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2 Ajánlás, nem csak iskolai szociális 

munkásoknak  

Az alább következő instant módszertant – bár a 
címe tartalmazza az iskola kifejezést - ajánlom 
szíves figyelmébe minden olyan szakterületen 
dolgozó kollégának, akik valamely formában szülői 
csoportot terveznek tartani. Itt elsősorban az 
óvodai, iskolai szociális segítőkön túl a családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálatok, és központok 
munkatársaira gondolok. Egyrészt azért, mert a 
prevenciós munka nekik is feladatuk, másrészt, mert véleményem szerint sok helyen a szakmai – 
módszertani repertoár túlzottan elbillent az esetmunka és a családsegítés, családgondozás felé. 
Kevésbé jellemző a szociális csoportmunka, mely módszer a szociális munkának ugyanolyan fontos 
része, mint az esetmunka, vagy akár a közösségi szociális munka.  

Hiszek abban, hogy az ügyfeleink, klienseink egymástól is kaphatnak segítséget, támogatást. A 
szociális szakember kezdeményezésére, majd vezetésével, koordinációjával létrejöhet olyan 
támogató közeg a szülők, családok alkotta csoportok által, mely eredményesebbé teheti munkánkat.  

A szülői csoportokon keresztül létrejöhetnek olyan kisközösségek, melyek biztonságos és 
bizalommal teli közegek, színterek, lehetőségek arra, hogy kölcsönös segítséget, támogatást 
nyújtsanak a tagjaiknak. Már csak a létükkel is, azzal, hogy az adott csoport tagjai megoszthatják 
egymással a meglátásaikat, problémáikat, beszélhetnek tapasztalataikról, érzéseikről, 
gondolataikról és egymástól „tanulva” közösen megoldásokat keressenek és találjanak. Ki – ki 
egyénileg meglelje a számára megfelelőt.  

Őszintén remélem, hogy örömötöket lelitek az olvasásban és írásommal sikerül felkeltenem 
érdeklődéseteket a csoportmunka irányába 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 (Amit ez esetben is 

fontos elolvasnod) 

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. Ezeknek a „csoportoknak” leginkább a gyerekek a célközönsége. 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.”)  

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 szakterületen dolgozók igen eltérő végzettségekkel 
rendelkeznek, ennek megfelelően tárgyi tudásuk is különböző. 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 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 megvalósult csoportot (Összesen tizenkettőt) alsó tagozatos 
gyermekek szülei részére, majd ugyanezt teszem a felső tagozatos gyermeket nevelő szülőkkel, 
családokkal kapcsolatban. Ezt követően külön fejezetet szánok a felhívásomra, felhívásaimra 
érkezett írásoknak, melyeket a kollégák küldtek. Végül soros ajánló következik a szülői csoportok 
tervezése – szervezése – megvalósítása témakör mentén kínált workshopjaimról, tréningjeimről. 
Aztán lezárom az írást. 
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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! 12 db. szülői csoport témát mutatok be részletesen. Segédanyagokkal, kísérő, 
illusztrációs segédletekkel. 6 db. alsó évfolyamos gyerekek szüleire célozva és 6. db. felső 
évfolyamos gyerekek szüleire célozva. Ismétlem magam: Ráérsz! Szánj rájuk elegendő időt! 

 

Egy külön fejezetről, a 11. – ről, 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. A 
bejegyzés statisztikája alapján 642 db. letöltés volt 20202. 05. 21-ig. 

Itt olvashatjátok: 

https://www.co-treme.hu/l/szuloi-csoportok-az-iskolaban-instant-modszertan/ 

Hogy milyen eredménnyel járt a felhívásom, kérésem azt a 11.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. 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 – elsősorban az óvodai - iskolai 
szociális segítőknek írok. Ugyanakkor célcsoportom a családsegítésben, gyermekjóléti 
szolgáltatásban dolgozó kollégák is. Hozzátok szólok, nektek írok, így együtt. Véleményem szerint a 

https://www.co-treme.hu/l/szuloi-csoportok-az-iskolaban-instant-modszertan/
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/09/29/ovodai_iskolai_szocialis_munka_a_gyakorlatban
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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. 

Fontos 3. 

Az iskolai szociális munka témakörben az alábbi tartalmakban és formákban (instant módszertan, 
interjúkötet, jó gyakorlatok, javaslatok és blogbejegyzés) gondolkodom. Minden bizonnyal 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: 

• Iskolai szociális munka, családsegítés, gyermekjólét – A szakmai vezetők feladatai /Instant 
módszertan/ 

• Szülői csoportok az óvodában – instant módszertan 

• 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 megírom, megírjuk együtt a soron következő instant módszertant és minden mást. Már most 
kérlek benneteket, legyetek szívesek és tartsátok napirenden ezeket. Szerintem fontos! 
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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. Ti mit gondoltok erről? 

Továbbá: 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy:  

• És mi van a középiskolás korosztállyal? 

• Miért csak alsó és felső tagozattal foglalkozom? Hol vannak a 4 + 8, 6 + 6 és 8 + 4 -es iskolák? 

Nos, írásomban a 6 – 14 éves gyermeket nevelő szülőkkel, családokkal kapcsolatos csoportmunkával 
foglalkozom. Függetlenül attól, hogy milyen „évfolyamrendszerben” tanulnak a gyermekeik. Célom 
az, hogy arra inspiráljalak benneteket, kedves kollégák, hogy gondoljátok tovább az itt leírtakat és 
illesszétek ahhoz az iskolákhoz, amelyekben dolgoztok.  Továbbá ugyanígy gondoljátok tovább az 
egyes csoportokat, hogy miként lehet ezt a középiskolás gyermeket, gyermeket nevelő szülőkkel 
megvalósítani. Véleményem szerint az itt tárgyalt csoportokat, kezdve akár az alsó tagozatnál 
taglaltakat, egytől – egyig adaptálni lehet a 14 – 18 éves korosztályt nevelő szülőkkel. Csak 
kreativitás és átgondoltság szükséges. No, és persze team munka, közös brainstorming arról, miként 
lehet az itteni csoportok témáit átemelni és új témákat felvetni, kidolgozni az instant módszertan 
alapján a középiskolás gyermeket nevelő szülők részére. A magam részéről erre bíztatlak 
benneteket. Sikeres munkát kívánok! 
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4 Miért Instant módszertan?  
       

Az instant módszertan elnevezés saját 
szókapcsolatom. Erről részletesen írok mindegyik, 
eddig közzétett, ezt a jelzőt tartalmazó 
módszertanomban. Ezek egybe gyűjtve elérhetők az 5. 
oldalon közzétett linken.  

De ide is bemásolom: 

https://igyislehet lehetigyis.blog.hu/2019/09/29/ovodai_iskolai_szocialis_munka_a_gyakorlatban 

Most, csak röviden térek ki egyesével a szavak és rajtuk keresztül a szókapcsolat magyarázatára. 

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 bizony, 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 eredményezhet, 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. 
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4.2 De akkor 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.  

A mellékletek lehetnek: 

• Powerpoint kisprezentációk, illusztrációk, a csoport tartalmát megerősítő kivetített kérdések  

• Csoportindító és csoportot koordináló, fókuszban tartó kérdések felsorolva (word vagy pdf 
dokumentumban) 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 

Ezeket Google drive linkeken érhetitek majd el, az adott gyakorlat leírásánál, az adott szövegbe 
illesztve bekeretezve! Csak egy kattintás lesz és onnan akár le is tölthetitek. 

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 Szülői csoportok tervezése  

5.1 Mért van szükség szülői csoportokra?  
 

• Mert az oktatási rendszerünkben és 
szemléletében nem kap megfelelő hangsúlyt a 
szülőkkel való partnerség. (Ezt, mint szülő is írom, 
nem csak, mint szakember.) 

• 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 az iskola 8 évén keresztül a szülői közösségek, sokszor csak formálisak (egy osztályba 
járnak a gyerekeink) és nem alakulnak ki szorosabb osztályközösségek a szülői, családi 
szinteken 

• Mert a szülőkkel együttműködve hatékonyabb lehet mind az iskola oktatási – nevelési 
munkája, mint az iskolai szociális munka az elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció 
területein 

• 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 átmeneti 
élethelyzetek, pubertáskor, pályaválasztás, stb… stb… 

• Mert prevenciós tartalmúak és jellegűek lehetnek. Minden szinten. 

• 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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5.2 Általános szabályok a tervezés során 

5.2.1 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 osztályba? 

• és így tovább… 

Természetesen nem gondolom, hogy minden ilyen jellegű információt tudnunk kell a családokról. 
Az 1. osztályban ez nem is elvárható és kivitelezhető. Most, csak pusztán felhívtam a figyelmeteket 
néhány finomhangolást igénylő fontos információra. Például, ha egy osztálynál 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 első osztályban 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 a tanár/osztályfőnök kérte, hogy legyen 
egy „rendhagyó szülői értekezlet” netán ő tett javaslatot a szülői csoportra, már rendelkezünk némi 
előképpel, előzetes információval egyenesen tőle, a tanártól vagy más forrásból. Ez utóbbi esetben, 
amikor a tanár kéri az együttműködésünket, partnerségünket, pont arra kell ügyelnünk, hogy a tőle 
jött információk 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…” 

Néha bizarrabb problémákkal is szembe kell néznünk, és mérlegelnünk. Példa: Kisebb település 
iskolája. Két család régóta, mondhatni „ősidők óta” ellenségei egymásnak. Amolyan „Montague és 
Capulet ház és viszály”. Esetleg az egyik szülő a helyi polgármester, a másik meg egy ellenkező színű 
helyi politikus. Ez főleg kisebb településeken hordoz magába némi sajátos ízt. Vagy X. szülő Y. szülő 
alkalmazottja volt és perben – haragban állnak egymással. A sort még folytathatnám hosszan. Nem, 
nem elriasztani akarlak benneteket, csak felhívom figyelmeteket, mennyi minden, elsőre nem túl 
gyakorinak tűnő viszonyrendszer befolyásolhatja egy – egy szülői csoport dinamikáját. És ezek még 
a nagyjából tárgyszerű részletek. 

Azt gondolom, nem árt néhány általános információval rendelkeznünk a szülőkről, családokról 
mielőtt bármilyen módon felkínáljuk számukra a szülői csoport lehetőségét. 
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És végül, egy tételmondat, amiről szívesen nyitok vitát, de előre szólok, hogy meggyőzhetetlen 

vagyok!       

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! 

 

 

 

 

 

 



13 

5.2.2 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 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, 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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5.2.3 Kivel?  
 

Szülői csoportok kapcsán az alábbi sorrendben és 
szakemberekben gondolkodjuk: 

1. Pedagógus 
2. Saját kollégánk 
3. Külső szakember 

A pedagógusokkal 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! 

 

A pedagógus jelenléte a csoportban: 

• A csoport témája, tartalma 

• A csoport célcsoportja és időszerűsége (Például elsősök szüleinek tartandó információs 
csoport vagy 7 osztályos gyermekek szüleinek tartott pályaorientációs csoport, netán a 
családi munkamegosztást, családi szerepeket taglaló csoport. Nem mindegy.  

• A csoportalkalom sorrendisége. Első alkalom, ami inkább egy információs beszélgetőkör vagy 
többedik alkalom, ami már ténylegesen szülői csoport mind tartalmában, mind 
módszereiben 

• A pedagógus viszonya, magához a szülői csoportokhoz 

• A pedagógus viszonya a szülőkkel, családokkal kapcsolatban 

• A szülők, családok hozzáállása a pedagógus jelenlétéhez 

• A pedagógus kapcsolatának minősége velünk, iskolai szociális munkással 

• És még sorolhatnám… Biztos vagyok benne, hogy ti is, kedves kollégák, számtalan új 
szempontokat tudnátok behozni ebbe a kérdésbe. 

Összefoglalva tehát, nincs recept. Számtalan változótól függ, hogy a pedagógus aktív vagy passzív 
jelenlétében folyjék - e 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, 
pályaválasztási tanácsadó, 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! 

 

5.2.4 A mentálhigiénés team 
 

• Van olyan pedagógus az iskoládban, aki elkötelezett a prevenció témakör felé és még jóban 
is vagytok? 

• Esetleg van iskolapszichológus, akivel kialakult az együttműködés? 

• Felkerested már az iskolai védőnőt, akivel szintén jól megértitek egymást ezt a kihívást 
illetően? 

Nosza, alakítsátok meg a mentálhigiénés teamet és dolgozzátok ki az adott iskola prevenciós 
programját! Nem, nem a pedagógiai programba egy az egyben illeszthetőt. Az a legtöbb helyen 
formális. Amolyan kipipálandó részlet. Én arról beszélek, ami számotokra és a prevenciós szakmai 
terület számára fontos. Ami egyébként neked, kedves kolléga az egyik elsődleges feladatod. Jelesül: 
Iskolai prevenció létrehozása, alkalmazása és működtetése, megvalósítása.  

Persze, persze, tudom, ez nem ilyen egyszerű! Mindössze azt akartam szemléltetni, hogy olyan 
közegben, ahol létezik szakmai együttműködési kultúra, milyen egyszerűek az első lépések! A 
mindennapi életben ez sajnos nem megy ilyen könnyen, de neked, nekünk azért kell dolgozni, hogy 
kezdődjön el, és működjön. Amit itt fentebb, három sorban megfogalmaztam, az nem más, mint a 
szakmaközi együttműködés. Közös célok mentén, azonos célcsoportokkal, azonos tartalommal, 
változatos módszerekkel, a szakmai kompetenciákat és azok határait figyelembe véve 
interprofesszionális együttműködés! 

Milyen szép lenne, ha a felsorolt szakemberek és még azok, akiket ők keresnek fel, találnak meg, 
szakmai, szakmaközi együttműködés keretében a mentálhigiénés team keretei között kidolgoznák 
az iskola prevenciós programját! És természetesen meg is valósítanák! Együtt! 

Erről most csak néhány szóban, mert terveim szerint a téma külön írást érdemel. Külön módszertani 
segítséget igényel. Ennek eleget is kívánok majd tenni egy későbbi írásomban, most csak vázlatosan 
írok erről: 

A mentálhigiénés team lehetséges ütemterve az iskola prevenciós programjával kapcsolatban: 

• A team megalakulása 

• A közös munka állomásainak meghatározása 

• Az iskola prevenciós programjának tervezése: 
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1. A prevenciós program célja: elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenciós tartalmú 
program elkészítése az adott iskolára vonatkozóan 

2. Célcsoportok: Gyerekek, szülők és pedagógusok (Sic!) 
3. A prevenciós program random tartalma, témakörei: egészségvédelem, egészségnevelés, 

mentális egészség védelme, 
4. Alkalmazott módszerek: Előadások, kiselőadások, interaktív kiselőadások, beszélgetőkörök, 

csoportok, közösségi programok, és így tovább… 
5. Helyszínek 
6. Szakmai partnerek 
7. Megvalósítási ütemterv (időpontok, mérföldkövek) 

Még egyszer hangsúlyozom, itt, most a Szülői csoportok az iskolában – Instant módszertan című és 
tartalmú írásban egyelőre ennyit szánok a mentálhigiénés team témakörre. A közeljövőben önálló 
blogbejegyzés formájában tervezek egy ilyen tárgyú, tartalmú írást közzétenni. Sőt, lehetőséget is 
kínálok majd vendégposztra, melyben bárki kolléga megírhatja a témához kapcsolódó tapasztalatait, 
jó gyakorlatát, és annak megvalósulását. Mindezt, az így is lehet, lehet így is gondolatkör jegyében. 

 

5.2.5 Az iskolapszichológus 
 

Ha a mentálhigiénés team külön írást érdemel, akkor az együttműködés az iskolapszichológussal 
témakör egy egész külön kötetet igényel. Tisztában vagyok azzal milyen széles skálán mozognak a 
tapasztalatok. Ezért is tervezek egy interjúkötetet ebben a témában. Munkacíme: Az iskolai szociális 
munkás és az iskolapszichológus együttműködésének lehetőségei. 

Eredeti tervem szerint most tavasszal ezen a témakörön dolgoztam volna.  

Erről szóló felhívásom itt olvashatjátok: 

https://igyislehet-
lehetigyis.blog.hu/2020/03/08/iskolapszichologusokat_es_iskolai_szocialis_szakembereket_kerese
k 

A formája tehát interjúkötet lett volna. Sajnos ezt a tervemet megakadályozta a Koronavírus miatti 
helyzet. Természetesen nem lett negligálva, pusztán átütemeztem a szeptemberi időszakra. 
Felhívásomra többen jelentkeztek. Mind iskolapszichológusok, mind szociális szakemberek. Sőt, 
komplett team is! Bízom benne, hogy az ősszel elkezdődhet a közös munka, az interjú sorozat, illetve 
a fókuszcsoportok.  

Itt most csak annyit írok, hogy mindenki keresse az együttműködés lehetőségeit az 
iskolapszichológussal! 

Tudom, a legtöbb helyen nincs iskolapszichológus. Sebaj, a vezetőtök sokat tehet azért, hogy 
keresse, kialakítsa és részese legyen csoportotok a szakmaközi együttműködésnek. Például keresse 
meg a Pedagógiai szakszolgálatot, illetve azon belül működő Nevelési Tanácsadót. Hívja meg őket 
egy közös team-re. Kezdeményezze a szakmaközi együttműködést. Közösen dolgozzátok ki annak 
tartalmát, elemeit, formáját. A vezetőknek óriási a felelőssége a ti szakmai csoportotok szakmai 
kapcsolatrendszerének kialakításában. Erről külön kívánok írni a következő Instant módszertanban. 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2020/03/08/iskolapszichologusokat_es_iskolai_szocialis_szakembereket_keresek
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2020/03/08/iskolapszichologusokat_es_iskolai_szocialis_szakembereket_keresek
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2020/03/08/iskolapszichologusokat_es_iskolai_szocialis_szakembereket_keresek
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5.2.6 Mikor?  
 

Délutánonként. Mikor máskor? 

Persze, persze, na de 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: 1. osztály, csak és kizárólag az első szülői értekezlet után. 
Októberben, novemberben. 

• Alsóból felsőbe való átmenet: 4. osztály 2. félév március, április, május 

• A felsőtagozat kihívásai: 5. osztály, 1. félév, november környéke, amikor már rendelkeznek a 
szülők némi tapasztalattal a felső évfolyam új helyzetéről és a kihívásaival kapcsolatban 

• Szexuális edukáció: Ez az a téma, ami már az óvodában elkezdhető, csak akkor nem így hívjuk. 
Ha nyitott és befogadó közegben élünk, dolgozunk, akkor már alsó osztályokban is 
alkalmazható. Mondjuk 4. osztálytól. Van is egy ilyen program, melyről itt olvashattok. 
„Ciklus show” Az idegenkedőknek némi  előzetes információ egy igazán informatív honlap 
segítségével: 

➢ http://www.mfm-projekt.hu/ 
➢ Sok médiamegjelenéssel: 
➢ http://www.mfm-projekt.hu/media 
➢ És személyes ajánlómmal: 
➢ https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/06/21/ciklus_show_es_titkos_kuldetes 
➢ 10 – 12 éves gyerekek a célcsoportja. Számos egyház által fenntartott iskolában is 

alkalmazták már.  

Lássunk további témaköröket és időzítési szempontokat: 

 

• „Az én lányom/fiam nem olyan” – szexuális edukáció szülőknek: 6. osztálytól folyamatosan. 
Hogy a tanév melyik hónapjában, az gyakorlatilag mindegy. 

• 3K Kortársak - Kapcsolatok – Közösség csoport: Mind alsó tagozatokon, mind felső 
tagozatokon. Hogy melyik hónapban, az irreleváns, bár én az őszi időszakot javaslom a nyári 
változások után. 

• Pályaorientáció: Meggyőződésem szerint én 6. osztályban kezdeném, igen távolról indítva a 
témakört. Aztán 7. osztály 2. félév, 8. osztály 1. félév és itt lehetőleg minél előbb, október 
végéig bezárólag. 

 

És így tovább. Ennek a fejezetnek Tervezés a címe. Hát figyeljünk az egyes témakörök 
időszerűségére! 

 

 

 

http://www.mfm-projekt.hu/
http://www.mfm-projekt.hu/media
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/06/21/ciklus_show_es_titkos_kuldetes
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5.2.7 Hol?  
 

Hát az iskolában! 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: 

Első osztályosok szüleinek tartandó első szülői 
beszélgetőkört, rendhagyó szülői értekezletet szerintem minden esetben az adott osztály 
osztálytermében tartsunk. Szerintem nem kell hosszan indokolnom miért. Ez a terem lesz négy éven 
át az iskolai terük. Szoktassuk őket és magunkat a helyszínhez. 

Általános gyakorlat, hogy más évfolyamokon, felsőben is az osztály saját termében zajlik minden az 
adott osztályt érintő, azzal kapcsolatos esemény. Szülői értekezletek, néha még a fogadóórák is. Ezt 
lehet akceptálni és alkalmazkodni a bevett szokáshoz. Lehetünk formabontók és szervezhetjük 
máshová is az iskolán belül. Ezzel is hangsúlyozva, hogy itt és most valami más tartalom, más forma 
lesz, mint a szülői értekezlet. Ilyen helyiség lehet például az iskola könyvtára, ha van egyéb alkalmas 
és megfelelő közösségi tér például klub, ügyeleti terem stb… akkor az. 

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 iskolában, 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 „iskola világából” és 
a helyszínválasztással is hangsúlyozzuk az adott csoportalkalom témáját, tartalmát. 



19 

5.2.8 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 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. 
Mondanak még 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 iskola vezetőjét értem. Nem árt, ha 
komolyan vesz minket! És az osztályfőnököt, 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 prevenciós órát/csoportot/beszélgetést/ a hetedikesekkel? 
Tudod drogról/szexről/pályaválasztásról stb…?”  

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. Most lássuk a kétfajta tematikát. Ide a szövegtestbe beillesztek egyet – 
egyet, 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/ 

 

https://www.co-treme.hu/archivum1/
https://www.co-treme.hu/archivum2/
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5.2.9 Egy vázlatos tematika így néz ki: 
 

Fókuszban a szülő 

Szülői csoport 

Vázlatos tematika 

 

Cél: Szülők érzékenyítése. Családi élethelyzetekkel gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretek és 
tapasztalatok átadása, megosztása 

Tartalom: Családi élethelyzetek és gyermekek helyzete a családban 

Módszer: Szülői csoport 

Időtartam: 4 x 1,5 óra 

I. Téma: A család 

• Bevezetés, ismerkedés, ráhangolódás 

• Tájékoztatás és a fókusz kijelölése, megbeszélése 

 

II. Téma: A család 

• Családi életciklusok, családi szerepek 

• Kommunikáció a családban 

 

III. téma: Gyerekek 

• Bevezetés 

• Ráhangolódást segítő gyakorlatok 

• A szocializáció színterei – gyermeki szükségletek 

• Hogyan telik az idő a családban? 

 

IV. téma: Gyerekek 

• Átmeneti élethelyzetek gyermekkorban 

• Szülői kihívások 

• Zárás 

 

Ennyi bőven elég, hiszen ez csak tájékoztató jellegű! Mintegy felvillantja, mi várható. És csupán 
alapinformációkat tartalmaz. 
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5.2.10 Egy részletesebb tematika így néz ki: 
 

„Fókuszban a szülő!” Szülői Csoport 

Tematika vázlat 1 és 2. alkalom 

 

A csoportok 4 x 1,5 órásak. Első két alkalommal a témakör a család, a harmadik, negyedik alkalom 
témaköre a gyermek, az alábbiak szerint. (A további alkalmak tematikái a szülők visszajelzései, 
kérései alapján kerülnek kidolgozásra.) 

 

I. Blokk: Család 
 
 

Tartalom Módszerek Időtartam (perc) Eszközök 

1. témakör    

Ismerkedés, 
ráhangolódás 

 Bemutatkozások  
15  

 
Papírok, tollak,   
feladatkártyák 

Csoportvezetői 
tájékoztatás, 
(Illusztráció 
gyakorlattal. 
)Csoportképzés 
 

Rövid bevezető, 
konstruktív hallgatás 
páros gyakorlat, 
majd csoportmunka:  
szabály játék, 
szabályalkotás 
 

 
30  

 
Papírok, tollak, 
flipchart tábla 

Családi életciklusok Interaktív előadás 
 

45 Projektor, papírok,  

2. témakör    

Családi szerepek, 
minták 

Csoportbontás, 
feladatcsoportok 
 

35 Szerepkártyák 

Kommunikáció, 
család dinamika 

 „Nagygyakorlat” 35 Színes kötél, cellux, 
instrukciós lapok 

Záró kör, 
visszajelzések 

Csoportban, egyéni 
visszajelzések 
 

20 Nem szükséges 
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II. Blokk: gyerek, gyerekek 
 
 

Tartalom Módszerek Időtartam Eszközök 

3. témakör    

Ráhangolódás, ki 
hogy érkezett? Miről 
lesz ma szó? 

Játékos ráhangoló 
feladatok, 
csoportvezetői 
bevezetés 

15 Papírok, tollak, 
flipchart tábla 

A szocializáció 
szinterei 
 
 
 

Interaktív kiselőadás 
majd egyéni munka, 
nagykörös 
megbeszélés 

 
30 

Projektor, papírok, 
tollak 
 

Egy nap, egy hét, egy 
hónap…  
 

Interaktív kiselőadás   
15 

Projektor, 
Feladatkártyák 

A gyermeki 
szükségletek 
 

Interaktív kiselőadás 
majd hozzá 
kapcsolódó 
feladatcsoportok 

 
30 

Projektor, 
szükségletkártyák 

4. témakör    

Átmeneti 
élethelyzetek 
gyermekkorban 

Csoportbontás, 
kiskörben 
megbeszélés, majd 
nagykörben 
megosztás 

 
60 

Készség kártyák, 
kompetencia 
kártyák, képesség 
kártyák 

Záró kör, 
visszajelzések,  
„kilépő cédulák” 
 

Csoportban, egyéni 
visszajelzések 

30  
Színes „post it” tömb 
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6 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 iskolák, és bennük a pedagógusok 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 iskola és a ti intézményetek között. Ti pedig különböző módokon 
kommunikáltátok a célcsoportjaitok (gyerekek, szülők, pedagógusok, 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 iskola honlapján 

• 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.  

Nyilván ezt a típusú leírást is széles körben terjesztettétek: 

• Gyermekorvosok 

• Védőnők 

• Óvodák, iskolák 

• Pedagógiai szakszolgálat és nevelési tanácsadó 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/09/29/ovodai_iskolai_szocialis_munka_a_gyakorlatban
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/09/29/ovodai_iskolai_szocialis_munka_a_gyakorlatban
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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. 

 

6.1 Az iskola bevonása és elköteleződésének kialakítása: 
 

Itt, most két változatot írok le röviden, de természetesen bőven lehetnek egyéb utak, 
kezdeményezések, akár „megrendelések is. Most, csak a két alapvető formát, lehetőséget mutatom 
be. 

 

6.1.1 Amikor az iskola kéri, hogy „tarts valamit”! 
 

Sok esetben az iskola/pedagógus keres meg minket, hogy tartsunk „valami” előadást drogokról és 
veszélyeikről, az internet veszélyeiről, a továbbtanulásról és így tovább. Ezek nyilvánvalóan nem 
átgondolt, komolytalan felkérések. Legtöbbször amolyan „kipipálni a témát” elképzelés áll 
mögöttük. Továbbá többnyire a gyerekekre, tanulókra vonatkoznak, mint célcsoportra. A szülőkkel 
kapcsolatban nem igazán érkeznek ilyen felkérések vagy ha mégis, akkor használjuk ki. Mondjuk el, 
hogy szíves örömest. Kapjunk elő a táskánkból (küldjük át emailben aznap/másnap) egy kész 
tematikát (mert elkészítettük a szolgáltatási palettánkat és túl vagyunk az előző fejezetben taglalt 
„Szülői csoportok tervezésén”). Mondjuk el, hogy egy alkalmas, 45 – 60 perces beszélgetés a 
szülőkkel semmilyen eredményre nem vezethet, de nekünk van egy elképzelésünk a téma 
feldolgozására és egy szülői csoportfolyamat keretében az alábbiakra gondoltunk. (És elmondjuk, 
bemutatjuk.) Beszélünk arról, hogy segítséget kérünk a szervezésben és az első alkalom 
megvalósításában. Minden más, attól kezdve már rajtunk múlik és a mi feladatunk. Elmondjuk, hogy 
ehhez a témakörhöz, ennek a témakörnek a feldolgozásához, kb. 2-3-4 alkalmat látunk 
szükségesnek. Hangsúlyozzuk, hogy csak az első alkalom kapcsán kérünk segítséget, támogatást az 
iskolától/pedagógustól és minden további alkalom a szülőkön és rajtunk múlik.  

 

Másik esetekben akkor érkezik megkeresés az iskola/pedagógus részéről, amikor valami baj van és 
tűzoltás a cél. (Például konfliktus a szülői közösségen belül, történt valami súlyos probléma az 
osztályban, iskolában, például bántalmazás és erre keresi a választ az iskola, stb… stb… 

Itt is, ebben az esetben is, azt tartom megfelelőnek, ha nem azonnal reagálunk és ugrunk bele az 
ismeretlenbe, hanem először tájékozódunk alaposan, beszerezzük (több helyről, több nézőpontból) 
az információkat és csak ezután tervezünk szakmai választ adni rá. Ha szülői csoport a megoldás, 
akkor azt. Ilyen esetekben különösen hangsúlyos saját kompetenciáink és készségeink ismerete. 
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Például, egy szülők közötti konfliktus, pláne, ha már az osztályközösség több szülőjére kiterjedt, 
jelentős szakmai tudást, had nem mondjam mediátori képességeket igényel. (Akkor is, ha van ilyen 
végzettsége, képzettsége az iskolai szociális munkásnak.) Meg kell értetni, az iskolával, a 
pedagógussal, hogy egy téma feldolgozása a szülőkkel, nem lehetséges csupán egy 45 perces szülői 
értekezlet keretében. A témát elő kell készíteni, tervezni, szervezni és csak ezután megvalósítani. Ha 
ugrunk az első jelzésre, ne csodálkozzunk a nagy valószínűséggel borítékolható 
eredménytelenségen. 

Mindkét esetben, akárhogyan is érkezik a megkeresés, használjuk fel erőforrásainkat. itt van fontos 
szerepe a mentálhigiénés teamnek, az iskolapszichológusnak, ha van egyáltalán, és a saját teamünk 
munkatársainak. Ha nem vagyunk egyedül, akkor ne legyünk egyedül! Keressünk partnereket és 
szövetségeseket. Nem egyedül kell megoldani minden problémát az iskolai szociális munkásnak. Ezt 
érvényesnek érzem a szülői csoportokra is, ilyen helyzetekben. 

 

6.1.2 Amikor mi kezdeményezzük a szülői csoport létrehozását 
 

Ebben az esetben lényegesen könnyebb dolgunk van az elején. Hiszen már részletesen 
megterveztük a formát és a tartalmat. Végig mentünk minden kérdésen, amiket az 5. fejezetben 
taglaltam és válaszokat is adtunk rájuk.  

De miként fogadtassuk el a pedagógussal, az iskolával és annak vezetésével? 

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

• Adjuk át a tematikákat 

• Kérjük 5 percet az elképzelésünk ismertetésére 

• Ismertessünk jó gyakorlatokat 

• Hivatkozzunk más szülői csoportokra (ha volt ilyen gyakorlatunk) 

• Érveljünk 

• Illeszzük be az iskola pedagógiai programjának részletébe, alfejezetébe. Például 
egészségnevelés, prevenció címszavak alá.  

• Illesszük be az iskola pedagógiai programjának más részeibe, részeihez 
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6.2 Szülők bevonása: 
 

6.2.1 Személyesség és szervezés 
 

Én a személyesség híve vagyok. Kezdetben mindenképpen. Ne féljünk megszólítani néhány szülőt, 
egyenként. Hogy kiket, abban segítségünkre lehet a pedagógus. 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 

• Osztályfőnöki értekezleten 5 percben. (Akárcsak az előző alfejezteben, amikor az 
iskolaigazgatóktól, pedagógusoktól kértünk 5 percet.) 

• Kis „emlékezetető” papíron a szülőknek. (Max A5 – ös méret, amit a szülői értekezleten 
osztunk ki.) 

• Plakáton 

• És minden más formán, formában, amit el tudtok képzelni. Legyetek kreatívok és 
hatékonyak. 
 

6.2.2 Más lehetőségek a szervezésre, hirdetésre 
 

• Facebook csoport (ha már létezik ilyen. Ezt nyilvánvalóan nem az első osztályosok szüleinél 
gondolom) 

• Az iskola honlapja (Igen, láttam ilyen „csodát”, amikor megengedte az iskola.) 

• 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. 

• 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? 
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6.2.3 Praktikus tanácsok a helyszínre és tárgyi eszközökre vonatkozóan: 
 

• Érj oda legalább fél órával előtte 

• Rendezd be a termet. Ha lehetséges ne három padsor várja a szülőket. 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, 
itt és most nem tanulmányi előmenetelekről, meg magatartásról stb… lesz szó. 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… Ne 
féljetek használni a digitális táblát. Ha ez nincs vagy nem megengedett, akkor projektor, 
hangszóró 

• 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 30 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 az osztálypénzből, 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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7 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 leszünk és hogy számíthatok – e rájuk a 
továbbiakban is, valamint a terjesztésben. Mindezek után végig gondolom a kollégáimmal, esetleg 
a pedagógussal, 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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8 Szülői csoportok alsó tagozatban  

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 dőlt betűvel 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 iskolájában, hátrányos helyzetű szülőknek tartok csoportot, akkor más a 
stílusom, mint egy „átlagos” iskolában. 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. És 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 és 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!        

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. 
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(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. (Némelyik kezdetleges, 
némelyik 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! 

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, amikor 
kezdted az iskolát, amikor növekedtél, amikor kamaszodtál, serdültél. Nálad, hogy ment például az 
alsóból, felsőbe átmenet, milyen volt a pályaválasztással kapcsolatos hercehurca, stb… Nem lehetett 
az olyan régen. 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! 

Akkor vágjunk bele! 
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8.1 Kezdő, induló csoport – közösségépítés 
kezdetei  

 

Itt most 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!        

Kedves Szülők! 

Örülök, hogy ennyien eljöttek. Igazán kedvesek önök, hogy szakítottak időt erre az alkalomra. Talán 
emlékeznek rám, az első szülői értekezleten mutatott be az osztályfőnökük Kati néni/Zoli bácsi. Azóta 
küldtem önöknek emailt, benne röviden összefoglaltam mivel is foglalkozom, milyen 
tevékenységeket végzek, miben tudok segíteni, illetve, hogy milyen egyéni, csoportos lehetőségeket 
kínálok majd a gyermekeiknek. Mindezek megtalálhatók az iskola honlapján is, továbbá az 
„anyaintézményem” weboldalán is.  

Ha itt vannak, márpedig sokan eljöttek, amit ez úton is köszönök szépen, akkor minden bizonnyal 
olvasták a meghívóban szereplő témát, hogy miért is vagyunk itt?  

Nos, az elkövetkező 8 évben ide fog járni gyermekük. most 1.b. osztályos, aztán így megy tovább 2.b, 
majd egészen 8.b.-ig. Gyakorlatilag, ha a születésétől a jogi nagykorúságáig számítjuk, akkor annak 
a 18 évnek csaknem a felét itt tölti. 8 évet. Szociális szakemberként azt gondolom, hogy nem 
mindegy, milyen közegben telik el ez a 8 év.  

Mit gondolnak erről? 

…………………………………………………………………………………… 

Tudom, még az iskola elején vagyunk. Most rázódnak bele a gyerekek ebbe az új életformába és azt 
gondolom, ez az időszak a szülőknek is megterhelő lehet.  

Miként élték meg az iskola első heteit, hónapjait? 

……………………………………………………………………………………. 

Amiről ma szeretnék beszélni önökkel és kérdezni a véleményüket, az a nevelés. Általában a nevelés, 
és mellette az iskolai nevelés és a családi nevelés összehangolása. 
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Elmondom miért is gondoltam erre: 

Az iskolára elsősorban, mint a tanulás színterére gondolunk. Ez így is van. De mellette rengeteg 
mintát, szerepet, viselkedést, tanul el a gyermek. Kitől? Mindenkitől.  

Gondoljunk csak bele. A napi aktív életéből hány órát is tölt el itt? 

……………………………………………………………………………… 

Önök, hogy számolnak, mennyi az aktív órák száma egy átlagos nap? 

……………………………………………………………………………… 

Hánykor is kel fel? Hánykor is fekszik? Az akkor pontosan mennyi is? És ebből mennyit fog majd 
tölteni önökkel és mennyit itt az iskolában, illetve a kortársaival? Igen, az iskolában nem csupán a 
tanárnak van jelentős hatása, hanem az osztálytársaknak és bizony önöknek is a szülőknek, hiszen 
gyermekeik egymásra hatnak. Akkor is, ha nincsenek feltétlen szoros barátságban. Mert itt, ebben 
a teremben, ezen a 70 négyzetméteren töltik el a napjuk csaknem felét. Mit gondolnak erről? 

………………………………………………………………………………… 

Én ezért tartom fontosnak a szülői csoportokat. Hogy ezzel is segítsem önöket abban, hogy jó 
osztályközösséget alkossanak, továbbá, hogy kiszolgáljam az önök ötleteit, kéréseit, megkereséseit 
és természetesen én magam is szolgáltassak önöknek különböző témákban különböző csoportokat, 
kiselőadásokat. Mindezt azért, hogy a gyermekeik a lehető legjobban érezzék magukat az iskolában, 
a társaikkal, az osztályközösségben. 

Hogy látják? Fontos lehet ez? 

……………………………………………………………………………….. 

Van -e valami kérdésük az eddigiekkel kapcsolatban? 

……………………………………………………………………………….. 

Tudom, hogy már nagyon kevés időnk maradt, ezért már csak mindössze 10 percre kérem a 
türelmüket. Készítettem egy rövid összefoglalót, hogy mire számíthatnak az elkövetkező időszakban 
és hogy miben várom javaslataikat, ötleteiket.  

………………………………………………………………………………. 
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Kivetítem jó? 

 

Felmerült valami kérdés ezzel kapcsolatban? 

………………………………………………………………………….. 

Köszönöm a türelmüket. Ezt az anyagot természetesen átküldöm önöknek e-mailben is, de készültem 
a szöveg kinyomtatásával is, innen lehet elvenni majd. (Asztalra kikészítve.) 

Köszönöm szépen, hogy itt voltak! Hamarosan jelentkezem. Bízom benne, hogy folytathatjuk. 
Együtt. Közösen. Viszontlátásra! 

Következő alkalmak lehetséges témái: 

Lásd a ppt-n felsorolva, továbbá amiket a szülők hoznak fel témaként, említenek meg ötletként, 
netán elvárásként.  

 

 

 

 

A csoporthoz tartozó segédanyagokat itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/11bGTwv4hOvzNDq3xGZl0iUiGLtDTS3Qk?usp=sharing 

Megjegyzés: A kivetítendő diákat három különböző stílusú sablonnal raktam fel, hogy 
érzékeltessem, a különböző hangulatú sablonok mennyire befolyásolják az összképet. A 
továbbiakban már nem teszek fel ilyen variációkat. Azok kitalálását, létrehozását rád bízom, 
kedves kolléga.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/11bGTwv4hOvzNDq3xGZl0iUiGLtDTS3Qk?usp=sharing
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8.2 Átmeneti élethelyzetek és normatív 
krízisek  

 

Szép napot, sziasztok! Bár, már 16.00 óra, és lassan 

esteledik…       

De jó, hogy újra itt vagytok! 

Hogy vagytok? Mi újság veletek, amióta nem találkoztunk? Bizony, már eltelt egy kis idő... Ezért is 
vagyok hálás nektek, hogy ennyien eljöttetek. 

Ha visszaemlékeztek, szó volt arról, hogy erről a témáról szeretnék veletek beszélni. Ez pedig az 
átmeneti élethelyzetek és a normál (normatív krízisek) 

Szóval, hiszitek vagy sem, de gyermeketek, amíg ide elért, 6- 7 – 8 éves koráig körülbelül minimum 
2-3 de inkább 4 – 5 átmeneti élethelyzeten ment keresztül, amit jól, rosszul viselt. Vagy minden 

további nélkül „átvészelte” vagy megküzdött vele. És vele együtt ti is.       (De erről külön szeretnék 
beszélni majd. A felnőttek átmeneti élethelyzeteiről és normál (normatív) kríziseiről egy másik 
alkalommal) És bizony, itt az iskolában is, ezalatt a 8 év alatt vár még rá, a gyermeketekre további 
három, négy vagy akár több átmeneti élethelyzet. És bizony ezek az élethelyzetek együtt járhatnak 
problémákkal, krízisekkel.  

Tudtok mondani a közelmúltból olyan helyzetet, aminél éreztétek, mint szülő, hogy nehézségek 
lesznek? Esetleg már előre gondoltatok ezekre a nehézségekre? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Az iskolakezdés mindenkinek, minden gyereknek zökkenőmentesen ment? Tényleg? Nem mondott 

senki olyat, hogy anya/apa én inkább visszamennék az oviba!       

………………………………………………………………………………………………………….. 

Szóval, igen, amiket említettetek, azok egy része ide tartozik a témához. Ha megengeditek kivetítek 
néhány átmeneti élethelyzetet. Felsorolásként. Aztán beszélünk róluk, és a hozzájuk tartozó normál 
krízisekről. Jó? 

 

A normál krízisekről: 

Micsoda furcsa (hülye) kifejezés már, hogy normál krízis? Ha krízis, akkor hogyan lehet normál. Nos, 
egész pontosan azért normál, sőt igazából normatív az eredeti kifejezés, szóval attól normál, hogy 
mindenki, tényleg mindenki tudhatja, hogy be fog következni, bekövetkezik.  

A csoporthoz tartozó segédanyagot itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/196YKrlpLCoLXvZBY0qX97VNofLs3zP7p?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/196YKrlpLCoLXvZBY0qX97VNofLs3zP7p?usp=sharing
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Mondok erre egy drasztikus példát. (Fontos megjegyzésem: 10 esetből 8 – 9 alkalommal ezzel a 
példával élek, a dráma, a dramatikus hatás miatt és azért, hogy felkeltsem érdeklődésüket. Nekem 
eddig mindig bejött. Mindenhol, bármely csoportban. Javaslom, találjatok ti is jellemző példát.)  

Szóval, bármennyire is fáj, de valahol mindannyian tudjuk, hogy el kell temetnünk majd szüleinket. 
Ez a gondolat bennünk van, mert úgymond: „Ez az élet rendje.” Persze, nem gondolunk rá, nem így 
éljük az életünket, de tudjuk. Ennyi. Nos, ettől normál, normatív ez a krízis. Hogy tudjuk, előbb – 
utóbb be fog következni. És attól krízis, amivel jár. Fájdalommal, szomorúsággal, gyásszal és 
sorolhatnám… Vannak nem normál krízisek is, amire nem számítunk, nem számolunk. Azok krízisek. 

Szóval, hogy voltatok ti ezekkel az átmeneti élethelyzetekkel? 

Kinek is járt itt bölcsődébe a gyereke? Milyen volt a beszoktatás? Zökkenőmentes? És te, ti, hogy 
viseltétek, amikor már minden komolyabb rituális búcsúzás nélkül „faképnél hagyott” és beviharzott 

a bölcsis csoportba?       

………………………………………………………………………………………………………… 

És ugyanez óvodában? Hogy ment ott a beszoktatás? Aztán a csoportváltások? Volt esetleg óvónéni 
váltás? (Mert mondjuk elment, mert kisbabát várt... stb…) 

……………………………………………………………………………………………………… 

És el is érkeztünk az iskolához. Hogy látjátok, zökkenőmentes volt a beilleszkedés? Mit tapasztaltok? 
Hogy reagált gyermeketek az új helyzetre? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Igen, pontosan erről van szó. Ezek azok az átmeneti élethelyzetek és normál krízisek. Hívhatjuk 
nehézségeknek is, amiről beszélek, beszélünk. És ha belegondoltok ezek kihathatnak a családi életre 
is. De erről majd később mondanék pár szót, hátha felkeltem az érdeklődéseteket. 

Nos, és mit gondoltok, az előttünk álló átmenetekről, szóba jöhető krízisekről? Tudtok mondani még 
párat? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Igen, pontosan. Ilyenekre gondoltam. Emlékeztetőül újra kivetítem. (Lásd vonatkozó ppt-t!) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mit gondoltok, fel lehet ezekre készülni?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nekem meggyőződésem, hogy részben igen. Hiszen tudjuk, hogy be fog következni. Ez máris segít 
például abban, hogy türelemmel legyünk felé. (Feltéve persze, ha nem stresszeljük magunkat rajta 

már előre 😊  

És itt, az iskolában is igyekszünk felkészülni ezekre. Például csoportok a gyerekeknek. 
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Ide tartozik  

• Az egészségnevelés 

• A szexuális edukáció (felvilágosítás, ha úgy tetszik.) 

• Az önismereti csoportok 

• A kamaszcsoportok 

• A prevenciós csoportok 

• A pályaorientáció témakör 

Ha megfigyeltétek, ezek mind a ppt-n kivetített, előttünk álló átmeneti élethelyzetekre, illetve 
közülük néhányra igyekeznek választ adni és segíteni az adott korszakban a gyerekeknek. 

Mit gondoltok, ti, otthon, szülőként, családként mit tudtok tenni ebben a témában? 

……………………………………………………………………………. 

Nos, igen, ezekről van szó. Ilyenekre gondoltam. Szerintem jól összeszedtük a témát és a tartalmat. 
És a tennivalókat is, hogy mire figyeljünk. Köszönöm szépen nektek ezt a nagy aktivitást. Igazán 
nagyszerűek vagytok. (Ha gondoljátok, lehet egy olyan alkalom is, amikor a család, a házasság 
átmeneti élethelyzeteiről beszélünk.)  

Ezt nyilván csak azoknak a kollégáknak ajánlom, akik teljesen otthon vannak a témában, lásd például 
ezt a linket és az írás alján az ajánlott irodalmat: 

 http://www.artima.hu/a-csalad-fejlodesi-krizisei/ 

Vagy ezt például: 

http://mek.niif.hu/05400/05461/05461.pdf 

Köszönöm, hogy itt voltatok. Szép estét mindenkinek. Visszavárlak benneteket a következő 
alkalmunkra. Sziasztok! 

Javasolt tartalmak ebben a témakörben a folytatásra: 

1. Egy konkrét kiválasztott átmeneti élethelyzet és annak részletes megbeszélése 
2. Átmeneti élethelyzetek a családban (Munkahelyváltozások, melyek kihatnak a családi életre. 

Lakhelyváltozások, második gyermek jövetele, stb… stb… 
 

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. 

       

 

http://www.artima.hu/a-csalad-fejlodesi-krizisei/
http://mek.niif.hu/05400/05461/05461.pdf
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8.3 Online vagy offline? A digitális 
eszközökről  

 

Szép napot mindenkinek ezen a ködös novemberi 
estén/szép márciusi délutánon! Ma a digitális 
eszközökről, röviden a mobilos játékokról, a 
számítógépes dolgokról lesz szó. Mindjárt meg is 
ragadom az alkalmat és megkérlek benneteket, legyetek 

szívesek lehalkítani a mobiljaitokat.       

………………………………………………………………. 

Szóval vannak, akiknek fontos, hogy legalább rezgőn legyen, mert hívást vár. Rendben. Épp erről, 

ilyenekről lesz szó. Talán már számítotok arra, hogy kérdezek. Sokat.        

Vissza tudtok emlékezni a kezdetekre? Mikor, hány éves korában adtatok a kezébe/engedtétek meg, 
hogy elvegye mobiltelefont? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Szóval ti adtátok a kezébe/engedtétek meg. Mint a kígyó az almát.       (Bár ő, „csak” rávette Évát. 

     ) Mit tapasztaltatok akkor előnynek? 

………………………………………………………………………………………………… 

Mikor éreztétek azt, hogy valami nem lesz rendben ezzel a dologgal? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Éreztétek – e, hogy ez már túl sok? Lett mondjuk veszekedés belőle? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Egységes az álláspont a vélemény a család felnőtt tagjai között a digitális eszközök (mobiltelefon) 
használatának időkorlátairól? Vannak egyáltalán időkorlátok? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Mennyi időt tölt a mobilján, egyéb eszközein a lányotok/fiatok? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Szerintetek miért használja annyit a gyerek? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Mire használja a gyerek? Tudjátok, hogy miket néz, milyen applikációkat használ a gyerek? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Mit lehet tenni azért, hogy kevesebbet és/vagy tudatosabban használjon a gyerek digitális 
eszközöket? 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Ti mennyit használjátok?       

…………………………………………………………………………………………… 

Mit lát a gyereketek veletek kapcsolatban? Nálatok, felnőtteknél mi a helyzet ezen a téren? 

…………………………………………………………………………………………………. 

(Megjegyzés: Itt például bátran elmondom a saját példám mind a kisebbik gyermekemről, aki most 
8 éves, mind a családom digitális szokásairól. (Használjuk. Nem is keveset!)  

Mutatok pár diát, és érdekelne róla, az ottani tartalomról a véleményetek: 

Ez a digitális tízparancsolat! 

Én ugyan nem vagyok vallásos, de azt gondolom, hogy kiváló a párhuzam. Szerintem az egyes 
parancsolatok végig gondolása, megbeszélése, előbbre vihet minket a digitális világ értelmezésében 
és kezdő lépésként némi útmutatással is jár, nektek nekünk szülőknek. És kérlek, ne ijedjetek meg a 

„parancsolat” kifejezéstől!        

(Megjegyzés: Nem mindenhol alkalmazható. Nem is mindig alkalmazom. A lényeg nem a 
parancsolatokon, hanem azok végig gondolásán van. A 3. 5. 6. és 8. „parancsolat” például kiválóan 
kibontható! 

Forrás: 

https://kotoszo.blog.hu/2017/02/11/digitalis_tizparancsolat 

 

Nos, mi a véleményetek? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Mit lehetne máshogy csinálni? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Hogyan lehet tudatosabb sőt, céltudatosabb használatra ösztönözni a gyermekeinket? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Hááát…. igen. Ezzel a csoportalkalommal ez volt a célom. Hogy a téma fontosságát hangsúlyozzam 
és rávegyelek benneteket arra, hogy foglalkozzatok, hogy többet foglalkozzatok a témával. Egységes 
recept persze nincs. Minden családnak magának kell megkeresnie, megtalálni a saját megoldásait. 
De természetesen van némi segítség, támogatás és ötletelést segítő anyag. 

A csoporthoz tartozó segédanyagokat itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/1N0xGc1RWVpJqtyOTWc61oUra7xj_rVYM?usp=sharing 

https://kotoszo.blog.hu/2017/02/11/digitalis_tizparancsolat
https://drive.google.com/drive/folders/1N0xGc1RWVpJqtyOTWc61oUra7xj_rVYM?usp=sharing
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Ajánlhatok nektek pár a témába vágó cikket, linket? Van köztük a téma iránt elkötelezett szakember, 
van facebook oldal, van egyéb, ismeretterjesztő oldal és így tovább. Ezeket elküldöm majd nektek e-
mailben. 

Ti tudtok ilyen anyagról? Esetleg olvastatok ilyet? Megosztanátok? Elküldenétek? Nekem is 
szükségem van rájuk. Megköszönöm, ha rám is gondoltok. Szeretnék összeállítani egy ütős kis listát 
más szülői csoportoknak. Ehhez kérem szépen a segítségeteket.  

Rendben, akkor majd küldöm, és ha van valamitek, osszátok meg a többiekkel. Ne felejtsétek „válasz 

mindenkinek” gomb!        

Szép napokat kívánok, vigyázzatok magatokra! Sziasztok…. 

(Megjegyzés: És így is teszek. Keresgélek, kérdezgetek, majd összeállítom a listát és elküldöm. 
Tegyetek ti is így!) 

 

Alternatíva az eddigiekre: 

Nem teszek mást, csak rövid bevezető után levetítem az alábbi kisfilmet. (Később, a felső tagozatos 
témaköröknél is elő fog kerülni!) 

https://www.youtube.com/watch?v=a6qRyUGxQwc 

Tudom, ezek a filmben szereplő gyerekek nem is annyira gyerekek. És inkább nagyvárosi, fővárosi 
felső középosztálybelinek nézem őket. De: Beszélnek az olvasásról! Az olvasás fontosságáról! A 
mesélés fontosságáról. Erre érdemes fókuszálni a szülőkkel! Hogyan látják? Mit gondolnak? 
Olvasnak – e a gyereknek? (Attól, még, hogy elsős, másodikos, harmadikos, lehet vele együtt olvasni, 
beszélgetni tartalmakról, stb… stb… 

 

Javasolt tartalmak ebben a témakörben a folytatásra: 

1. Egy konkrét helyzet részletes megbeszélése 
2. A digitális eszközhasználat előnyei: Hogyan fordítsuk hasznunkra a digitális tartalmakat? 

Milyen javasolt oldalakat ismerünk? Melyik, mire való. (Ez jelentős felkészülést igényel az 
iskolai szociális munkástól.) 

3. Hívhatunk a témában jártas szakembert is. Például egy pedagógust, aki otthon van ebben a 
témakörben. Kérjük fel egy interaktív előadásra, beszélgető körre, csoportra. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6qRyUGxQwc
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8.4 3K – Kortársak – Kapcsolatok – 
Közösség  

 

Itt, rögtön a segédanyagokkal kezdek számodra, 

kedves kolléga, mert fontos a kísérő diák sorrendje. 

 

 

Szép napot, sziasztok! De jó újra látni benneteket! Örülök, hogy itt vagytok! Hogy vagytok?  

Mi van veletek mostanában? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Engedjétek meg hogy egy gyors személyes történettel kezdjem: 

Megjegyzés: Mondataimat az „A4 – A szocializáció színterei” c. diákkal kísérem.  

Szakmai tanulmányaim során gyakorlatilag belénk verték, még valahol első évfolyamon, hogy 3 
szocializációs (ha úgy tetszik nevelési szintér, közeg létezik) Tehát az, ami meghatározó hatással van 
ránk. Átjárja életünket és meghatározó a viselkedésünkre. Mintákkal szolgál. a felnőtté válásunk 
alapja és része. 

Elsődleges a család – ha bele gondoltok, akármilyen a család, mégiscsak ott töltjük, és velük életünk 
első 3 évében szinte az összes időnket, de később is végig, végig meghatározó az életünkben. Akár 
szeretjük, akár nem. Gondoljatok csak a ’Szüleit nem választja az emberfia” mondásra. Szóval, 
minden alapot tőlük, a családtagoktól kapunk. 

A másodlagos, az iskola. – Itt elég csak arra gondolnotok, amiről már volt szó elsőben, ha 
visszaemlékeztek, hogy pontosan hány órát is tölt el a gyermeked a nap aktív időszakából itt? Bizony, 
gyakorlatilag többet, mint veled! Ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni! 

A harmadlagos szocializációs közeg pedig a kortárs csoport. És hol találkozik elsősorban a 
gyermeked a kortársaival? Igen, itt az iskolában.  

És persze minden máshol is, ahol mondjuk például sportol. Pláne, ha csapatsportot űz. Vagy 
valamilyen művészeti dologra jár. Zenél, rajzol, táncol, stb… ha megkérdezitek, miért szeret odajárni, 
először lehet, hogy magát a tevékenységet nevezi meg (zene, tánc, rajz, sport, stb…) de másodjára, 
harmadjára a társait említi. Az ottani társait. 

Ez így természetes. És amit még el kell mondanom itt az elején, hogy idővel a család szocializáló, 
nevelő ereje, jelentősége egyre inkább visszaszorulhat. Tehát visszaszorulhat és helyét átveheti, át 

A csoporthoz tartozó segédanyagokat itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/1v5I3B2hMRqJmOsztakp61PYfS7wSm-rL?usp=sharing 

Megjegyzés: A ppt-k sorrendje fontos, ezt jelzem is a szövegben. 

https://drive.google.com/drive/folders/1v5I3B2hMRqJmOsztakp61PYfS7wSm-rL?usp=sharing
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is veszi az iskola. És bizony, ugyanígy érvényes ez a kortársakra vonatkozóan. Nem mindegy, nagyon 
nem mindegy, hogy milyen osztályközösségbe, milyen iskolai közösségbe és milyen iskolán kívüli 
közösségbe jár és járatjátok gyermekeiteket.  

Ami még ide kívánkozik, hogy ez a hármas felosztás – család – iskola – kortársak, mára már 
továbbiakkal is kiegészült, további két szocializációs, nevelési közeggel: 

Digitális világ: A Tv-től az internetes tartalmakig bezárólag 

A munka világa  

Ez utóbbitól még nem vagytok érintve, de a digitális világ nagyon is behálózza a gyermekeink 
növekedését, fejlődését, nevelődését, egyszóval a szocializációját. 

Mit gondoltok minderről? 

…………………………………………………………………………………… 

Megjegyzés: Most váltok át az „A4 – Kérdések szülőkhöz” c. ppt-re. És vagy azok mentén vagy az 
itteni kérdések mentén folytatom a szülői csoportot. Esetleg kezdetben a dia sor kérdéseit vesszük 
át és aztán az ittenieket, az itt következőket. 

Szokott mesélni gyermeketek az osztályról? 

…………………………………………………………………………………… 

És ti kérdezitek őt a társaikról? (Például: „Na, ki volt ma a barátod? Kivel nevettél ma? Hogy van 
Áron, Bence/Ivett, Noémi?) 

…………………………………………………………………………………. 

Megosztja veletek a társaival történteket? A közös megéléseit? 

…………………………………………………………………………………. 

Dicsért, áradozott már valakiről hosszan? 

………………………………………………………………………………… 

Panaszkodott már valakire hosszan? És mi volt akkor a ti reakciótok?  

………………………………………………………………………………. 

Voltak már olyan tartalmú mondatai, hogy a lányok így meg úgy? A fiúk így meg úgy? 

……………………………………………………………………………… 

Felvetette már otthon, hogy az iskolából valakivel szívesen találkozna, máshol is? Esetleg meghívná 
ottalvásra? 

……………………………………………………………………………….. 

És úgy általában, hogy beszél az osztályról, kortársairól? 

………………………………………………………………………………….. 

És iskolán kívüli közösségéről? (Pl. sport, zene, hobbi stb…) 

…………………………………………………………………………………… 
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Mindezeket azért kérdezem, mert 8 évig, gyermekeitek meghatározó 8 évét valószínű ebben a 
közegben tölti. Gondoljatok a saját osztályotokra. Milyen volt? Jó volt oda, velük járni? Rossz volt? 
Mi volt a meghatározó bennük. Milyen élmény és érzés volt az alapvető velük kapcsolatban?  

Mit gondoltok, mit tehettek azért, hogy gyermekeitek jó közösségben érezzék magukat? Mit 
tehetnek a szülők a barátságokért, a közös élményekért? Mit várhattok el az iskolától? 

Az eddigieket gondolatindítónak szántam. Minden más, rajtatok, szülőkön múlik. Hogy végig 
gondoljátok mivel járulhattok hozzá gyermekeitek fejlődéséhez, felnövekedéséhez, ezen a területen, 
ebben a közegben. Az iskola nem csak a tanulás közege. Nem. Alapvető, hogy miként telik a 10 
perces szünet. Hogy milyen érzésekkel közelítek az iskola épülete felé, a folyosón az osztályhoz és 

végül a padomba. Szorongok? Alig várom? Én ez utóbbit javaslom.       

 

Ha gondoljátok, szívesen kezdeményezek még ilyen alkalmat, ahol közösségről, kapcsolatokról, 
személyes viszonyokról, programokról és minden más, a témához való tartalmakról beszélhetünk, 
tervezhettek, szervezhettek. (Ha gondoljátok, szívesen meg is hívok valaki más szakembert a 
témában.) Minden i kezdeményezéseteket támogatom és örömmel részt is veszek benne. 

Köszönöm, hogy itt voltatok! Sziasztok! 

Javasolt tartalmak ebben a témakörben a folytatásra: 

• Iskolán kívüli közösségek 

• Fiúk, lányok, barátságok, kapcsolatok. 

• Az osztályközösség  
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8.5 Félúton. A felső tagozat kihívásai  
 

„Szép napot, sziasztok! 

Emlékeztek arra a csoportunkra, amikor az átmeneti 
élethelyzetekről volt szó? Fel tudunk idézni belőle pár 
szakaszt? Tudjátok, bölcsőde, óvoda átmenet, aztán ami 
nem is olyan régen volt, az óvoda, iskola átmenet. 
Emlékeztek, volt egy kifejezés, a normatív vagy normál 
krízis? Tudjátok, amikor előre lehet tudni, hogy bekövetkezik egy olyan életszakasz, élethelyzet, ami 
esetleg (nem mindig) de nehézségekkel jár, hoz magával problémákat, de legalábbis új dolgokat, 
amik nem egyszer kihívások…. Szóval? 

…………………………………………………………………………………… 

Megjegyzés: Ha szükségesnek látod, kolléga, akkor nyugodtan villantsd fel az „A2 – Átmeneti 
élethelyzetek” címet viselő, korábbi diákat. Megtalálod a 8.2 – es fejezetben. (Átmeneti 
élethelyzetek és normatív krízisek) 

Na, most egy ilyen előtt állnak gyermekeitek és hát… igen, ti is! Hamarosan elbúcsúztok és 
elbúcsúznak a gyerekek is Kati nénitől/Zoli bácsitól és sok új tanárnőjük/tanárbácsijuk lesz. 

Új tantárgyak jönnek be. És mi tagadás, eddig ők voltak a legnagyobbak a negyedikesek itt a 
szinten/folyosón, most meg ők lesznek a legkisebbek a felsősök között. 

Mit szólnátok ahhoz, ha összeszednénk a gondolatainkat, esetleg „félelmeinket” arról, hogy ez az 
időszak miből áll, mikre gondolunk, milyen érzések vannak bennünk? 

………………………………………………………………………………………… 

De előtte kivetítek egy képet! A fotón ugyan testvérek láthatók, de felfogható úgyis, mint a 
gyermekkor szakaszai egy adott gyermeknél. Nyilván látjátok, hogy melyik gyermek milyen életkorú? 
Gyakorlatilag lefedik az általános iskola 1 – 8 osztályát. És melyik gyermeknek felel meg most a 
lányotok/fiatok? És mit szóltok ahhoz, amit láttok az ő utána következő nagyobb, idősebb 
gyerekeken? Hamar itt lesz az a szakasz, amikor már rájuk fogtok mutatni a saját gyermeketek 

életkora, és élethelyzete kapcsán.        

………………………………………………………………………………………………………. 

 

A csoporthoz tartozó segédanyagokat itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pk6WHzBWnMoBzdHZblDk534q3Zit9s7d?usp=sharing 

Megjegyzés: Ugyanazzal a tartalommal, de kétféle sablonnal raktam fel a kísérő ppt-t. Egyik 
illusztrációja azt sugallja, hogy „Ők még, (a gyerekek) kicsik!”. A másik diasor azt sugallja, hogy 
„Ők már (a gyerekek) mindjárt nagyok!” Mindegyiknek más hangulata van, aminek kreatív 
felhasználását ajánlom a kommunikációnkban!  A szülők felé közvetített kommunikációnkban! 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pk6WHzBWnMoBzdHZblDk534q3Zit9s7d?usp=sharing
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Szóval, hoztam ezt a nagy csomagolópapírt, ide is készítettem, (felragasztottam a falra/táblára) ha 
jó így, akkor felírnék párat azokból, amit mondotok a felső tagozattal kapcsolatban. El is kezdem jó? 
Például: (És kezdetnek felírok egyet – kettőt magamtól, ha ők nem mondják.) 

• Jajj, máris itt van a felső osztály?       

• Milyen hamar eltelt!!! 

• Sok tanulnivaló lesz! 

• Új osztályfőnök lesz! 

• Drágábbak lesznek a felső tagozathoz szükséges plusz eszközök. 

• és így tovább… 

Ennél azért jóval többet szoktak mondani, ha meg nem, akkor mi írunk fel jóval több pontot, ezzel 
is felhívva figyelmüket az életszakasz fontosságára.  

Aztán további témában, fókuszban tartó kérdések: 

• Mi a véleményetek az új helyzetről? 

• Előkerült már családi beszélgetésekben? 

• Beszélgettetek már erről a fiatokkal/lányotokkal? 

• Mit mondott? Mire gondol? 

• Mit érez? 

• Miként látjátok, zökkenőmentes lesz? 

• Mit láttok nehézségnek? 

• Mi az, ami könnyen fog menni? 

• És így tovább… 

Ha idő van rá, mert mondjuk nem mozgatták meg őket az eddigi kérdések (Ha „jól adjátok el” és jól 
adjátok elő a témát, egyszóval jól kommunikáljátok, akkor ezt kizártnak tartom.) De ha mégis, akkor 
fel lehet vetni a következőket: 

Mit gondoltok, mennyi minden fog bekövetkezni gyermekeitek életében a következő 3 évben? 
Mindössze 3 évben. 

 

Most csak néhányat említek: 

• Tanulmányi kihívások 

• A serdülőkor kezdete. (Prepubertás kor) 

• Maga a serdülőkor, annak minden kísérő jelével, és terhével és csodájával egyszerre.       

• Pálya-, és iskolaválasztás 

• És ti? Hogy látjátok? Mint látjátok? 

És itt újra visszautalok a képre, ami azóta is ki van vetítve.  

A 45 – 60 – 90 perc ezzel a 3 kérdéscsoportban összegyűjtött kérdésekkel könnyen és tartalmasan 
el fog telni. Sőt, igazából ez három, de minimum kettő szülői csoportra elegendő kérdés és 
témacsokor.  
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A csoport zárása: 

A végén összegezzétek az elhangzottakat, emeljétek ki a fontosabb elemeket, netán javaslatokat és 
zárjátok le a csoportot azzal, hogy találkoztok még az itt felmerült kérdések kapcsán vagy majd 
„csak” a felső évfolyamon, ahol és amikor ugyanígy folytatjátok majd, más, izgalmas témákkal, 
amikről majd küldesz levelet, lesz plakát, honlap hirdetés stb… stb… 

Esetleg felvethetitek, megemlíthetitek, hogy mennyi izgalmas témával készültök a következő időben 
kifejezetten számukra. Valamint tájékoztathatjátok őket, hogy milyen izgalmas csoportokat 
terveztek megvalósítani az ő osztályukban a gyerekeiknek! (Lásd: Szociális munka az iskolában – 
instant módszertan, valamint csoportmunka az iskolában 1. Blogbejegyzés) Itt: 

https://igyislehet-
lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban 

 

Javasolt tartalmak ebben a témakörben a folytatásra: 

1. Egyrészt ez az itt taglalt tartalom, mert ha alaposak vagytok, akkor nem értek a végére       
és még legalább egy, de inkább még kettő alkalom bele van kódolva a témába. 

2. Tájékoztatás a felső évfolyamokon tervezett szülői csoportokról és egyben ízelítő is 
némelyikből 

3. Tájékoztatás a felső tagozatos tanulók részére szervezendő csoportokról. És egyben ízelítő is 
némelyikből… 
 
 
 

 

 

 

 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban
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8.6 Gyermeki szükségletek – csoport  
 

Örök téma ez a szülőknél. Egyrészt vannak olyanok, akik 
ismerik a Maslow-i piramist. Vagy nincsenek, de te 
felkeltheted az érdeklődésüket kedves kolléga. 
Természetesen nem állunk meg, nem elégszünk meg a 
Maslow-i szükséglet hierarchiával, hanem Skiera 
gyermeki szükségleteit is kibontjuk. Főleg erre fókuszálunk. (In: 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… 

Érdemes nektek, az intézményetekben közösen kibontani 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.) 

 

 

 

 

 

A csoporthoz tartozó segédanyagot itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IkWb72o7fViTZgCl6J4m5u-CqYNvcpW0?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1IkWb72o7fViTZgCl6J4m5u-CqYNvcpW0?usp=sharing
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8.7 Milyen témákat szoktak kérni még a 
szülők? – Egyéb csoportok  

 

Ezeket az itt felsoroltakat, egyrészt maguk a szülők 
hozzák be, mint témákat, másrészt az iskolai szociális 
munkásnak kell felvetnie, indirekt módon, mintegy 
utalva a tartalmakra, élethelyzetekre, problémákra, 
megoldandó feladatokra. 

• Testvérkapcsolatok 

• Konfliktusok a családban 

• Az időről, időbeosztásról 

• A szabadidőről 

• A családi munkamegosztásról 

• Az apák szerepe 

• A tanulásról, tanulási módszerekről! (Sok van!) 

• A klikkesedésről 

• A bulyingről 

• A szeretetnyelvekről 

Természetesen, számos témakör van még.  

Fontos megjegyzés:  

Vissza – visszatérő téma mind a pedagógusok, mind a szülők részéről az iskolai bántalmazás, iskolai 
erőszak, a bullying. Annak formái, megelőzése és kezelése. Nos, lehet tartani erről a témáról egy 
bevezetést, egy bevezető csoportot. Lehet tartani egy általános ismeretterjesztést. De meg kell 
értetni, mind a szülőkkel, mind a pedagógusokkal, hogy ilyen összetett, problémára nem az egy – 
egy alkalmas csoportok a megfelelő válaszok, hanem a korán, már alsó évfolyamokon elkezdődő, 
majd szisztematikusan folytatódó, vissza – visszatérő és egészen 8. osztályig tartó, komplex program 
alkalmazása az adekvát szakmai válasz. Példaként elsüthetjük, hogy ha egy házasságban működési 
zavarok vannak, és azok egyre súlyosabbak, arra nincs azonnali és egyszerű és egyszeri válasz, 
hanem a megoldáson mindkét félnek sokat kell dolgozni. Most képzeljék el mindezt nem a 
házasságra, családra vonatkoztatva, hanem az egész iskolára és benne minden szereplőre. Akár 
érintett, akár nem. Mindehhez hozzátehetjük azokat a programokat, amik már léteznek hazánkban 
és sikerrel működnek. (Tessék utánanézni, hol, kik, mit tesznek ebben a témában. Létezik több 
ígéretes program is. Az így is lehet, lehet így is blogomon én magam is írtam egyről.) 

Az sem mindegy, hogy az iskolai szociális munkás milyen kompetenciával rendelkezik a témáról és a 
témával kapcsolatban. Kezdetben érdemes meghívni egy – egy avatottabb szakértőt, a témában 
jártas szakembert. 
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9 Szülői csoportok felső tagozatban  

 

Az egyes csoportokat az alsó tagozatban tőlem 
telhetően a témának és formának megfelelő 
részletességgel bemutattam. Itt már nem törekszem 
hasonlóra. Helyette felvillantok, csoport kereteket 
mutatok be. Arra próbállak inspirálni benneteket, hogy 
dolgozzátok ki a ti témáitokat, tartalmaitokat, 
rendeljetek hozzá módszereket (kérdések, képek, animációk, kisfilmek, stb...) beszéljetek szülőkkel, 
kérdezzétek őket arról mi érdeklik őket, miről hallanának, beszélnének szívesen és miről cserélnének 
tapasztalatot másokkal? Mindezek függvényében indítsatok csoportokat.  

 

Legfontosabb előfeltétel:  

 

Érdekeljenek benneteket a szülők! Érdekeljen a véleményük, gyakorlatuk, tapasztalatuk, az ő 
megoldásaik! Ha hitelesen közelítetek, ha hitelesen érdeklődtök, kérdeztek, valamint elfogultság és 
előítélet mentesen álltok a szülőkhöz, meg fogják hálálni. Az együttműködésükkel, hogy egyre 
jobban megnyílnak, hogy bizalommal fordulnak hozzátok. Természetesen fontos, hogy ne 
minősítsünk. Akkor sem, ha erkölcsi, etikai vagy saját nevelési elveinkkel ellentétes 
megközelítéseket, felfogásokat, gyakorlatokat hallunk. Viszont közvetítsünk alternatívákat, más 
fajta megoldásokat ilyen esetekben. 
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9.1 Átmeneti élethelyzetek és normatív 
krízisek  

 

Indítás: (Abban az esetben, ha már találkoztatok ezekkel 
a szülőkkel alsó tagozatban és volt ilyen jellegű szülői 
csoport a jelenlévőkkel): 

Szép napot, sziasztok!Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. 
Hogy vagytok? És gyermekeitek? 

……………………………………………………………………………………………… 

Milyen érzés felsős gyermek szülőjének lenni? Hogy éltétek meg a váltást, változást? (Új 
osztályfőnök, új tanárok, tantárgyak, új osztályterem… stb… stb… 

…………………………………………………………………………………………….. 

És a gyermekeitek? Ők hogyan élték meg? Hogy érzik magukat felsősként? 

……………………………………………………………………………………………… 

Talán emlékeztek még, hogy alsóban volt erről szó/még nem volt erről szó. Azért gondoltam behozni 
ide, mert rendkívül fontosnak tartom a gyermekeitek és a ti szempontotokból is ezt a témát. 
Emlékeztetőül, azért megmutatom nektek miről is volt szó akkor. Az átmeneti élethelyzetekről és a 
normatív (normál) krízisekről. És itt kivetítem az alsóban használt ppt-t. Lásd a 8.2 – es fejezetet! 

Onnan kezdve pedig arról kérdezem a szülőket, amik most aktuálisak. 10 – 18 éves kor, benne 
különösen 10 – 14 éves kor. Csakúgy, mint alsóban, csak most felső évfolyamra és erre a korosztályra 
vonatkozóan. 

Indítás 1. (Amennyiben ez nem volt téma még ebben az osztályban, illetve a szülőkkel.): 

Szép napot, sziasztok! 

Tudtok valamit a többiekről? Nem vagyunk ugyan túl sokan       de én bízom benne, hogy ti, akik 
eljöttetek, hasznosnak találjátok az itt eltöltött időt. 

És innen kezdve ugyanúgy beszélek az átmeneti élethelyzetekről és a normál krízisekről, mint az 
alsós szülői csoportban (Lásd 8.2 – es fejezet) csak természetesen a vonatkozó diát (Átmeneti 
élethelyzetek 18 éves korig) emelem ki és tartom fókuszban. A kérdések is hasonlóak, de erre a 
korosztályra vonatkozóan. Írjátok ki onnan (8.2 fejezet) és dolgozzátok ki a saját teametekben erre 
a korosztályra vonatkozóan. Beszéljetek egymással erről a témáról. Osszátok meg 
tapasztalataitokat. Készítsetek egy „demo” szülői csoportot magatok között!  

Sikeres és eredményes munkát kívánok! 

A csoporthoz tartozó segédanyagot itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EWCKQdMd9fVS5HgzfaQbXB4XSsInQD1z?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1EWCKQdMd9fVS5HgzfaQbXB4XSsInQD1z?usp=sharing
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9.2 Korai még ez! Korai még ez? A szexuális 
edukáció a családban  

 

Szép napot mindenkinek! 

Örülök, hogy itt vagytok! Sőt, annak még inkább örülök, 
hogy érdekel a téma benneteket. Általában 
megütközéssel találkozom (Nem mindig 
természetesen), hogy minek is ez a téma ebben az 
életkorban, hiszen, ha ránézek a 11 – 12 éves gyerekemre, akkor láthatóan, még GYEREK!  

Igen, épp ezért is adtam ezt a címet a mai csoportunknak. Mert hiszitek vagy sem, kettőt, hármat 

pislogunk és bizony ez a téma, eléggé fontos lesz gyermekeiteknek és rajtuk keresztül nektek is       

Gondoljatok csak a nyolcadikos ballagásokra. Biztos voltatok már ilyenen valaki rokonságnál, de ha 
nem, akkor is biztos láttatok már fotókat, esetleg videókat ismerősötökről 

Szóval, hogy is néznek ki, ott a ballagáskor a lányok? Milyen életkorúaknak tűnnek? 

………………………………………………………………………………………… 

És a fiúk? 

…………………………………………………………………………………………. 

De ha úgy könnyebb, emlékezzetek vissza saját általános iskolás élményeitekre. 

Mikortól váltak fontossá az elsődleges nemi jellegen túl (a saját testünk intim része, a nemi szervek) 
a másodlagos nemi jellegek? Mutáció, testkép, testalkat stb… stb… És ha úgy emlékeztek vissza, 
hogy nálatok ez „akkor” még nem volt téma, megnyugtathatlak benneteket, hogy most, ebben a 

generációban bizony az!       

És két konkrét példa: 

A lányok mensese küszöbön áll. Nem? 12 – 14 éves kor! 

…………………………………………………………………………………….. 

A fiúk reggeli (esti) merevedése és magömlése küszöbön áll. Nem? 12 – 14 éves kor. 

……………………………………………………………………………………… 

És mindez a lélekre és szívre, az érzésekre vonatkoztatva, mondjuk 7 – 8. osztályban?  

……………………………………………………………………………………… 

A vonzódások, a „nagy szerelmek” és csalódások, a várakozás és vágyakozás a másik társaságára és 
osztatlan figyelmére, a rivalizálás, a féltés és féltékenység kezdeti szakaszai, tünetei, és mindezek 

kísérő jelenségei       az első kéz érintések, az első ügyetlen csók, és bizony sokaknál az első 
komolyabb szexuális tapasztalatok.  

Mit gondoltok mindezekről? Mit szeretnétek, hogyan menjen végbe, történjen meg ez a korszak 
gyermekeitek életében? 

………………………………………………………………………………………… 
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Tudom, meredeknek tűnnek ezek a kifejezések, nem is ezekről lesz szó. Erre külön szülői csoportot 
szánok. Most, sokkal messzebbről indulunk. Könnyedebbnek tűnő tartalommal, amiről hamar 
kiderülhet, nem is olyan könnyed, nem is olyan egyszerű. 

Kedves kollégák! 

Itt, most ideidézek egy cikket. Ez az írás vezetett engem arra, hogy a már korábban is meglévő szülői 
csoportom tartalmát átírjam. Azt gondolom, hogy a cikk rendkívül fontos. Ha csak az első bekezdést 
elolvassuk, már arra fel lehet húzni, nem csak egy csoportot, de több alkalmat is. Hiszen a hozzá 
kapcsolódó kérdések, témakörök oly gazdagok, hogy komplex prevenciós programot lehet rá 
kidolgozni. Én itt, most csak az első bekezdés által inspirált tartalmat osztom meg veletek, rövidítve. 
Beszéljetek erről egymás közt, dolgozzátok ki a saját verziótokat.  

Ide másolom szó szerint a cikk kezdeti gondolatait, gondolatébresztőjét! 

 

Dr. Gyurkó Szilvia: Az én testem a te tested, az én szexem a te szexed – Tabuk és tények a 

családokban 

„Egy pillanatra mindenki hunyja le a szemét, és idézze föl azt a pillanatot, amikor először beszélt 

nyíltan, részletesen, szókimondóan, tabuk nélkül a szexről, a testéről, a nemi szervéről, és más intim 

információkról a szüleivel… Hm? Sikerült? Nem igazán? Nem csoda. Legtöbbünk úgy nőtt fel, hogy 

ez a beszélgetés nem vagy csak nagyon nagy vonalakban történt meg. Nem meglepő tehát, hogy a 

mostani szülőgeneráció is tabusít, elnagyol, elkerül. Persze, mi is felnőttünk valahogy, a mi 

gyerekeink is fel fognak – és ezzel el is lehetne intézni a dolgot. Ehelyett más megoldást javaslunk, 

és azt is megmondjuk, miért…” 

Forrás: 

https://wmn.hu/wmn-life/52444-dr-gyurko-szilvia-az-en-testem-a-te-tested-az-en-szexem-a-te-
szexed--tabuk-es-tenyek-a-csaladokban 

A nektek, kollégáknak írt kitérőm után visszatérek a szülői csoport leírásához: 

Szóval, kedves szülők, ha megengeditek felolvasok egy cikk első, indító részét. Javaslom, olvassátok 
el a cikket. Átküldöm, majd e-mailben. De azt előre bocsátom, most nem ennyire lesz meredek a 
téma. Nem lesz szó ennyire kendőzetlen dolgokról. Csak, és kizárólag a kezdetekről, mint már 
említettem nektek, a saját testhez való viszonyulásunkról. 

És itt felolvasom a cikk első részét, az itt, fentebb bekeretezett mondatokat. 

Megjegyzés: Ha tartózkodtok, féltek felolvasni szó szerint, akkor mondjátok el saját szavaitokkal. De 
a lényegétől ne térjetek el kedves kollégák! 

Aztán, ha felolvastátok, folytassátok valahogy így: 

Megengedtek egy kérdést? Nem lesz (nagyon) intim, ígérem: 

Beszéltek – e saját testetekről, kinézetetekről a fiatok, lányotok előtt? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

https://wmn.hu/wmn-life/52444-dr-gyurko-szilvia-az-en-testem-a-te-tested-az-en-szexem-a-te-szexed--tabuk-es-tenyek-a-csaladokban
https://wmn.hu/wmn-life/52444-dr-gyurko-szilvia-az-en-testem-a-te-tested-az-en-szexem-a-te-szexed--tabuk-es-tenyek-a-csaladokban
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Elhangzottak ezek vagy ezekhez hasonló mondatok a családban a gyerek előtt? 

• Úristen, fogynom kéne…! 

• Jajj, jön a nyár, hogy fogom én ezt felvenni?  

• Hiába, na, elmúltam 30. érthető, ha hízok… 

• Na, én sem leszek már fiatalabb…! 

• Mozognom kéne vagy valamit sportolni! 

• Na, ezt is kihíztam, pedig hogy szerettem ezt a nadrágot… 

• és így tovább…  

Valami kiegészítés      ? Saját verzió      ? 

Mit gondoltok, mit sugallnak, mit üzennek ezek a mondatok? Azt meg sem kérdezem, hogy valami 
hasonlókat esetleg mondtatok – e mondani fogtok – e fiatok/lányotok testével kapcsolatban. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Szóval, mit szeretnétek és hogyan? Gyermeketek megossza veletek a saját testével kapcsolatos 
észleléseit (hogy átalakul, hogy változik, fejlődik) és beszéljetek erről egymás közt? Vagy inkább 
tartózkodunk ezektől a „kínos témáktól” és hagyjuk, hogy információit mástól vagy máshonnan 
szerezze be? (Például egy hasonlóan tudatlan és/vagy félreinformált kortársától, osztálytársától, 
esetleg a netről, vagy máshonnan?) 

Mi erről a véleményetek? 

………………………………………………………………………………….. 

És innen hosszan beszélgetünk a témakörről és azok vonzatairól… 

Javasolt témakörök további alkalmakra 

• Ennek a témának a kibontása.  

• Az 5.2. 6. fejezetben említett és internetes linkekkel bemutatott „Ciklus show” és kibontása 
és/vagy meghívása 

• A következő, 9.3 – as fejezetben bemutatott szülői csoport tartalom 

Fontos megjegyzés:  

Tudom, már sokszor utaltam rá, de itt, ennél a szülői csoport alkalomnál különösen fontos, hogy 
előtte kipróbáljátok magatokat, az összeírt kérdéseiteket és a válaszokra reagálásotokat biztonságos 
környezetben. Erre a saját teametek az ideális. Ha nem vagytok elegendően, üljetek össze a 
gyerekjólétis kollégákkal, a családsegítőkkel. Ha összejöttök 4 – 6 – 8 – 12 -en, akkor már működik. 

Különösen, ha van köztetek családos és nem családos kolléga egyaránt. Szóval hajrá!        

A csoporthoz tartozó segédanyagot itt találod.  

https://drive.google.com/drive/folders/1jZdUlVNb4CDVnqWWchcrPhLGozXGtuGK?usp=sharing 

Megjegyzés: Itt is két külön „hangulatú” diasort találsz. Válaszd, amelyik tetszik, vagy készíts saját 

ízlésed szerint valót! 

https://drive.google.com/drive/folders/1jZdUlVNb4CDVnqWWchcrPhLGozXGtuGK?usp=sharing
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9.3 Az én lányom/fiam nem „olyan”! A 
kamaszkor küszöbén…  

 

Az alábbi „gyakorlatot” részletesen ismertettem egy 
korábbi írásomban: Szociális munka a középiskolában – 
Instant módszertan. 10 – 13. oldal.  

Lásd itt:  

https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-a-kozepiskolaban-instant-modszertan/ 

Most a szülői csoport változatot ismertetem újra. Meggyőződésem, hogy általános iskolás korosztály 

szüleivel kapcsolatban is működik. Tudom. Kipróbáltam!        

Szép napot mindenkinek!  

Hogy vagytok ezen az esős/napos délutánon? Ma egy különleges formával készültem ide. Egy 
mindössze 1 azaz egy perces kisfilmmel, animációval. Szeretném, ha közösen megnéznénk. Az 
animáció automatikusan újra indul, amikor véget ér. Szeretném, ha kétszer néznénk meg. Így is 

mindössze 2 perc lesz és őszintén remélem, hogy nem fogjátok kárba veszett időnek megélni.       

(És itt, lejátszom, az alábbi animációt! Hangszóró szükséges!!!) 

És a kérdések: 

• Hogy tetszett? 

• Elég sok minden belefér egy percbe nem? 

• (Általában, 5 csoportból négyben elhangzik itt egy kérdés: Lányos verzió nincs?       Milyen 
jó, hogy megkérdezted! Sajnos nincs! De ha lenne, akkor te mit tennél bele? Hogy nézne ki a 
lányos verzió? Miben különbözne? És miben lenne azonos? 

• Szóval? Mit gondoltok a filmről? 

……………………………………………………………………………………….. 

Kedves kollégák! Innen már bőven megindul a beszélgetés. Csak győzzétek szusszal és figyelemmel 
és mederben tartással! 

Javasolt további témakörök: 

• Lásd az előző fejezetben felsoroltakat 

• Meghívott előadó által javasolt témakörök a tárgyban 

• Az eddigiek kibontása, akár csak az, ami a film kapcsán még felmerül, amit a szülők kérnek, 
javasolnak… 

A csoporthoz tartozó segédanyagot (animációt) itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/1lSvqzZrdHgWBa__tm1gCaIlal-CTpIM7?usp=sharing 

Hangszóró szükséges! 

https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-a-kozepiskolaban-instant-modszertan/
https://drive.google.com/drive/folders/1lSvqzZrdHgWBa__tm1gCaIlal-CTpIM7?usp=sharing
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9.4 Prevenciós csoportokról szülőknek  
 

9.4.1 1. típus: Valami „ellen”. Valami „ellenében”. 

 

Sziasztok!  

Olyan jó, hogy itt vagytok. Ha megengeditek, 
megelőlegezem, hogy érdekelni fog benneteket a téma. 
Mert a téma a veszélyeztető tényezők gyermek és fiatalkorban. Azon belül is azok, amelyek így vagy 
úgy, de biztosan megjelennek gyermekeitek életében. Szándékosan kerültem ezt a kifejezést: 
„veszélyeztetés” a meghívóban és a nektek írt emailemben, és a plakáton. Azért, mert nem 
távolítani, démonizálni akarom a témát, hanem éppen ellenkezőleg: Közelebb hozni! Mert a 
gyerekek életében bizony és sajnos, elég közel van. Had ne mondjam, része vagy része lesz. 

Huh, mennyi veszély leselkedik rá.        

Szóval? Kérdezhetlek benneteket? Messziről indulunk. 

Ki az, aki dohányzik? Ki az, aki nem dohányzik? Ki az, aki nem dohányzik, de azért gyermek és 
kamaszkorában rágyújtott? Legalább egyszer? 

………………………………………………………………………………. 

Amikor rágyújtottatok, akkor hány évesek voltatok? Honnan szereztetek cigit? Miért csináltátok ezt 
az egészet? 

…………………………………………………………………………….. 

Na, akkor ezeket a kérdéseket képzeljétek el ugyanígy sorban alkoholfogyasztással: Ki, mikor, miért, 
hogyan és kivel? 

……………………………………………………………………………. 

És bizony akár most, akár 10 év múlva a következő szülői generációnál, már ugyanígy, ugyanezeket 
a kérdéseket fel lehet majd tenni különféle drogokkal kapcsolatban is. 

Természetesen nem kérdezem meg tőletek, hiszen senkinek, semmi köze hozzá, de azt fontosnak 
tartom, hogy ti magatok végig gondoljátok. És ha úgymond jó gyerekek voltatok, nem próbáltátok 
ki a cigit, sem az alkoholt akkor azt gondoljátok végig, hogy a tágabban vett családi, munkahelyi, 
baráti, közösségetekben, sőt, a saját kamaszkori életetekben, mondjuk az osztálytársaitokkal 
kapcsolatban ez hogy is volt? Ők hogy voltak ezzel? Ellentétben veletek, akik mind földre szállt 

angyalok voltatok akkoriban.        

…………………………………………………………………………. 

Aztán képzeljétek el ezeket a kérdéseket, mondjuk az első szexuális élményeitekkel kapcsolatban 

(Nem, nehogy elmondjátok!      ) Már az is kérdés, hogy mi az első szexuális élmény. Mondjuk az első 
ilyen jellegű álom? Netán valami konkrétabb, mondjuk az első csók?  

…………………………………………………………………………… 
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Valami „komolyabb”? Moziban, parkban az első kézfogás? Vagy valami még „komolyabb”, az első 
olyan érintés? Olyan helyen a testen? 

……………………………………………………………………………… 

Mitől függött, hogy mit engedtek meg a fiúnak? Mitől függött, hogy mire, meddig merészkedtetek 
egy lánnyal kapcsolatban? 

………………………………………………………………………………….. 

Nos, hát akkor most ezeket gondoljuk át a gyermekeinkkel kapcsolatban.  

Mit gondoltok ezekről a témákról: 

Veszélyeztető tényezők (lám már én is használom ezt a kifejezést): 

• Cigaretta 

• Alkohol 

• Drog 

• Durva internetes tartalmak (jelentsen ez bármit is…) 

• Korai szexualitás (Mitől a korai például? Mitől és mit érzünk korainak?) 

•  

Előkerült ezen témák közül bármelyik is a családban? 

……………………………………………………………………………………. 

Gondoltatok arra, hogy ezekről beszélgessetek g gyerekekkel? 

…………………………………………………………………………………… 

Mit gondoltok kiknek a feladata ez elsősorban és másodsorban? 

…………………………………………………………………………………… 

Igen, igazatok van, fontos, hogy az iskolákban is legyen. Mondjuk 45 percben egy előadás 
formájában? Kipipálva? “Lányok fiúk ne drogozzatok mert az rossz! Bele is halhattok!” 

Mit gondoltok, mennyire eredményes ez? 

Ha szabad, megosztok veletek egy tapasztalatomat. Csak pár mondat bíztatlak is benneteket, hogy 
mondjatok ellent, mondjátok el ti hogyan látjátok: 

Szóval, én azt látom, azt tapasztalaom, hogy az elrettentés, inkább azoknál a gyerekeknél működik, 
akik amúgy is kevésbé hajlamosak mondjuk cigizni, alkoholt fogyasztani, kipróbálni ezt – azt, stb… 

Ti, hogy látjátok? Érvényes ez? Benneteket hogyan próbáltak távol tartani a szüleitek a cigitől, 
alkoholtól és mondjuk a fiúktól, lányoktól? 

És milyen eredménnyel?       

…………………………………………………………………………………………… 
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Nos, miért is szerveztem ezt a mostani szülői csoport alkalmat? Több okból is. 

Elsősorban azért, hogy hangsúlyozzam nektek, mennyire fontos, hogy szóba kerüljenek ezek a témák 
a családban! Gyermekeitek most 12 – 13 évesek. Az elkövetkező időszakban (Ha nem már most!) 
ezek a dolgok így vagy úgy, de érdeklődésük körébe kerülnek. Ne legyenek védtelenek! 

Másodsorban azért, hogy közös gondolkodásra invitáljalak benneteket, hogy ezekben a témákban 
tartsunk – e további szülői csoportokat, melyekben részletesebben beszélnénk az egyes, itt felmerült 
dolgokról. (Veszélyeztető tényezők!) Erről mutatok is nektek egy diát, hogy mit tervezek. 

Harmadsorban azért, hogy bemutassam mit, milyen prevenciós célú csoportokat tervezek a 
gyerekekkel és a támogatásotokat kérjem ebben! Akár az iskola felé, hogy megfelelő fontossággal 
és súllyal bírjanak az iskola életében. A tanórákon kívüli foglalkozások keretében. 

Erről is mutatok nektek egy diát, hogy mit tervezek a gyerekekkel 

Végül, de nem utolsó sorban azért, hogy elmondjam, bár fontosnak tartom a téma feldolgozását 
megelőző céllal, de én nem elrettenteni, hanem érzékennyé szeretném tenni a gyerekeket önmaguk 
és a témák iránt. Most, azt az alcímet adtam, hogy „Valami ellen“ A következő szülői csoporton arról 
szeretnék veletek beszélni, beszélgetni, hogy miképpen lehet megelőző (prevenciós) csoportot 
tartani gyerekeknek nem valami ellen, hanem valamiért! Valaminek az eléréséért.  

Köszönöm, hogy itt voltatok! Hamarosan írok e-mailt! 

Javasolt további témakörök: Lásd a segédanyagokban fogalmazottakat… 

 

 

A csoporthoz tartozó segédanyagot itt találod!  

https://drive.google.com/drive/folders/1-3G4pF4dHtUR72yg664yBslCcqIxvRUl?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-3G4pF4dHtUR72yg664yBslCcqIxvRUl?usp=sharing
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9.4.2 2. típus: Valamiért, valami érdekében.  

 

Sziasztok! Szép délutánt!        

Történt valami említésre méltó a legutóbbi találkozónk 
óta? 

Foglalkoztat benneteket valami azóta? 

………………………………………………………………………………………….. 

Nos, ahogy ígértem, ma olyan dolgokról lesz szó, ami reményeim szerint gyermekeitek 
készségfejlesztését szolgálja. Itt állunk a kamaszkor küszöbén. 12 – 13 évesek.  

Mi foglalkoztatja őket? 

…………………………………………………………………………………………. 

Észrevettetek valami változást? 

………………………………………………………………………………………… 

Mit gondoltok gyermekeitek különböző tulajdonságairól? 

………………………………………………………………………………………… 

És a készségeikről? Például társas készségek? Kommunikáció? Hogyan beszél? Mennyire nyiltan, 
őszintén? 

………………………………………………………………………………………. 

Hogyan viseli a stresszt? Miképpen oldja meg a konfliktusait? 

…………………………………………………………………………………………. 

Mi az, ami foglalkoztatja mostanában? Beszél róla? 

………………………………………………………………………………………….. 

Tudjátok, ismeritek az első gondolatait felkeléskor? És az utolsót lefekvéskor? Nyugi       Nem kell 
mindent ismernünk! Pláne nem ebben az időszakban! De az érdeklődéséről, a főbb irányokról nem 
árt, ha van némi ismeretünk.  

……………………………………………………………………………………………. 

Milyen most a viszonyotok? Mennyire bizalmas? Szokott kérdezni? Inkább zárkózottabb? 

…………………………………………………………………………………………. 

Azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas korszak elején vagytok. Ebben a korban sok más mellett 
önmaga felé IS! irányul a gyermek, kiskamasz érdeklődése. Ki ő? Mi van vele? Mi lesz vele? Mire 
képes? Mi tetszik és mi nem tetszik neki? Hogy van veletek? Milyen most a viszonyotok? És milyen 
lesz 2 – 4 – 6 hónap múlva. 

Szóval, most, 6 – 7 – 8. osztályban számos csoportot tervezek tartani kollégáimmal együtt a 
gyerekeknek. Ezekről tájékoztatlak most benneteket. 
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És egyben kérem is a támogatásotokat. Úgy az iskola, mint a gyerekek felé. Csak említés szintjén. 

Nem kell direkt reklám!       

Azért is mutattam meg nektek ezeket a témaköröket a dián, mert nyitott vagyok és a kollégáim is, 
hogy ezekben a témakörökben szülői csoportokat is tartsunk. Akár meghívott vendégekkel, 
„előadókkal”. 

Mi erről a véleményetek? 

………………………………………………………………………….. 

Valami ötlet, javaslat? 

………………………………………………………………………….. 

Köszönöm szépen! És azt igazán köszönöm, hogy ilyen nyitottak voltatok! 

Hamarosan írok emailt és remélhetőleg találkozunk még! További szép napot! Sziasztok! 

Javasolt további témakörök: 

Lásd a szülőknek szánt diát a ppt-n 

 

 

A csoporthoz tartozó segédanyagot itt találod! Ugyanaz, mint az előző szülői csoportnak, a 

Prevenció - „valami ellen” címűnek: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-3G4pF4dHtUR72yg664yBslCcqIxvRUl?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-3G4pF4dHtUR72yg664yBslCcqIxvRUl?usp=sharing
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9.5 „Folyton csak a telefonját nyomkodja” – 
digitális kihívások  

 

Sziasztok! 

Ma egy kisfilmmel, egész pontosan egy TED előadással 
készültem nektek. Szeretném, ha megnéznétek. 
Mindössze 15 perc. Mit gondoltok? Belefér?  

………………………………………………………………………………………….. 

Azért mutatom meg, hogy gondolatindító legyen és beszéljünk róla. Az előadók ugyan idősebbek, 

mint a ti gyermekeitek most, de higgyétek el, hamar ennyi idősek lesznek a tieitek is.        

 

Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=a6qRyUGxQwc 

Fókuszban tartó, téma feldolgozást segítő kérdések a kisfilm után: 

• Tetszett?       

• Mit gondoltok az elhangzottakról? 

• A ti gyermekeitek mire használják a digitalis eszközeiket? 

• Mennyi időt használnak rá? 

• Tudjátok, ismeritek mit néznek? Kit, mit követnek? 

• Szoktatok velük beszélgetni ezekről a dolgokról? 

• Van esetleg olyan tevékenység, amit közösen csináltok? Például játék vagy tanuláshoz 
feladatok? 

• Mit gondoltok, hogyan fog megváltozni az elkövetkező években a digitális eszközök 
használata a gyermeketeknél? (Mennyi ideig használja? (idő) Mire használja? (Tartalom) 
Miket használ majd?  

• És így tovább… 

Zárásként összegzem a szülők részéről elhangzottakat és elköszönök… 

Vannak, akik elkérik a linket, elérhetőséget. Nekik természetesen elküldöm.  

 

 

 

A csoporthoz tartozó segédanyagot itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/1a8F8RHCfmN1SafKDD8tEmqrzwtJQyZcN?usp=sharing 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6qRyUGxQwc
https://drive.google.com/drive/folders/1a8F8RHCfmN1SafKDD8tEmqrzwtJQyZcN?usp=sharing
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9.6 Pályaorientáció  
 

Sziasztok! Szép napot ezen az egész kellemes tavaszi/őszi 
délutánon! 

Hogy vagytok? És a fiaitok, lányaitok? Sikerült már 
túllendülni a (fél)év kezdeten? 

Túl vagytok már a kezdeti zavarokon és kialakult az új 
„rend(szer)”? 

Ma egy számotokra nagyon aktuális témával készültem. Ez pedig a pályaválasztás, pályaorientáció. 
A pályaorientációt inkább 7. osztályosokkal kapcsolatban szoktam használni, mert akkor még csak 
az irányok megtalálása a fontos. 8. osztályban viszont már választani kell. Meg kell hozni egy 
döntést.  

Ti, hogy vagytok ezzel az egész témakörrel? Milyen érzések, gondolatok kavarognak bennetek? 

……………………………………………………………………………………. 

Van közöttetek olyan, akinél már nincs kérdés? Már minden eldőlt? 

……………………………………………………………………………………. 

És hogyan, milyen úton jutottatok el ideáig? 

……………………………………………………………………………………. 

Jó, köszi szépen, hogy elmondtátok. Ha megengeditek egy kicsit messzebb kezdem. 

Kinek van itt valamilyen tanult szakmája? 

…………………………………………………………………………………… 

Hányan dolgoznak a tanult szakmájukban? 

………………………………………………………………………………….. 

Vissza tudtok emlékezni, hogy ti hogyan választottatok továbbtanulásról? 

Igen, továbbtanulást mondtam, mert mégiscsak iskolarendszerben tanultatok tovább. Akár szakmai 
képzést, akár gimnáziumi vagy egyéb képzést választottatok? 

……………………………………………………………………………………. 

Ki döntötte el, hogy hol és hogyan mentek tovább 8. osztály után? 

…………………………………………………………………………………… 

Na jó, máshogy kérdezem: Kinek mennyire volt saját döntése és mennyire volt szülei döntése az, 
hogy hol és mit tanultok? 

………………………………………………………………………………….. 

Mi vagy ki játszott még szerepet benne? 

…………………………………………………………………………………….. 
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És jó volt így nektek akkor? 

…………………………………………………………………………………… 

Ti is hasonló módszerrel készültök a pályaorientációra, pályaválasztásra a saját gyermeketekkel 
kapcsolatban? 

……………………………………………………………………………………… 

Szoktatok erről vele beszélni? És milyen hangnemben, modorban?        

………………………………………………………………………………………. 

Hogyan látjátok most az előttetek álló tennivalókat? 

………………………………………………………………………………………. 

Tudjátok, ezzel az egésszel az a szándékom, hogy egyrészt napirenden tartsam az érdeklődéseteket 
eziránt a téma iránt. 

Másrészt szeretném, ha minél többet beszélgetnétek erről a gyerekekkel. 

Harmadrészt pedig szeretnélek benneteket arról tájékoztatni, hogy mi miket teszünk ebben a 
témában. Milyen pályaorientációs alkalmakat, foglalkozásokat, előadásokat, programokat 
szervezünk a 7 – 8. osztályban. 

Ha megengeditek, akkor ez utóbbit felvázolom két dián. 

 

 

Hát, ennyi volt mára. Még legalább egy szülői csoportot tervezek ebben a témakörben. 

Továbbá munkatársaimmal összeállítunk egy listát a legfontosabb kérdésekkel és teendőkkel 
kapcsolatban. És természetesen folyamatosan tájékoztatunk benneteket az ilyen jellegű, ilyen 
témájú programokról amit a gyermekeiteknek szolgáltatunk. 

Nem győzöm hangsúlyozni, milyen nagyszerűek vagytok, hogy most is eljöttetek. Látszik, mennyire 
odafigyeltek a gyerekekre. Köszönöm szépen! Hamarosan jelentkezem. Addig is jó beszélgetéseket 
kívánok nektek!  

…………………………………………………………………………………… 

További javasolt alkalmak a témában: 

Egyrészt azt gondolom, hogy a fenti kérdések mindegyikére nem jut majd idő pusztán egy 
alkalommal. Másrészt minden továbbit lásd a búcsúzó mondataimnál. 

 

A csoporthoz tartozó segédanyagot itt találod: 

https://drive.google.com/drive/folders/12JJIOPPfyiC-UF1vnhZavD8-OTIvHDp3?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/12JJIOPPfyiC-UF1vnhZavD8-OTIvHDp3?usp=sharing
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9.7 Milyen témákat szoktak kérni még a 
szülők?  

 

A most következő témakörök közül, amiket idézőjelbe 

teszek, azok az ő kifejezéseik: 

• Konfliktuskezelés 

• Drogprevenció 

• „Szexuális felvilágosítás” 

• „Továbbtanulás” 

• Iskolai bántalmazás 

• „Netes csúfolódás, bántalmazás” 

• Önismeret fejlesztés 

• “Pszichológiai tanácsadás vagy valami efféle” 

• Nevelési tanácsadások csoportban, csoportosan 

• Kollégium vagy bejárós? – melyik a jobb? 

• És így tovább, sok – sok témakör 

Kedves Kollégák! Ti milyen csoportokban gondolkodtok? A gyakorlataitok, a kompetenciáitok 

függvényében: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10 Szülői csoportok középiskolában  

Ennek az egész írásnak, instant módszertannak, az az 
egyik célja, hogy felkeltse érdeklődéseteket a 
csoportmunka iránt és hogy arra motiváljalak 
benneteket, hogy elindítsatok ilyen tárgyú és célú 
szakmai tevékenységeket, illetve folytassátok azokat, 
ha már most is végzitek. Továbbá, hogy a magam 
szerény eszközeivel bemutassak néhány jó gyakorlatot, 
megvalósult tartalmat, formát. Ezzel segítve a 
hétköznapi munkátokat. Meggyőződésem, ha ezeket az itt felsorolt tartalmakat és módszereket 
magabiztosan megvalósítjátok, akkor önálló gondolatotok eredményeként bátran adaptáljátok 
majd a középiskolás korosztály szülei felé is. 

Hiszen: 

• Prevencióra ott is van szükség? 

• Átmeneti élethelyzetek ott is vannak? 

• Kamaszkor ott van igazán! 

• Pályaorientáció létezik a középiskolában? 

• És így tovább… 

Természetesen tervezek írni erről a témáról, de annak formája már nem Instant módszertan, hanem 
blogbejegyzés lesz és elsősorban leíró jellegű, jó gyakorlatokat bemutató tartalommal. Azért, mert 
abból indulok ki, hogy addigra már azok is megerősödtek a szülői csoportok tartásában, akiknek 
most még ez idegen. A készülő írás nem lesz ilyen jellegű instant módszertan, hanem egy hosszabb 
blogbejegyzés. Legalábbis terveim szerint. Megszületéséhez elengedhetetlen lesz a ti 
közreműködésetek, amikor majd felhívással, kéréssel, kérdéssel fordulok hozzátok úgy, ahogy eddig 
tettem, számos témában. Például az alábbi linkeken… 

ITT 

MEG ITT 

AZTÁN ITT 

ÉS MÉG ITT 

STB… 

A közös munkához, a jó gyakorlatok megosztásához, a konzultációhoz nem kell mindig fizikai 
kontaktus. Kezdetben az is szolgálhatja az egymástól való tanulást, ha jó gyakorlatokat osztunk meg 
a szakmai berkeken belül. Én erre bíztatlak benneteket. A magam részéről ennek összefogását és 
egy felület biztosítását kínálom fel. No és persze a saját jó gyakorlataimat, mint például itt. Szóval, 
tartsátok szem előtt ezt a témakört: Szülői csoportok a középiskolában. 

 

 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2020/04/15/a_szocialis_szakember_egy_napja_felhivas
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2020/03/08/iskolapszichologusokat_es_iskolai_szocialis_szakembereket_keresek
https://www.co-treme.hu/l/mit-csinal-az-ovodai-iskolai-szocialis-munkas-nyaron/
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2020/02/23/a_szocialis_szakember_egy_napja_ami_van_es_ami_idealis_optimalis_lenne
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11 Jó gyakorlatok, tapasztalatok 
(Kollégák küldték…)  

Mielőtt belekezdtem ennek az instant módszertannak 
a megírásába, természetesen igyekeztelek 
benneteket, kollégákat bevonni az elkészítésébe. 
Felhívást, kérést, kérdést tettem közzé minden 
általam ismert és használt szakmai fórumon. 
(Facebook csoportok és a szociális szakemberek 
levelezőlistája.  

A felhívásomat itt találjátok: 

https://www.co-treme.hu/l/szuloi-csoportok-az-iskolaban-instant-modszertan/ 

A bejegyzés dátuma, 2020. 04. 25. Később, rá 10 nap múlva, megismételtem a közzétételt. 
Mindössze 4 fő kolléga méltatott válaszra! Na de milyen kollégák? Nagyszerűek. Mind a négyükkel 
gyümölcsöző kapcsolat indult az iskolai szociális munkával kapcsolatban. Kettejükre bizton 
számíthatok, számítok is a jövőbeni instant módszertan (Szülői csoportok az óvodában) kapcsán. 
Ketten pedig megtiszteltek írásukkal, amiket az alábbiakban ide másolok. Egy betűt nem vettem el 
belőlük és nem is írtam hozzá. Azt gondolom, mindkettő úgy kerek, egész, ahogy elküldték. 
Annamari plasztikus korrekt, gyakorlatias és hiteles írása a szakmai mindennapokról és Géza 
történetének pontosan ideillő üzenete máig ható mintája. Ezúton is nagyon szépen köszönöm 
kedves Annamari és Géza. És akkor most jöjjenek ők! 

 

Szárnypróbálgatások 

 

1. Alapvetések:  

Egy óvodai és iskolai szociális segítő nem mindennek az alfája és omegája. Nem érzem – és helyes, ha más 
sem teszi-, hogy mindenben meg kell mondanom a tutit, mindenhez értenem kellene: az iskolába szoktatástól 
a kamaszkori önbántalmazó magatartáson át, a pályaorientációs útkeresésekhez, a családi konfliktusok 
megoldásán keresztül, a szabadidő helyes eltöltéséhez, a digitális világból a gyerekekre zúduló veszélyeken, 
kihívásokon és helyes felhasználásokon át minden, de mindenhez.  Per pillanat kicsit azt érzem, hogy egy 
ilyenfajta polihisztort keresnek a személyünkben.  

A szülői csoportokkal kapcsolatban ugyanezt érzem. Nem kell nekem megmondanom semmit, én csak 
katalizátor lehetek. Katalizátor egyrészt a csoportépítéshez, hogy közösségeket tudjanak kiépíteni a szülők 
egymás között, lehetőségük legyen finomítani a nézeteiket, nevelésüket, értékrendjüket. Másrészt pedig 
abban van szerepem, hogyha egy téma komolyan érdekel egy csoportot, akkor abban tovább lépjünk, ne csak 
egy órában karcolgassuk a felszínt. Ilyen esetben, segíthetek vendégelőadó meghívásában, ennek 
felkutatásában, lebonyolításában. Persze ez nem minden témára igaz, gyakran csak szikra lehet egy ilyen 
csoport, amin, ha érintve érzi magát a szülő, akkor utánamegy.  

Ezen az elven gondolkozva léptem kapcsolatba az egyik iskolám pszichológusával. Ketten szerettünk volna 
szülői csoportot létrehozni. Pont a fenti okokból kiindulva. Előre elmondom, hogy ebből nem lett semmi, 
mert a pszichológusom is annyira le van terhelve, hogy nem tudtunk megmoccanni a témában. Addig 
jutottunk, hogy mikor lehetne egyáltalán, hogy szólítsuk meg a szülőket, felállítottunk egy pár alkalmas 
tematikát. Aztán jött a kijózanodás, hogy sokkal nagyobb erőbedobást igényel ez, mint amivel rendelkezünk. 

https://www.co-treme.hu/l/szuloi-csoportok-az-iskolaban-instant-modszertan/
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A többi iskolában még ennyi energia sem volt a dologban, tehát, ha csoportozni akarok, akkor egyedül kell 
megoldanom. Szerettem volna nem egyedül, hanem egy mentálhigiénés iskolai teammel közösen 
megvalósítani a csoportozást, de nem ment.  

Ezen kívül a csoportfoglalkozásoknál fontos hangsúlyoznom, hogy a másodlagos (vagy elsődleges?) célom az, 
hogy a szülők megismerjenek engem és az óvodai és iskolai szociális segítés feladatkörét is, személyemmel 
kapcsolatban kialakuljon egy bizalom, és bátran forduljanak hozzám, ha probléma adódik a családban.  

 

2. Mi valósult meg?  

(Maradt a túlterheltségem ugyanúgy, mint tavaly (2800 gyerekem van 7 intézmény, összesen 9, a 
tagintézményekkel), de annyit megtehetek, hogy van egy bázis csomagom, ahol aktívabban részt veszek az 
intézmény életében, és van a többi, ahol csak ügyeletet adok, el lehet érni, de nem csoportozok, nem veszek 
részt az iskola, óvoda fakultatív programjaiban. ) 

Szóval a bázisintézményeknél (5 intézmény kb.1500 gyerek) év elején a szülői értekezleten és a szülői 
munkaközösség évelejei értekezletén felajánlottam a szülői csoportozás lehetőségét. Elmondtam, hogy 
mennyire fontosnak tartom azt, hogy egymást segítő csoportok jöjjenek létre, melyekben a gyermekeikért 
való aggódás, a jól működő családok, közösségek a közös nevező. Elmondtam, hogy havonta egyszer 
szeretnék ilyet tartani, ugyanazon a délutánon, az intézményen belül, kb. 60-90 percben. Ezek nem 
előadások, hanem inkább témafelvetések lennének, és a közös megbeszélés, tapasztalatcsere lenne a lényeg, 
ahol én a témában adnék némi támpontot, megerősítést. Kértem tőlük ötleteket, milyen témák érdekelnék, 
hol éreznek elakadást stb. Három általános iskolában és egy óvodában hangzott el a felhívás. Egyetlen iskola 
jelzett vissza, hogy érdekelné őket, de pontos tervet szeretnének kapni tőlem, mikor, milyen téma lenne, 
kiknek szólnak. Mivel a semmiből kellett létrehoznom egyedül a tervet, ez az egész időben csúszott, és eddig 
nem valósult meg belőle semmi.  

Az óvodában viszont elkezdtem a szülői csoportozást. Szerintem nincs nagy különbség, hogy alsós szülőknek 
vagy óvodás gyerekek szüleinek tartottam a csoportot.  

• Szülői értekezleten meghirdettem a csoportot 

• Az óvoda belevette az éves tervébe 

• Minden találkozóra plakátot készítettem, amit a szülők e-mailben meg is kaptak, és az óvoda 
területén is több helyen kifüggesztettem.  

• A csoportokon való részvétel váltakozó volt 0-13 voltak jelen a találkozókon. Az óvoda részéről is több 
alkalommal volt résztvevő, ha belefért az idejükbe. 

• Én vittem a témát, de minden egyes alkalommal megkérdeztem, mi az, ami most különösen 
foglalkoztatja őket?  

• Akik részt vettek, azok nagyon élvezték a csoportokat, de a csoport létszáma nem nőtt, sőt csökkent. 
Kínosan éreztem magam, mert két állandó tag mellett egy-egy új arc jelent meg, de elégedettségük 
ellenére nem jöttek többet.  

• A jelenlévőktől folyamatosan kértem támogatást, mondják a többieknek, hívják a csoporttársakat, 
szülőket. Ha kell szervezzünk közös gyerekfelügyeletet. Az óvoda egyébként ebben nagyon rugalmas 
volt, mert volt ügyelet a találkozás végéig.  
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Alapvetően ez egy pici 100 fős katolikus óvoda, ahol bőven van sok testvéres család, tehát a 100 fő, jó, ha 50 
családot jelent. A következőket tapasztaltam, illetve mondták:  

➢ Nagyon fáradtak a szülők, a nagyobb gyerekekért kell menni a suliba, a kicsik mennének már haza, 
nem akarnak több időt oviban tölteni  

➢ Sok egyéb program is van, nehéz a bőség zavarában választani 
➢ Kicsi ovi, sokszor betegségek miatt is vannak kevesen 
➢ A téma, amit hoztam nem jól időzített. (közösségbe való beilleszkedés segítése volt, és a szülő szerint 

hiába az év elején akartam hozni a témát, a szülők sem ismerik egymást, sietnek haza, épp a 
beszoktatás miatt nincsenek egyszerre itt, bár bevallotta, hogy minden évben probléma a nyár után 
a visszaszokás a rendszerbe, tehát nem csak a kiscsoport kérdése ez) 
 

Hogyan valósult meg?  

Szülőcsoportok az óvodákban. Témák:  

1. A kisóvodás, a kisiskolás mint kalandtúrázó vagy kitaszított? Hogyan éli meg a gyerek az óvodába, 
iskolába kerülést 

2. A mese szerepe a gyermek életében 
3. Melegszívű fegyelmezés  
4. Iránytű a konfliktusokban 
5. Kis gyerek kis gond, nagy gyerek… 
6. A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés – Hogyan védjük meg gyermekeinket? 
7. A játék szerepe a gyerek életében 
8. Az elég jó szülő! Családtípusok.  
9. Médiahasználat az óvodás korban  
10. Ne állj szóba idegenekkel! ? 

Az 1,2,3,4,6 témakör lett megtartva.  

A résztvevők azt kérték, hogy az óvodához tartozó iskolában is tartsam meg az „előadásokat”, mert nekik 
nagyon tetszett. Ez a jövő év zenéje, esetleg. 

Foglalkozás felépítése, tematikája:  

Minden foglalkozás gerincét valamitlen szakmai anyag szolgáltatja. A téma felvezetése és bemutatása után 
az általános ismeretek alapján, amit vagy a szülők, vagy az intézmény dolgozói elmondásából tudok, 
hangsúlyozottan szerepel egy-egy momentum a témában. A szülők mindvégig bekapcsolódhatnak a 
csoportba mondandóikkal, de általában úgy alakítom a tematikát, hogy inkább a foglalkozás második felében 
induljon meg egy személyes tapasztalataikból, elakadásaikból induló interakció. 

Módszertanilag vannak benne aktív elemek, írják fel, gyűjtsék össze, csoportosítsák, nézzék meg stb. Szeretek 
szemléltető eszközöket használni, táblát, képeket, post it. Volt már vitaindító kérdés is, akkor sokkal inkább 
magukénak érzik a témát. Tanulságos volt, és én sikerként könyveltem el, amikor teljesen kivonulhattam a 
szülők közti beszélgetésből. 

3. A jövő 

A nyár folyamán felállítok, illetve az említett pszichológussal karöltve felállítunk most már egy végleges 
tematikát a következő iskolai évre, amivel el lehet indulni a két általános iskolában. Nagyobb kérdés, hogy mi 
legyen az óvodával, ahol kicsit léket kapott hajónak érzem a csoportozást. Illetve, ha elindítom a következő 
tanévben, akkor hogyan épüljön fel egy újabb tematika? Legyen-e ismétlés? Persze vannak olyan témák, mint 
a továbbtanulás, kamaszkori problémák és szexuális edukáció eseteiben a szülő szerepe, ami talán mindig 
bevethető. De sokszor érzem azt, hogy ide már speciális előadóra lenne szükség, mi az, amit én adhatok? A 
digitális világ veszélyei, vagy a függőségek témakörében is úgy érzem, hogy képtelenség naprakésznek 
lennem.  
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Szóval van egyfajta kettősség az emberben, meddig mehet, illetve meddig kell mennie egy szülői csoportnak?  

Ezért törekszem, hogy csak bemutassak egy témát, ne állást foglaljak, illetve a legelején említett 
közösségépítést, egymást támogatását tartom fontosnak. Ennek kapcsán küldök neked egy TED linket, amit 
akár ars poetica -nak is nevezhetnék. Ha módom van, akkor a csoportok alakulásakor is elmesélem.  

https://www.youtube.com/watch?v=osM5lCfuF5c&list=PLyZxNs7uQ-
LqPD1kZHI09CuBwqJC640ha&index=11&t=168s 

Remélem, tudsz használni valamit ráncba szedhetetlen gondolataimból.  

Üdvözlettel, 

H. Herman Annamária 

Óvodai és iskolai szociális segítő 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Másik kolléga levele egy régi történet ugyan, de azt gondolom, máig ható üzenettel, követendő 
mintával.  

Íme az írása: 

 

30 éve történt - de ugye nem csak egyszer volt Budán ilyen kutyavásár?  

 

Immáron 30 évvel ezelőtt történt. A fiaim a lakásunkkal átellenesen lévő, kutyaközönséges általános 
iskolába jártak. Azt azért muszáj megemlítenem, hogy ez azért nem jelentette, hogy az osztályuk is 
„kutyaközönséges” lett volna. Cseppet sem az volt. De az akkori időszak általános iskola 
működési/szelekciós mechanizmusait senki se írta le jobban, mint Ladányi János és Csanádi Gábor, 
a „Szelekció az általános iskolában” című könyvükben. (Magvető Kiadó, Gyorsuló idő sorozat, 
Budapest, 1983, 352.old.) 
 
Ennek az osztálynak nagyon jó fej tanárai voltak. Az osztályfőnök, a rajztanár és a francia tanár triója 
például megpályázott egy franciaországi nyári tábort a gyerekeknek, ahol egy régi székesegyház 
felújításán dolgozhattak, és az általuk sikeresen megfaragott köveket ténylegesen be is építették a 
templom oromzatába. Még ma is döbbenten állok az előtt a tény előtt, hogy mindezt hiába igazolta 
fotódokumentáció, mégse hitte el nekik itthon senki, annyira abszurdnak tartották a hívők és a 
hitetlenek egyaránt! 
 

A levélhez csatolt két szülői csoport plakátjait itt tudjátok megtekinteni: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qUn_G2-9_pacaqBRij99Uia-_M42FhOY?usp=sharing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osM5lCfuF5c&list=PLyZxNs7uQ-LqPD1kZHI09CuBwqJC640ha&index=11&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=osM5lCfuF5c&list=PLyZxNs7uQ-LqPD1kZHI09CuBwqJC640ha&index=11&t=168s
https://drive.google.com/drive/folders/1qUn_G2-9_pacaqBRij99Uia-_M42FhOY?usp=sharing
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De térjünk csak vissza a történet elejére! Nem csak a Krisztus koporsóját nem őrizték ingyen, de még 
a nyári tábort se. Ezért annak jobb finanszírozása érdekében összeálltak a szülők, és létrehoztak egy 
iskolai alapítványt. Emlékeztetnék arra, hogy ebben az évtizedben kezdett (újra)ébredezni a magyar 
non-profit szektor is (amit ma inkább civil szervezetekként emlegetünk, mert erős és önálló 
identitású szektorrá válása sajnos nem jött össze). Adomány-gyűjtésről pedig leginkább csak külföldi 
példákban hallhattunk, miközben fikarcnyi hazai tapasztalatunk se volt ebben. Ezért a lehető 
legegyszerűbb célt tűztük ki, és valósítottuk meg: megkértük a rajztanárnőt, hogy az egyik órán 
rajzoltasson karácsonyi képeket a nebulókkal. A legsikerültebb rajzokat a gyerekek és a szülők 
körében közösen (!) rangsoroltuk, és közösen kiválasztottuk a féltucat legjobbat.  
 
Ekkor belendült az egyik apuka, akiről akkor derült ki, hogy grafikus, és a 6 rajzot egy kicsit tovább 
dizájnolva, nyomtatható minőségű karácsonyi képeslapokká varázsolta azokat. Jöhetett a nyomda, 
mert hát csodák csodája, olyan szülő is akadt a ládafiában, aki szó szerint fillérekből kihozta az 
egészet! Ja kérem, ha egyszer egy üzlet elindul! És tényleg elindult! A kinyomtatott képeslapokat 
hatosával fóliázta a szülők és gyerekek közös csoportja. Remek móka volt, mindenki élvezte. 
Elhatároztuk, hogy a helyi piacon próbáljuk meg eladni a sokszáz karácsonyi képeslapot. Felnőtt és 
gyerek, mindenki csinált magának egy nyakba akasztható, árusítós papírtálcát, s az egész csapat úgy 
nézett ki, mintha egy valaha volt kösöntyű- és pántlikaárus had szállta volna meg a helyi piacunkat. 
Mi tagadás, mindannyian szorongással indultunk neki, hisz az efféle piacozáshoz se értettünk, de 
félelmeink hamar elszálltak, amikor láttuk, hogy közös munkánk gyümölcsét úgy vették, mint a 
cukrot. Mondanom se kell, hogy leginkább a gyerekektől vásároltak, és nem csak a visszajáró aprót 
nem kérték vissza tőlük a vevők, hanem kifejezetten örömmel adományoztak a megállapított árnál 
jóval többet is, a jó célra. S a legjobb nem az összegyűlt pénzmennyiség volt ebben az adomány-
gyűjtési akcióban, hanem a közösségi érzés, amit mindannyiunkban felturbózott az a nap - és persze 
az összes azt megelőző közös tervezés, csinálás, (ön)értékelés … 
 
Ami pedig engem illet, én a grafikussal kerültem olyan jó barátságba, hogy még ma is (ismétlem: 30 
évvel később!) együtt járunk velük színházba.  Ma is minden év karácsonyán (tehát 30 évvel később!) 
kézbe vesszük az utolsó, megmaradt képeslap-példányt, amit egy olyan kislány készített, aki azóta 
… de innen egy újabb történet indul. 
 
Mindezt azért meséltem el a „Szülői csoportok az iskolában – Instant módszertan” oldalon, mert 
egyrészt jó érzés volt visszaemlékeznem erre a sikertörténetre, másrészt azt gondolom, hogy egy 
mai „instant iskolai szocmunkás” talán ötletet tud meríteni magának, ebből a történetből is. 
  
Üdv: 
GG 
 

Gosztonyi Géza 

Közösségi szociális munkás 
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12 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!       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  

Tréning 1.: Szülői csoportok az iskolában – 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. 

https://www.co-treme.hu/l/trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak/
https://www.co-treme.hu/l/trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak-2/
https://www.co-treme.hu/l/trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak-3/
https://www.co-treme.hu/l/treningek-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak-2020-ban/
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A tréningek két naposak voltak. alapvetően az Instant módszertanokban taglalt témaköröket 
érintették. Most, ezeket a tematikákat átdolgoztam, és kifejezetten a szülői csoportok tervezéséről, 
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 iskolákban – 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 a tárgyban: 

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.  

A tréningek páros csoportvezetéssel valósulnak meg. Kiváló trénertársaim: 

• Scheer Éva szociálpedagógus, gyermekek napközbeni ellátása szakértő 

• Gerencsér-Szegezdi Gabriella szociális munkás, coach, mediátor 

https://pannonkincstar.hu/
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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 

 

 

https://www.co-treme.hu/l/rendhagyo-treningajanlo/
https://www.co-treme.hu/l/akkreditalt-trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak/
https://www.co-treme.hu/l/rendhagyo-treningajanlo/
mailto:igyislehetlehetigyis@gmail.com
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13 Zárszó  

 

Bár zárszót írtam itt a végén, őszintén remélem, 
hogy ez csak erre az írásra vonatkozik. Maga a 
dokumentum, talán új lehetőségeket nyitott ki 
számotokra, illetve akik már jártasak ezen a téren, 
nekik megerősítést, támogatást nyújt abban, hogy 
folytassák a megkezdett munkájukat. Bízom 
benne, hogy az írás tartalma új lehetőségekre, 
illetve a már meglévő gyakorlatoknak 
újragondolására nyitott ki egy ajtót.  

Én magam hiszek a csoportmunkában. Véleményem szerint a szülőkkel folytatott közös 
gondolkodás, véleménycsere, tapasztalatmegosztás, hatékonyan segítheti őket abban, hogy 
figyelmesebbek legyenek gyermekeik iránt. A módszer által érzékenyebbé válhatnak egyes 
korszakok, történések felé, amik a családjukban és a gyerekeikkel kapcsolatban éppen zajlanak vagy 
a jövőben fognak bekövetkezni. Írásomban igyekeztem az érdeklődéseteket felkelteni a módszer 
iránt. Azt gondolom, hogy a szociális csoportmunka számos lehetőséget foglal magában. Csak 
rajtunk, szakembereken múlik, hogy ezeket miként aknázzuk ki, hogyan használjuk fel, milyen 
eredményeket érünk el velük. 

Arra bíztatlak benneteket, hogy dolgozzátok ki a magatok gyakorlatát. Ha sikerül megtalálnotok 
szakmai munkátok és a segítség-, támogatásnyújtásotok célját, ha hozzárendelitek a tartalmat, majd 
ezt követően kiválasztjátok a megfelelő módszert, akkor minden résztvevő gazdagodik a ti általatok 
vezetett szociális csoportmunka által. Úgy a családok, szülők és rajtuk keresztül a gyerekek, úgy ti is, 
hiszen a munkátok eredményessége, minden bizonnyal kihat a szakmai közérzetetekre, a szakmai 
önérzetetekre.  

 

Köszönöm, hogy elolvastátok, köszönöm, ha használjátok! 

Eredményes, sikeres megvalósítást kívánok! 

 

      Üdvözlettel: 

 

2020. május 24.           Vajda Zsolt 

                   Szociális munkás  
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14 Felhasznált irodalom  

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) 

Internetes források: 

Dr. Gyurkó Szilvia: Az én testem a te tested, az én szexem a te szexed – Tabuk és tények a 
családokban: 

https://wmn.hu/wmn-life/52444-dr-gyurko-szilvia-az-en-testem-a-te-tested-az-en-szexem-a-te-
szexed--tabuk-es-tenyek-a-csaladokban 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Instant módszertan 5. 

 

https://wmn.hu/wmn-life/52444-dr-gyurko-szilvia-az-en-testem-a-te-tested-az-en-szexem-a-te-szexed--tabuk-es-tenyek-a-csaladokban
https://wmn.hu/wmn-life/52444-dr-gyurko-szilvia-az-en-testem-a-te-tested-az-en-szexem-a-te-szexed--tabuk-es-tenyek-a-csaladokban

