítástechnikai eszközök, bútorok) 

és eszközök (anyagok, játékok, sporteszközök stb.) beszerzése is megtörtént. Kialakításra 

került az intézmény központjának 2. emeletén a feladatellátáshoz szükséges iroda helyiség. 

 

A módosított időpont szerint, 2017. október 1. napján kezdődött az óvodákban, iskolákban a 

pályázat szakmai megvalósítása három főállású szociális segítővel, szakmai vezetővel és 13 

fő egyéb szakmai megvalósítóval. 

 

II. Projektmenedzsment, szakmai vezető és szakmai megvalósítók tevékenységének 
bemutatása: 

Az I. mérföldkő, ill. a II. mérföldkő elérése után benyújtott szakmai beszámolók, ill. jelen 

beszámoló VIII. pontja részletesen tartalmazza a megvalósítók által végzett tevékenységeket. 

 

III. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása: 
A projekt teljes futamideje alatt működött az intézmény honlapja: eszk.5mp.eu. A honlap 

Széchenyi 2020 pályázatok fül alatt, Támaszpont – Óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenység fejlesztése EFOP 3.2.9-16-2016-00069 pályázat alatt megtalálhatók az alábbiak: 

„C” típusú tábláról készült képek, a honlapon megjelent sajtóközlemény, az intézményi 

tájékoztatókra szóló meghívók, fotódokumentációk, az egyes mérföldkövekhez kapcsolódó 

szakmai beszámolók. 

 

„C” típusú táblák hét helyre kerültek kihelyezésre: 

1. Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központja 3100 Salgótarján, 

Füleki út 41. szám alatti központi épületében, 

2. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium székhelyintézményeben (3100 

Salgótarján, József Attila út 2. 

3. Salgótarjáni Összevont Óvoda székhelyintézményében (3100 Salgótarján, Arany J. 

út 19/A.) 
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4. Platthy József Általános Iskola épületében (3183 Karancskeszi, Diák út 2.) 

5. Százszorszép Óvoda épületében (3183 Karancskeszi, Orgona út 29.) 

6. Lucfalvi Általános Iskola épületében (3129 Lucfalva, Rákóczi út 36.) 

7. Lucfalva-Nagykeresztúr-Kisbárkány Köznevelési Intézményi Társulás „Fészek” 

Óvodája épületében (3129 Lucfalva, Rákóczi út 68.) 

 

A TÉRKÉPTÉR feltöltéséhez a szükséges dokumentumok csatolásra kerültek. 

 

2018. szeptember 28. napján a Nyitnikék Tagóvodában a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet kezdeményezésére megvalósuló rendezvényen a 

salgótarjáni járás óvoda és tagóvoda vezetőit tájékoztattuk az óvodai- iskolai szociális segítő 

tevékenységről. Ennek keretében beszámoltunk a pályázat keretében addig megvalósított 

tevékenységekről, elért eredményekről, ill. arról, hogy a 2018. szeptember 1. napjától 

kötelezővé vált feladatellátás hogyan valósul meg intézményünkben. 

 

2019. szeptember 22-én az intézményünk központi épületében az éves jelzőrendszeres 

tanácskozás keretében a jelzőrendszeri tagokat (köztük az óvoda, iskola vezetőket) 

tájékoztattuk a 2018. évi feladatellátásunkról, az óvodai- iskolai szociális tevékenység 

megvalósulásáról. 

 

IV. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése, esélyegyenlőségi intézkedések 

megvalósulása: 

A projekt megvalósításának időszakában a projektre vonatkozó környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottuk, a projekt által érintett területen a védett 

természeti és kulturális értékeket megőriztük. 

A fejlesztéshez kapcsolódó eseményeken, csoportfoglalkozásokon, kommunikációban és 

viselkedésben esélytudatosságot fejeztünk ki: nem közvetítettünk szegregációt, csökkentettük 

a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, valamint egyenlő hozzáférést biztosítottuk. 

A gyermekek szociális problémáinak kezelésére vonatkozó megoldási javaslatokkal éltünk az 

érintett nevelési és oktatási intézményekben, indokolt esetben az óvodai, iskolai befogadást 

igyekeztünk megkönnyíteni a szülő és a gyermeke számára. 

A projekt megvalósítása során olyan támogató lépéseket, szolgáltatásokat tettünk, ill. 

nyújtottunk, amelyek csökkentik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek meglévő 
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hátrányait, javítják iskolai sikerességüket, elősegítik a gyermek és szülő részéről nyitottság 

kialakulását a közösségek felé, ezen kívül hozzájárulnak az egészségtudatos neveléshez. 

 

V. Közbeszerzési tevékenység bemutatása:  

A projekt megvalósítása során a hatályos közbeszerzési szabályok alapján nem valósult meg 

közbeszerzés. 

 

VI. A projekttel összefüggésben keletkezett bevételek: 

A megvalósított projekttel összefüggésben bevétel nem keletkezett. 

 

VII. Általános rezsi költség és kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának 

költsége: 

Az általános (rezsi) költségek és a Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

közé betervezett költségek a betervezettek szerint felhasználásra kerültek, nincs elmaradás a 

kiszámlázott befizetésben. 

 

VIII. Szakmai beszámoló (II. mérföldkő elérése utáni időszakban): 
 

Az intézmények kezdeti hozzáállása távolságtartónak bizonyult, különösen az óvodák részéről 

voltak fenntartások, ellenállások, mivel számukra a fejlesztőpedagógus, logopédus, 

gyógypedagógusok munkája lett volna segítség. Nem értették, hogy egy külsős segítő hogyan 

tudna bizalmasabb kapcsolatba kerülni a szülővel, mint az óvónők. Miként észlelnék a 

jelentkező problémákat, ha heti négy órát töltenek az intézményekben. Ugyanakkor 

elismerték, hogy megváltozott a klasszikus családmodell, egyre több a diszfunkciósan 

működő család, magasabb a viselkedési problémával rendelkező gyermekek száma, és 

ezekkel párhuzamosan megjelent a helytelen szülői attitűd is, amelyek megoldásában már 

nem tudnak hatékony szerepet vállalni. A program végére három óvodát, és egy iskolát 

érintően maradt visszafogottabb a kapcsolat. Az első találkozások alkalmával némi 



7 

 

tanácstalanságot okozott, hogy mi a szociális segítő konkrét feladata az óvodákban, így az 

ismerkedés során, a segítők hosszabb időt töltöttek a csoportokban, megismerkedtek a 

pedagógusokkal, a gyerekekkel, lehetőség szerint a szülőkkel is. A problémák teljes átlátása 

azonban hosszabb időt vett igénybe, mivel általában a legtöbb intézmény problémamentesnek 

ítélte meg önmagát. Egy-egy óvodában eltöltött idejük alatt, a munkatársaink is észleltek 

viszontagságokat, pl. ha egy gyermek többszöri mennyiségét ette meg a reggeli adagjának, 

vagy nem az időjárási viszonyoknak megfelelően volt felöltözve, vagy a ruházati -testi 

higiéniája nem volt megfelelő, akkor ezek az észrevételek már alapot biztosítottak egy 

beszélgetés kezdeményezéséhez. Alkalom szerint családlátogatásra mentek a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyerekek családjához, vagy a krízisotthonból érkező gyerekeket látogatták 

meg felajánlva segítségüket a szüleiknek. Az óvodáktól indított jelzések száma lényegesen 

kevesebb, mint ami az iskoláktól érkezik. Ennek oka annak is betudható, hogy az óvónők és a 

szülők között valóban szorosabb kapcsolat áll fenn, mint az iskolában, de felveti annak a 

lehetőségét is, hogy le merik-e írni a problémát. Előrelépésnek bizonyult, ha a 

gyermekvédelemmel foglalkozó pedagógus megnevezte az intézményben jelentkező 

problémákat. A szociális segítők alkalmazkodtak az óvodák igényeihez, ha szükséges volt 

beszélgettek a szülőkkel, bekapcsolódtak foglalkozásokba, vagy a pályázatban megnevezett 

aktuális projektet készítették elő, tájékoztatást tartottak a családsegítés folyamatáról, vagy 

olyan fontos fogalmakat tisztáztak, mint a gyermekjóléti alapellátás, védelembe vétel, 

bántalmazás, elhanyagolás, veszélyeztetés, abúzus stb. A munkájuk hatékonyságát nagyban 

befolyásolta, hogy az intézmény milyen mértékben fedte fel a jelentkező problémák számát, 

nagyságát és súlyosságát. A szülői tájékoztatók során fontos volt kihangsúlyozni a szó szerinti 

segítő szándékot, mert sokan összemosták a „gyámügyes” pozícióval. Szülőktől érkező önálló 

megkeresések is előfordultak -igaz nem nagy számban- főként függőben lévő szociális 

ügyintézések kapcsán, az állam általi gyermektartásdíj megigénylése, vagy elmaradt 

gyermektartásdíj behajtása miatt. Történt adományközvetítés, munkavállalással, szociális 

juttatásokkal kapcsolatosban is voltak kérdések. Tanácsot kértek magatartási, nevelési vagy 

otthoni problémák miatt. 

A pályázatban megfogalmazott célok, programok sikeresen megvalósultak annak ellenére, 

hogy az óvodák mindegyike megfogalmazta, hogy az általunk kínált foglakozástípusok 

mindegyike megtalálható a nevelési programjukban, megvalósítása az óvónők dolga.  Az 

egyik legnagyobb nehézséget, a foglalkozások számára alkalmas időpontok megtalálása 

okozta, hiszen az óvodákban előre meghatározott kötelezettségek mentén folyik a gyermekek 
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nevelése.   A szociális segítők minden óvodában megfelelően készítették elő - az óvónénikkel 

történő egyeztetések során- a foglalkozások megvalósítását, figyelemmel követve a 

csoportfoglalkozások tematikáját, aktualitását, így jól ki tudták egészíteni a csoportban éppen 

meghatározott témákat. A foglalkozásokat tartó kollégák, minden esetben alkalmazkodtak az 

óvodák kéréseihez akár témában, akár az időpontban vagy a tartalmakat illetően. Minden 

esetben felkészülten érkeztek, a szükséges előkészületi munkákat elvégezték, igyekeztek 

olyan kézműves technikákat, kooperatív társasjátékokat, mesekönyveket megmutatni, 

amelyek „kicsit másabbak” de újszerűek, érdekesek voltak a kisgyermekek számára. A 

résztvevő gyermekeket az óvónénik választották ki, a kollégák minden esetben egy kis 

ismerkedéssel, ráhangoló beszélgetéssel, téma rávezetéssel indították a munkát. Az óvónénik 

általában aktívan részt vettek a foglakozásokon, de volt, amikor a háttérben maradtak, és 

olyan is előfordult, hogy teljesen megbízva munkatársainkban nem voltak jelen.  A 

gyermekek a kézműves foglalkozásokon általában két alkotást készítettek, amelyet boldogan 

vittek haza. Örömmel viselték a maguk által barkácsolt dolgokat, miközben megosztották 

egy-két saját élményüket is.  Az alkotásaik között szerepelt nyaklánc, gyűrű, álarc, télapó, 

karácsonyfadísz, adventi dísz, tavaszi virágok, anyák napi ajándék, stb. A közös programok 

után a kollégák minden esetben összegezték a tapasztalatokat az óvónénikkel, levonták a 

szükséges konklúziót. A programokhoz szükséges eszközöket kellő mennyiségben, jó 

minőségben minden alkalomra hiánytalanul biztosítottuk. Ennek köszönhetően a 

pedagógusoktól sok pozitív visszajelzés érkezett, érdeklődve várták ők is a következő 

találkozásokat. A gyerekek megismerkedtek munkatársainkkal és egyre többen jelentkeztek a 

soron következő foglalkozásra. 

Az óvodai közösségi rendezvények szervezésénél igyekeztünk a szülők számára 

rendelkezésre álló szabadidőt is figyelemebe venni. A programtorlódások miatt azonban 

néhány rendezvényünket a délelőtti órákban sikerült csak megvalósítani. A szülők nyitottak 

voltak a gyermekükkel közösen történő élmények fogadására, barkácsolásra, sportolásra, 

tanévköszöntőre, szüreti ünnepre, „halloweeni tökölésre”, vagy a külső helyszínen megtartott 

közös családi napra. A vidéki településeken nehezebb volt a családi programokat kivitelezni, 

hiszen a szülők a munkájuk miatt ingáznak, a legtöbben tömegközlekednek, amely egyben azt 

is jelentette, hogy gyermekeikért későn és fáradtan érkeznek meg. A projektben, a 

rendezvények közül a Szülők Akadémiája nevű programunk volt a legkevésbé sikeres mind az 

óvodáknál, mind az iskoláknál. Utólag visszatekintve túl kényes, és kínos témákat helyeztünk 

a középpontba, amelyen való részvételt a szülők nem vállalták. Hiába éreztük aktualitását, 
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nyilvánosan nem akarták felvállalni, hogy érintettek lennének tetvességi és higiénés 

problémákkal, rossz pénzbeosztással élnének, vagy gyakori probléma lenne az igazolatlan 

hiányzás. A célcsoportot többszöri megszólítás ellenére sem tudtuk elérni, így a témákat 

összevontuk. A hét témakörből hatot készítettünk, összevonásra került az Alapvető higiéniai 

szabályok (személyi illetve környezet) kialakítása, fontossága, megőrzése és a tetvesség 

kérdése-kezelése, megelőzése témakör. A foglalkozásokat közösen, valamennyi óvodára és 

iskolára vonatkozóan együttesen tartottuk meg, a részvétel azonban így is kevesebb volt a 

vártnál. Vidéken segítséget jelentett egy támogatói téli ruha adományosztása, amelyet sikerült 

egybefűzni az előadással, de a témaköröket itt is össze kellett vonni. A megjelentek ugyan 

nem érezték érintettnek magukat, de megosztották a témához kapcsolódó élményeiket, 

tapasztalatukat. A csoportfoglalkozások jó hangulatban teltek, a szülők – elmondásuk szerint 

sok új és hasznos információval találkoztak a témakörök kapcsán. Azt is megjegyezték, hogy 

szerintük az érintett témák minden szülőnek, gyermeket nevelő személynek fontosnak kellene 

lenni. 

 A kilenc általános iskolákban az óvodákhoz képest valamennyivel nyitottabbak voltak 

a pedagógusok az iskolai szociális munka fogadására, örültek az egyéni esetkezelés 

lehetőségének, ugyanakkor a pályázatba foglalt egyéb rendezvényeket, foglalkozásokat 

soknak tartották. Az iskolákban már sokkal jobban érezhetővé válik az eltérő szociokulturális 

környezetből érkező gyermekek közötti különbség. Főként a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek vannak kedvezőtlen helyzetben, ők már alaphelyzetben is szociális nehézségekkel 

küzdenek, szocializációjukban elmaradottabbak, tanulási életcéljaik bizonytalanok. A 

beilleszkedési, viselkedési és tanulási zavarok, a kortárs bántalmazás, az agresszió, a 

cyberbullying jelensége egyre fokozódik az iskolákban. A térségünkben jelentős probléma 

mind a növekvő igazolatlan hiányzások száma, mind az általános iskolai lemorzsolódás, a 

nyolcadik osztály sikeres befejezésének hiánya. 

A szülők idejének nagy részét leköti a munka, vagy a munkahely keresése, a biztos 

megélhetési forrás megtalálása, de nem ritka, hogy a jelentős anyagi nehézségek úgy 

megterhelik a családot, hogy az összeroppan a problémák súlya alatt és deviáns viselkedési 

minták keletkeznek. Ezek az  események, jelentősen megterhelik a gyermekek lelki világát, 

akik nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel ezen helyzetek feldolgozására, megoldására. 

Az iskolákban az egyéni esetkezelések nagy részét az előzőekben vázolt problémák tették ki. 

Valamennyi iskolában egyre magasabb a viselkedési- magatartási problémával küzdő 

gyermekek száma. A programban résztvevő iskolák közül egy iskolában alkalmaznak 
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problémás gyermekek számára alternatívaként Arizona szobát. Ebben az intézményben 

nagyon örültek a szociális segítő jelenlétének, aki rögtön be is csatlakozott a speciális 

lehetőségbe, és az ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatárssal együttesen vette számba az 

iskolai problémákat. Két városközponti, nagy népszerűségnek örvendő iskola kezdetben 

tagadta a problémák létezését, ám lassú léptekkel haladva, fokozatosan betekintést kaptak a 

szociális segítők az iskola életébe, ahol az osztályfőnökök jeleztek leginkább nehézségeket. 

Az egyik iskola a tanév felénél már elismerte az iskolai szociális munka jelentőségét, és meg 

tudott kezdődni a hatékonyabb együttműködés. Két további iskola elfogadta a munkatársak 

jelenlétét és egymáshoz közeledve, fokozatosan megtalálták az közös munka lehetőségét. Egy 

városi iskola önmagát és tanulóit az „elitt” kategóriába sorolta, itt kevésbé tudott minden 

programunk hiánytalanul megvalósulni, hiszen sok, nálunk is szereplő foglalkozást ők már 

működtettek, vagy egyéb külsős szervezettel volt a megvalósítás már folyamatban. A vidéki 

iskolák örültek a pályázatban szereplő rendezvényeknek, lehetőségeknek a segítők 

jelenlétének. A pedagógusok problémáikat elmondták, a kollégák lehetőségekhez mérten 

mindenben igyekeztek segíteni. A gyermekek egy része szintén örült az egyéni 

foglalkozásoknak, mert bátran beszélhettek az őket érintő családi gondokról, tanulási, iskolai 

problémákról, kapcsolati nehézségeikről. A foglalkozások megszervezésében az iskoláknál is 

a legnagyobb problémát a megfelelő idő megtalálása okozta. A csoportfoglalkozások főként 

osztályonként voltak a legegyszerűbben szervezhetőek, így alsó tagozaton a napközis 

foglalkozások, felső tagozatban az osztályfőnöki órák átengedése bizonyult a 

leghatékonyabbnak. Munkatársaink szinte minden korosztályhoz eljutottak egy-egy 

célirányos foglalkozás kapcsán. Az alsó tagozatban a csoportos programok közül a kézműves 

alkotónapok, a mesedélutánok, és a kooperatív társasjátékokkal töltött foglakozások voltak 

leginkább jellemzőek. A gyerekek kedvelték a foglalkozásokat szeretettel várták vissza a 

témavezetőket. Felső tagozaton a hétvégi szórakozás veszélyeivel, a drog, alkohol, dohányzás 

káros hatásaival, a nem megfelelő intim kapcsolatok negatív következményeivel, a 

pályaválasztáshoz szükséges önismeret fejlesztésével, a közösségi oldalak, appok, az internet 

megfelelő mértékű használatával kapcsolatosan vehettek részt interaktív, játékos 

foglalkozásokon. 

A csoportfoglakozások közül 70 foglalkozás - valósult meg a konfliktus és agresszió kezelés 

témakörében az iskolák hét felső tagozatát érintően, heti két alkalommal. Egy iskola nem 

kérte, időhiányra hivatkozva /a tanulóknak sok a szakkör és sok egyéb elfoglaltsága / 

foglalkozások megtartását. 
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Az iskoláktól azt kértük, hogy halmozottan hátrányos helyzetű, magatartási problémákkal 

küzdő tanulókat válogassanak be a csoportokba. Megfigyelhető volt, hogy a csoportokban 

általában 6.-7. osztályos tanulók kerültek, nagy többségében fiúk. Náluk a pubertáskor 

magatartási problémákat hoz elő, ami agresszív magatartási formát eredményezhet. 

 A tematikát az érintett kollégák úgy állították össze, hogy a tanulók a mindennapi életben 

hasznosítható ismereteket sajátítsanak el. Az elméleti információhoz különböző 

helyzetgyakorlatok kapcsolódtak játékos formában, hogy az elsajátított ismeretek jobban 

megmaradjanak. A játékos gyakorlatok során a tapasztaltok többsége azt mutatta, hogy a 

tanulók szókincse nagyon szegényes. A konfliktusokat, csak agresszív módon tudják 

megoldani, trágár szavak kíséretében. 

A közösségi rendezvények során az iskolák igényeihez mérten több kulturális rendezvényekbe 

- Zenei Világnap, Szív napja, Szeretet napja, Egészségnap Márton nap, Tök jó nap stb - is 

sikerült bekapcsolódnunk. Minden témát a korcsoportok igényeihez, tudásához igazítva 

készítettek el a kollégák. A szükséges eszközöket minden esetben biztosítottuk a programok 

sikeres megtartásához. 

A gyermekrendőrség megvalósítására két iskolában történt kísérlet. A megvalósításra önként 

jelentkeztek a gyerekek. A szabályok megbeszélése után volt aki visszalépett, és nem akart 

inkább részt venni a feladatban. A kivitelezés azokon a napokon történt amikor a segítő 

kolléga az intézményben tartózkodott és figyelni tudta a gyermekeket. Egy-egy alkalommal 

négy gyermeket vontunk be a „felügyeleti munkába” akik kettesével voltak beosztva az iskola 

különböző szintjein. Volt aki úgy érezte, hogy hatalmat is kap a feladat mellé, így menet 

közben ráismertünk, hogy a megnevezés sem volt talán szerencsés. Ez a lehetőség egyik 

iskolában sem volt nagyon népszerű, mert a gyermekek nem akarták viselni a 

megkülönböztetésre szolgáló pólót, másrészt nem akartak egymásra árulkodni, vagy nem is 

mertek, mert tartottak attól,hogy egy-egy helytelen magatartási megnyilvánulás jelentése, 

megtorlást von maga után az iskolai időn kívül. Több városi iskolában önállóan működik 

hasonló rendszer, diák ügyeletes formában. A pedagógusok a kísérlet szintjén figyelemmel 

követték az eseményt de összességében nem értettek egyet a céljával, és a formájával sem, így 

ez a projekt csak azokon a napokon tudott megvalósulni amikor a segítők az intézményben 

voltak. A közös családi napot amelyre minden intézményt meghívtunk szeptemberi hónapban 

tartottuk játékos sportbemutatóval, vetélkedővel táncházzal egybekötve szabadtéri zöld 

környezetben. A rendezvényen sok gyermek és felnőtt is megjelent. Akik a meghívásban 
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írtaknak megfelelően, előre jelentkeztek bográcsban főtt marhapörköltel is vendégül tudtuk 

látni.   

 A projekt legnagyobb közösségi rendezvénye és feladata, a nyolc héten át tartó, -több mint 

100 gyermeket érintő- kilenc alkalommal megszervezett napközis jellegű nyári tábor 

megszervezése és lebonyolítása volt. 

Ez volt az a program, amelynek támogatásában az iskolák többsége nem vett aktívan részt, 

így a gyermek toborzásában a szociális segítők magukra maradtak. A pedagógusok részéről az 

érdeklődés hiánya annak tudható be, hogy valamennyi iskola rendelkezett saját, több hetes 

táboroztatási lehetőséggel, így elsősorban a saját táborait töltötte fel a tanulóival. További 

nehézséget okozott, hogy civil és egyházi szervezetek szintén rendelkeztek nyaraltatási 

lehetőséggel, amelyben a helyi pedagógusok felügyeltek, így szintén a saját intézményeikből 

töltötték fel a létszámot. Szerencsésnek is mondható volt a kialakult helyzet, hiszen a 

Családok évében nagyon sok gyermek tudott ingyenesen pihenni, nyaralni. A vidéki 

iskolákban kifejezetten örültek a tábor lehetőségének, hiszen a kisebb települések számára 

korántsem volt annyira szerencsés a helyzet, mint a városi iskolákban. Mindhárom településen 

- Lucfalván, Karancskesziben, Mátraszelén - az iskolák adták a helyszínt és teljes létszámmal 

indultak a táboraink. Az iskolai szociális segítők megfelelő szervezésének köszönhetően, a 

városi táborok is megteltek érdeklődő gyermekekkel. A program tematikája minden turnusnak 

azonos volt, így senkit nem ért hátrány. A tábori időszak feladatait az iskolai szociális 

munkában, a projektben egész évben dolgozó kollégák közösen látták el. A vidéki 

gyermekeket sikerült a településről kimozdítani, a Somoskői Vadasparkba voltak autóbuszos 

kiránduláson. Volt olyan gyermek is, aki ezen program keretén belül hagyta el először a 

szülőfaluját. A tábor ideje alatt  sok kézműves foglakozáson lehetett részt venni, pl. pólófestés 

amit  elkészülte után viselni is tudtak, üvegfestés, kavicsfestés,  társasjáték, sportfoglalkozás, 

bűnmegelőzési játékos foglakozás a rendőrség szakembereivel, látogatás a mentőállomáson, a 

helyszínre érkező  tűzoltóautó szintén  nagy örömet okozott a gyerekeknek, volt  kirándulás, 

sok sok közös beszélgetés.  A napi háromszori étkezést jó minőségben, elegendő 

mennyiségben biztosítottuk a gyermekek számára.  A városi gyermekeknek valamennyi hét 

csodálatos környezetben, - Tó-strand, Geocsodák háza- élményekben gazdagon telt el. 

Számtalan sportolási lehetőségre (csocsó, pingpong, tollas, foci, számháború, stb) volt 

alkalom. A rendszeres kirándulással egybekötött kincskeresés minden csoportban 

megvalósult, amely során minden gyerek megismerte és kipróbálhatta  az iránytű gyakorlati 

alkalmazását, és a térkép helyes olvasását. A kirándulások az alábbi helyeket érintették: Salgói 
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vár, Somoskői vár, Tatár-árok, Kercseg lapos, Medves-fennsík, Bánya-tó, Mogyorósi kilátó-

Rónafalu,  földalatti Bányamúzeum.  Ismeretterjesztő, játékos előadásokat tartottak a 

rendőrség és az ANTSZ munkatársai, minden csoport érdeklődve figyelt a Mentőállomás 

bázisán, ahol újraélesztést is tanultak, kipróbálhatták a mentőautót. A létrás tűzoltóautó 

minden esetben a helyszínre érkezett a táborozókhoz. A tűzoltók munkájuk bemutatása során, 

mindenkit frissítő zuhanyban részesítettek, amelyet nagy nevetések közepette élveztek a 

gyerekek a nyári hőségben.   A saját tervezésű vetélkedők során új ismeretekre, új 

tapasztalatokra tettek szert, a társasjátékaink során javult a kommunikációs képességük, a 

szabálytudatuk, együttműködési képességük erősödött.   Valamennyi résztvevő, akár táborozó, 

táboroztató vagy vendég, vidám élményekkel tért haza mindennap. A gyermekek sok új 

ismeretet, élményt szereztek, új kapcsolatok, új barátságok születtek. Munkatársaink 

mindvégig lelkesen, energikus lendülettel vették az akadályokat, szervezték a programokat, 

oldottak meg nehézségeket, simítottak el konfliktusokat, erősítettek meg barátságokat, 

támogatták az új kapcsolatok kialakulását. A tábori munkában eltöltött időszak egyik fontos 

tapasztalata volt, hogy az alkalmazott élménypedagógiai módszerek segítségével nagyszerűen 

együtt tudott játszani tehetősebb környezetből érkező, és halmozottan hátrányos helyzetből 

érkező gyermek egyaránt. Az elfogadó környezetben az ADHD- s és az enyhe autisztikus 

spektrum zavarral érkező gyermek is jól érezte magát a tábori gyermekközösségben. 

 

A projekt során az óvodai, iskolai szociális segítést végző szakemberek számára rendszeres 

szupervíziót terveztünk azzal a céllal, hogy a résztvevő szakemberek mentális védelme és 

szakmai kompetenciája fejlődjön. A szupervízió végigkísérte a projektet, minden alkalommal 

csoport szupervízió formájában valósult meg.  A szupervízió a gyakorlati tapasztalatokból 

kiinduló és oda visszacsatoló tanulási folyamatként működött és nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy segítse a problémákra való rálátást egy külső szemszögből. Alkalmazása mindvégig - a 

kezdeti nehézségeknél ugyanúgy, mint az egyes programok megvalósításakor folyamatosan - 

nélkülözhetetlennek bizonyult, a szakemberek saját mentálhigiénéjében ugyanúgy, mint a 

szakmai kompetencia, az együttműködés és a hatékonyság növelésében. 

Összességében elmondható, hogy a pályázatunk stratégiai célkitűzései szakmailag teljesültek.  

Az együttműködésben résztvevő 22 intézményben három főállású - szociálpedagógusi 

diplomával rendelkező - óvodai-iskolai szociális segítő kezdte meg a munkát 2017 őszén, a 

tanév kezdetén. Az elmúlt 15 hónap alatt mindhárom célcsoporttal, pedagógusokkal, 
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gyermekekkel, szülőkkel sikerült felvenni a kapcsolatot, a közös munka meg tudott valósulni. 

/ Az iskolákban sokkal nehezebb elérni a szülőket, mivel a gyermekek többsége már egyedül 

közlekedik, illetve a házirendnek megfelelően a bejáraton túlra nem is lehet menniük./ A 

kötelezettségként vállalt foglalkozásokat 13 családsegítő munkatárs segítségével valósítottuk 

meg. A közel kétszáz foglalkozás, több ezer gyermeket ért el, és nyújtott számukra hasznos 

ismereteket, pozitív, jó élményeket. A pedagógusokkal való kapcsolataink jól alakultak, a 

projekt végére már nyitottabbak az újszerű óvodai- iskolai szociális munka iránt. A kezdeti 

tanácstalanságot egyre több lehetőség felismerése váltotta fel, mivel az intézmények többsége 

beismerte, hogy szükség van erre a típusú munkára. Jelenleg három óvoda és egy iskola 

együttműködése nehézkesebb még. 

Eleinte a módszertani hiányosságokat az iskolai szociális munka szakmai irodalmának 

elérhető forrásainak tanulmányozásával, megismerésével próbáltuk pótolni. Sajnos ebből nem 

volt túl sok. A kollégák leginkább főiskolai tanulmányaikra hagyatkoztak. Jó lehetőségnek 

tűnt az Iskolai Szociális Munkások Egyesületével történő kapcsolatfelvétel, de sajnos nem 

kaptunk visszajelzést a megkeresésünkre. Módszertani segítséget végül a program modellező 

szakértőjétől kaptunk. Megterhelő volt azonban a pályázat során kötelezően vezetendő 

nyilvántartások sokasága. Az adatvédelmi törvény szigorításával még egy névsort is nehezen 

lehetett kikönyörögni az oktatási intézményektől, nem még olyan információkat, hogy 

hátrányos helyzetű-e vagy tanulási problémás-e a gyermek. Volt olyan intézmény ahol erről 

nem is nyilatkoztak a jelenléti íveken. Precíz adminisztrációs készségekre volt szükség, hogy 

a programban szereplő gyermekek adatainak rögzítése az elvárásoknak megfelelő legyen, 

amely sajnos sok időt megkívánt a több ezer gyermek és a hozzájuk tartozó pedagógusok, 

szülők elérése mellett. Feleslegesnek tűnt a papír alapú jelenléti ívek vezetése, és ezen adatok  

excel táblában történő adatfeldolgozása mellett, az online felületen történő jelentés. 

Az intézményekben az önálló helység biztosítása a legtöbb helyen továbbra sem lehetséges,  

ezért ezen a területen mindenképp további kompromisszumokra van szükség hiszen egy 

gyermek sem fog nehézségeivel előállni, ha ezt a szünetben társai szeme láttára kell 

megtennie. Az óvodai-iskolai szociális munkában valóban sok lehetőség rejlik, amely 

segítheti a gyermekek problémáinak megoldását, csökkentheti a bullying jelenlétét, vagy 

egyszerűen csak jobbá teszi az iskolai közhangulatot, javítva ezzel is a lemorzsolódást. Erre 

azonban a jelenlegi egy szociális segítő / 1000 gyermek esetén is kevés lehetőség látszik és 

valószínűsíthető, hogy a munkaidő csak tűzoltásra lesz elegendő. 
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Végül, a szociális segítők munkájához elengedhetetlen a gyakorlati ismeretük, erőforrásaik,  

képességeik folyamatos bővítése, képzése olyan területeken mint a mediáció, resztoratív 

gyakorlatok, konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció, csoportvezetési gyakorlatok,  

élménypedagógiai módszerek vagy a megoldásfókuszú megközelítés lehetőségeinek 

megismerése. A szociális segítők munkáját segíti a pályázat keretében elkészített szociális 

térkép. 

 A pályázatban tapasztaltak összegzése mindenki számára hasznos tanulságokkal szolgál, 

amelynek megtartása vagy módosítása hatékonyabbá teheti nemcsak az óvodai-iskolai 

szociális munkát, hanem jelzőrendszer működését is. 

 

A 2018. december 31. napjáig megvalósult, a projekt szakmai tervében vállalt, műszaki-

szakmai eredmények alakulását az 1.sz. táblázat mutatja. 

A táblázatban foglaltakat a csoportos foglalkozások jelenléti ívei, illetve az egyéni segítés 

dokumentációi támasztják alá. 

 

2018. december 31. napjáig az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel elértek 

száma 5.070 fő. Az óvodai szociális tevékenység által bevont gyermekek száma 1820 fő, 
ebből 199 fő az egyéni segítésbe, 1238 fő a csoportos foglalkozásba, 383 fő a közösségi 

rendezvényekbe bevont gyermekek száma. Az iskolai szociális segítő tevékenység által 

bevont gyermekek száma 2482 fő, ebből 200 fő az egyéni segítésbe és 1504 fő a csoportos 

tevékenységbe és 778 fő a közösségi rendezvényekbe bevont gyermekek száma.  
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1. Sz. Melléklet 

Bevont gyermekek száma: 

 

Óvodák 

 
Megvalósítandó műszaki szakmai 
eredmény 
 
 

Gyermekek bevonása óvodai szociális 
segítő tevékenység által 

 
Eredmény leírása 
 
 

Óvodai szociális segítő tevékenység által 
bevont gyermekek száma 

 
A tulajdonság számszerűsíthető értéke 
2018. 12.31.-ig 
 

 1820 fő 

 
Igazolás módja 
 
 

Szakmai értékelő lap alapján 

 

 

 
Megvalósítandó műszaki szakmai 
eredmény 
 
 

Óvodás gyermekek egyéni segítésbe 
történő bevonása 

 
Eredmény leírása 
 
 

A tevékenység keretein belül végzett 
egyéni szociális segítés által bevont óvodás 
gyermekek száma 

 
A tulajdonság számszerűsíthető értéke 
2018. 12.31.-ig 
 

 199 fő 

 
Igazolás módja 
 
 

Egyéni segítés dokumentációja 
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Megvalósítandó műszaki szakmai 
eredmény 
 
 

Óvodás gyermekek csoportos segítésbe 
történő bevonása 

 
Eredmény leírása 
 
 

A tevékenység keretein belül végzett 
csoportos tevékenység által bevont óvodás 
gyermekek száma 

 
A tulajdonság számszerűsíthető értéke 
2018. 12.31.-ig 
 

 1238 fő 

 
 
Igazolás módja 
 
 

Csoportos segítés dokumentációja 

 

 

 
 
Megvalósítandó műszaki szakmai 
eredmény 
 
 

Óvodás gyermekek közösségi 
rendezvényekbe történő bevonása 

 
Eredmény leírása 
 
 

Közösségfejlesztés érdekében szervezett 
programok, az érintett személyek számát 
figyelembe véve 

 
A tulajdonság számszerűsíthető értéke 
2018. 12.31.-ig 
 

 383 fő 

 
 
Igazolás módja 
 
 

Meghívó, jelenléti ív 
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Iskolák: 

 

 
Megvalósítandó műszaki szakmai 
eredmény 
 
 

Gyermekek bevonása iskolai szociális 
segítő tevékenység által 

 
Eredmény leírása 
 
 

Iskolai szociális segítő tevékenység által 
bevont gyermekek száma 

 
A tulajdonság számszerűsíthető értéke 
2018. 12.31.-ig 
 

2482 fő 

 
 
Igazolás módja 
 
 

Szakmai értékelő lap alapján 

 

 

 
Megvalósítandó műszaki szakmai 
eredmény 
 
 

Iskolás gyermekek bevonása egyéni 
segítésbe 

 
Eredmény leírása 
 
 

A tevékenység keretein belül végzett 
egyéni szociális segítés által bevont iskolás 
gyermekek száma 

 
A tulajdonság számszerűsíthető értéke 
2018. 12.31.-ig 
 

200 fő 

 
 
Igazolás módja 
 
 

Egyéni segítés dokumentációja 
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Megvalósítandó műszaki szakmai 
eredmény 
 
 

Iskolás gyermekek bevonása csoportos 
foglalkozásba 

 
Eredmény leírása 
 
 

A tevékenység keretein belül végzett 
csoportos tevékenység által bevont iskolás 
gyermekek száma 

 
A tulajdonság számszerűsíthető értéke 
2018. 12. 31-ig 
 

1504 fő 

 
Igazolás módja 
 
 

Csoportos segítés dokumentációja 

 

 

 

 
 
Megvalósítandó műszaki szakmai 
eredmény 
 
 

Iskolás gyermekek bevonása közösségi 
rendezvényekbe 

 
Eredmény leírása 
 
 

Közösségi rendezvényekbe bevont iskolás 
gyermekek száma 

 
A tulajdonság számszerűsíthető értéke 
2018. 12.31.-ig 
 

 778 fő 

 
 
Igazolás módja 
 
 

Meghívó, Jelenléti ív 

 

 

 


