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         I.  A témaválasztás indoklása 
 

  Minden társadalomnak vannak segítségre szoruló, „gyenge” tagjai. Rendkívül nemes 

feladat, életcél ezen emberek felkarolása, képzése, a „való életbe” való beillesztése. Egy 

nemzet társadalmának fejlettségét mutatja, hogy hogyan és miként bánik sérült, 

akadályozott , hátrányos helyzetű tagjaival. 

Minden emberben rejlik érték, ezek felkutatása, kiaknázása, sérült képességeik 

kompenzálása nagyon nemes feladat. Nemes feladat, hiszen emberien felkarolni, támogatni 

őket, odafigyelni rájuk, kezükbe szakmát és munkát adni, tevékenységet értelmes alkotó 

jelleggel; ismereteket  elsajátíttatni, felismertetni velük az alkotás és tenni akarás 

nagyszerűségét, de mindenekelőtt nevelni őket, majd oktatni, melyből később a 

hozzáállásuktól függően profitálhatnak is, nem könnyű. 

  Dolgozatom személyes indíttatása egyértelmű és célorientált. 24 éve dolgozom Velencén, 

tanulásban akadályozott gyermekekkel foglalkozom. 17 évig az intézmény általános iskolai 

részében voltam nevelőtanár, mindemellett gyermekotthoni nevelő. Eddigi több mint két 

évtizedes pedagógiai munkám során olyan fogyatékkal élő gyermekekkel, fiatalokkal 

foglalkoztam, akikről szüleik a születésüket követően azonnal lemondtak, vagy a család 

olyan élethelyzetbe került, hogy gyermekük állami gondoskodásba vétele jelentette az 

egyetlen megoldást.  

  A mi gyermekeink fejlődésükben elmaradva, érzelmeikben gátolva, sérülten kerülnek 

hozzánk. Nehezen kezelhetőek. Beilleszkedésük, magatartásuk, alkalmazkodásuk lassan 

fejlődik. Szükség van érzelmeik gazdagítására, szociális biztonságuk megteremtésére. A kis 

eredményekért is megdolgozunk és örülünk neki. Mindnyájan arra törekszünk, hogy a 

felnőtt-gyermek kapcsolat biztonságos és nyugalmas legyen. Így lesznek képesek az 

újonnan látott és kínált ismeretanyag befogadására és feldolgozására. Úgy élünk együtt 

velük, hogy érezzük mozdulataikból, lényükből, hogy szeretjük őket. Ők kénytelenek voltak 

család nélkül felnőni. Nekik mi voltunk, vagyunk a családjuk, akikkel mindennap 

találkoznak, akik meghallgatják őket, átölelik őket ha örömük és bánatuk van, ha tanácsot 

szeretnének kapni, vagy amikor úgymond „nem találják a kiutat és fejjel rohannak a falnak”. 

  Idén szeptemberben kezdtem 7. tanévemet az intézmény szakiskolai részében, mint 

tisztítás-technológiai elméleti szaktanár és szakoktató. Jelenleg öt fő állami gondoskodásban 

élő fiatalkorú tanulóm van és három fő hátrányos helyzetű diákom. 
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Kevés gyógypedagógiai gyakorlattal és ismerettel érkeztem az intézménybe. A valós 

gyakorlat, a „mélyvíz” hozta az ismereteket, a tapasztalás útján érkező információkat, 

melyekkel, több-kevesebb sikerrel igyekeztem és tudtam  kezelni a mindennapos 

szituációkat, problémákat, konfliktusokat.  

Munkára, fegyelemre, emberi tisztességre, egymás tiszteletére, gyakorlatiasságra, hivatásra, 

praktikus megoldási módokra igyekszem nevelni a tanulókat.  

Gyermekeink többsége szociológiai szempontból hátrányos helyzetű, nehezen kezelhetőek, 

pszichés és/vagy szomatikus fejlődésben elmaradnak a  fejlődéslélektani normáktól.  

Érzelmileg gátolva, sérülten kerülnek be az oktatási rendszerbe, így beilleszkedésük, 

alkalmazkodásuk lassabb. 

Sokszor tapasztalom, hogy a legtöbb esetben nem áll mögöttük támogató és a továbbtanulást 

segítő, motiváló család. Éppen ezért több segítséget és nagyobb odafigyelést igényelnek az 

iskola minden pedagógusától a továbbtanulás elkezdésében, folytatásában egészen a szakma 

befejezéséig.  

Ha foglalkozunk a problémával, ha gondolkodunk a továbblépésen, ha megvalósul néhány 

javaslat, ha tenni, ha segíteni akarunk- mindenki a maga eszközével- nem dolgozunk hiába. 

Ezekhez a gyermekekhez,- mivel lelkileg többszörösen sérültek- nagyon finoman kell 

közelíteni, de mindenképpen a megoldás az érzelmi azonosulás, közelférkőzés, hogy a 

gyermekek elmerjék mondani problémáikat és azt valaki meg is hallgassa. Egy idő után a 

gyermekek ezt már igénylik, kikövetelik. A feléjük áradó megértést és szeretetet bőségesen 

viszonozzák. A pedagógusnak  maximálisat kell nyújtania, megmutatva és megcsillantva a 

normális élet lehetőségét. Bízni kell abban, hogy munkánk nem eredménytelen és a 

felnövekvő gyermekekből más felnőttek lesznek, mint szüleik voltak.  

  A tanulásban akadályozott tanulók képzése idő – és energiaigényes feladat. Rengeteg  

odafigyelést, egyéni bánásmódot, pozitív megkülönböztetést is megkívánnak a 

pedagógustól. A fiatalok számára megfelelő szakma, szakmák kiválasztása és elvégzése, 

képességeik ismeretének tudatában nem könnyű feladat, lemorzsolódásuk megállítása 

érdekében, vagy  legalábbis mértékének csökkentése érdekében sajátos módszerekkel kell 

dolgoznunk, hogy  választott szakmájukban örömöt leljenek és a társadalom számára is 

hasznosat alkossanak. 

Szakmákat kapnak, kaphatnak, mellyel élniük kell. Munkájuk mindenki számára fontos a 

társadalomban, mindannyiunk érdeke, hogy a fogyatékos gyermekek felnőve a társadalom  

hasznos tagjává váljanak. 
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Az európai törekvések is ezen az úton haladnak, a fogyatékos személyeknek a 

fogyatékosság eredetére és természetére való tekintet nélkül joguk van a szakmai képzésre, 

rehabilitációra és a visszailleszkedésre, joguk van a lehetőségeiknek leginkább megfelelő, 

teljes életre. 

„Szüleik, családjuk, környezetük és iskolájuk együtt kötelesek számukra biztosítani az 

oktatást, képzést, ápolást, gyógyítást, kultúrális lehetőségeket, testedzést, szórakozást, 

játékot.” ( Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, 1991.) 

            II.  Szakirodalmi anyagok áttekintése, fogalmak értelmezése 

 

  A gyógypedagógia szókincse jelentős változásokon ment keresztül. Folyamatosan bővült, 

keveredtek  és  tisztázódtak fogalmai. A gyógypedagógiában ma már érvényesül a teljes 

interdiszciplináris szemlélet. Ennek következményeként fogalmak tisztázására, bővítésére, 

de kiegészítésére is szükség volt. 

      II.1. Sérült személyiség 

  Az utóbbi időben szemléletünk, felfogásunk a személyiségről jelentősen megváltozott. 

”A személyiség az egyedi ember egyéni tulajdonságainak sajátos összessége. A sérült 

személyiség fejlődésmenete láthatóan különbözik az ép személyiség fejlődésétől, a sérült 

személyiség láthatóan más, mint az ép személyiség.” ( Gordosné, 2004. p.4) 

Megjegyzésre szorul, hogy e szó hallatán az emberek többségének valamilyen sérülés jut 

eszébe, valamilyen érzékszervi károsodás. De nem csak kizárólag a „biológiai állapot 

megváltozása, testi, idegrendszeri tulajdonságterületek körében fennálló visszafordíthatatlan 

sérülésről” ,( Illyés, 2000. p. 25) károsodásról van itt szó. 

Hozzákapcsolódnak a lelki, szociális és cselekvésbéli tulajdonságok is, melyeket negatív 

irányba jelentősen befolyásolhat a meglévő károsodás. Egymástól függetlenül is 

működhetnek, hisz egy vak, vagy mozgássérült ember intelligenciaszintje akár az átlagnál is 

magasabb lehet. 

Sokszor feltették már ezt a kérdést: Miben tér el a sérült személyiség fejlődése az épétől, s 

melyek a sérült személyiség típusai? Hétköznapi értelemben az ép személyiség normálist  

szabályszerűt, általánost jelent, a sérült személyiség, az átlagostól eltérőt jelenti. 
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        II.2. Fogyatékosság fogalma, az értelmi fogyatékosok  

  A fogyatékosság szó a gyógypedagógia alapfogalma, amely tulajdonságot vagy 

tulajdonság csoportot  jelöl, ezáltal  gyermeket rászorulttá teszi a gyógypedagógiai ellátásra. 

A Köznevelési törvény a fogyatékosok tipizálása során ugyanazt érti a szó jelentésén, 

mintha a károsodás, sérülés fogalmakat használták volna. 

Gyakran a fogyatékos kifejezéstől nincs egyértelműen különválasztva a zavar, a károsodás 

és akadályozottság, mely nyelvünk sokszínű voltából fakad. „A fogyatékosság szó volt a 

legelterjedtebb gyűjtőfogalom a gyógypedagógia tudományos leírásában a kezdetektől  

mindaddig, amíg nem kezdődött el a fogalom differenciálása. 

Magyarországon több mint fél évszázada a „fogyatékosok” gyűjtőfogalmat használjuk. 

Eredetét tekintve orvosi fogalom, valamilyen betegség lezajlása után fennmaradt, orvosi 

eljárásokkal már nem befolyásolható kórós állapotot jelent.” ( Gordosné, 1995. p. 23) 

A fogyatékosságnak, mint az egyén jellemző sajátosságainak a megjelenése egyidős az 

emberiséggel. A fogyatékosság fogalmát többféleképpen fogalmazták meg. 

„ A fogyatékosság a gyógypedagógia alapfogalma. A fogyatékosság jelöli meg azt a 

tulajdonságot vagy tulajdonságcsoportot, amely rászorulttá teszi a gyermeket a 

gyógypedagógiai ellátásra.” ( Illyés, 2000. p. 25) 

„A fogyatékosság fogalmának legáltalánosabb jelentéstartalma a biológiai állapot 

megváltozása, a testi, idegrendszeri tulajdonságterületek körében fennálló 

visszafordíthatatlan sérülés, károsodás, effektus. …A fogyatékosság jelentéstartalma 

egyrészt attól függ, hogy a fogalom értelmezési köre milyen tulajdonságterületekre terjed ki, 

másfelől attól, hogy a fogalom az egyes tulajdonságterületek milyen összefüggését jelöli 

meg” ( Illyés, 2000. p. 25) 

 „Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és 

környezeti hatások eredőjeként alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi 

képesség az adott népesség átlagától – az első életévektől kezdve – számottevően elmarad, 

és amely miatt az önálló életvezetés jelentősen akadályozott.” ( Lányiné, 1996. p. 66) 

„Az értelmi fogyatékosság átfogó kifejezés mindazoknak a különböző súlyossági fokú 

állapotoknak, amelyekre elsősorban az intellektuális károsodás a jellemző.” (Illyés, 2000. p. 

431) 

Mesterházy Zsuzsanna szerint „azok a gyermekek és felnőttek, akiknek állapotát az értelmi 

fogyatékosság befolyásolja elsősorban az értelmi funkcióképességekben, a tanulásban, a 
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szociális alkalmazkodásban és a munkában a fogyatékosság súlyossága szerint enyhe, 

mérsékelt, súlyos és legsúlyosabb fokban sérülteket különböztet meg….” ( Mesterházi, 

2001. p. 78-79) 

Az értelmi fogyatékosság súlyossági fok szerint a következőképp osztható fel: enyhe értelmi 

fogyatékosság, középsúlyos értelmi fogyatékosság, súlyos értelmi fogyatékosság. 

A csoportokba való besorolás az intelligenciahányados (IQ) alapján történik, amely szerint  

- az enyhe értelmi fogyatékosok, tanulásban akadályozottak intelligenciaszintje:  

            IQ 50-69 között van,  

- a középsúlyos értelmi fogyatékosok, értelmileg akadályozottak IQ-e 36-49 közötti 

értéket mutat.  

- A súlyos értelmi fogyatékosok intelligenciaszintje IQ 35 alatt helyezkedik el. 

Napjainkban egyre inkább használatos a fogyatékos szónál kevésbé megbélyegző elnevezés, 

az akadályozott szó. 

     II.3. Tanulásban akadályozott gyermek 

  Dolgozatom ezen részében az értelmi fogyatékosság, tanulásban akadályozottság fogalmát 

fejtem ki. 

„A szellemi fejlődés zavara. Az intellektus minden szintjét érinti, zavart szenved a kognitív, 

nyelvi, szociális és mozgásbeli készség. 

Az enyhe fogyatékosság gyakorisága magasabb az alacsony szociális státuszú gyermekek 

között, míg a megfelelő szociális körülmények között élők közt alacsonyabb.” ( Jenei Júlia 

Kinga- Tanulásban és értelmileg akadályozottak kórtana- órai jegyzet, 2016. 11. 12.) 

„Az enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermek esetében, a külső megjelenése nem 

árulkodó, pszichés funkcióinak fejlődésében pedig még nem tapasztalható feltűnő késés, 

ezért a szülő nem kényszerül arra, hogy észrevegye azt. Amikor a gyermek megkezdi iskolai 

tanulmányait vagy az iskolai első éveiben derül ki igazán, hogy a gyermek 

teljesítményszintje elmarad a kortársaihoz képest, az átlagosnál gyengébb.” ( Pálhegyi, 

2004.) 

  A tanulásban  akadályozottság fogalma egy nagy kör kis szelete. Az akadályozottságot 

nem tekinthetjük a környezettől függetlennek, a környezet változásával az akadályozottság 

is változik, ha a környezetet „hozzáigazítjuk” az egyénhez, más- más élethelyzetekben 
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ugyanazon személy esetében már nem beszélhetünk akadályozottságról, máris megszűnik az 

akadályozottság. 

A biológiai sérülés következtében fogyatékossá vált ember akkor válik akadályozottá, ha a 

vele szemben támasztott elvárások nem igazodnak személyiségéhez. A tanulásban 

akadályozottság fogalmának kialakulása számos változás következménye. 

Például a Pedagógiai Lexikon meghatározásában: 

„ a tanulásban akadályozottak: mindazok a gyermekek és fiatalok, akik a tanulási képesség 

fejlődési zavara következtében tartósan és feltűnően nehezen tanulnak. A tanulásban 

akadályozottak a hazai gyógypedagógia szakkifejezése, amelyet az enyhén értelmi 

fogyatékosok, valamint a nehezen tanuló gyermekek csoportjának megjelölésére 

használnak. A fejlődést akadályozó okok nem kizárólag a gyermek biológiai és 

pszichológiai adottságában keresendők, hanem igen gyakran a családi, iskolai, szociális-

kulturális környezet kedvezőtlen hatásaiban.  ... 

Az általános iskolába járó nehezen tanuló gyermekek közül a leggyengébbek, illetve azok, 

akik a tanulási sikertelenségeik súlyossága folytán többnyire az eltérő tantervű iskolában 

tanulnak. 

A tanulási akadályozottság változtatható állapot. A folyamatosan ható kiváltó okok 

feltárásával, ezek kedvező irányú befolyásolásával a tanulási akadályozottság részben 

megelőzhető, részben súlyosságának mértéke csökkenthető.” ( Pedagógiai Lexikon, 1997. p. 

484) 

Mesterházi Zsuzsa szerint:  

- „Tanulásban akadályozottak mindazok a gyermekek és fiatalok, akik a tanulási képesség 

fejlődési zavara következtében tartósan és feltűnően nehezen tanulnak.” 

 ( Mesterházi, 2001. p. 155) 

„A tanulásban akadályozottságot az enyhe értelmi fogyatékosok és a nehezen tanuló 

gyerekek csoport megjelölésére használják. A kiváltó okok nem feltétlenül a gyermek 

biológiai vagy pszichés adottságaira vezethető vissza, hanem sokszor a szociális háttér, a 

környezet a befolyásoló tényező.” ( Mesterházi, 2001. p. 155) 

- „A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” ( Mesterházi, 1998. p. 55) 

„ Azok a gyermekek és fiatalok tekinthetők tanulásban akadályozottnak, akik jelentősen 

csökkent intelligencia – teljesítmény mellett, a központi idegrendszer sérülése folytán 
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elégtelen fejlődést mutatnak, és iskolai teljesítményeikben olyan mértékig korlátozottak, 

akadályozottak, hogy a tanulási tartalmak felvétele, tárolása, feldolgozása nem sikerül 

megfelelő módon.”  

( Englbrecht- Weigert, 1991. p. 12-14) 

Ezek azok „ a gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és / vagy genetikai okokra 

visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások 

folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” 

(Mesterházi, 1998. p. 54) 

Lányiné Engelmayer Ágnes 2009-ben Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés 

címmel megjelent összefoglaló kötetében a nemzetközi terminológiai változásokhoz 

csatlakozva, a hazai szóhasználatban is bevezeti az intellektuális képességzavar  elnevezést. 

Az intellektuális képességzavar „azokra a személyekre alkalmazható, akik az intellektuális-

kognitív működések, valamint a kortárs csoportokhoz viszonyított adaptív magatartás 

jelentős akadályozottságával jellemezhetőek. E képességzavar különböző súlyosságú 

megnyilvánulása nem befolyásolja a közös emberi szükségletek birtoklását és nem 

kérdőjelezi meg az érintettek személystátuszát. Az intellektuális képességzavarral élő 

emberek az emberi létezés egy lehetséges változatát képviselik. Fejlődésre, tanulásra, 

társadalmi integrációra minden életkorban képesek, ehhez társadalmi segítséget igényelnek 

az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az állapot hátterében lévő okok felderítése segíti 

speciális szükségleteik kielégítését a gyógypedagógiai oktatás, fejlesztés, pedagógiai 

kísérés, a pszichológiai segítő beavatkozások és a különböző terápiás eljárások 

tervezésekor. Állapotuk megismerése nem csupán akadályozottságaik számbavételét, hanem 

erősségeik felderítését is jelenti az egyén és környezete interakciójának kontextusában.” 

(Lányiné, 2009, 2012, p. 13.) 

  A több évtizedes kutatómunka alapján ma, a tanulás terén megjelenő problémákat 

perceptív, motoros, kognitív és emocionális megjelenési formában figyelhetjük meg, de az 

okok és  következményük vizsgálata és megfigyelése közben a szociális tényezők erőteljes 

hangsúlyt kapnak. 

„A súlyosság és a pedagógiai- pszichológiai befolyásolhatóság szerint a tanulási gyengeség 

( átmeneti ),a tanulási zavar ( tartós ) és a tanulási akadályozottság ( tartós ) csoportjaira 

oszthatók. 
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A tanulási nehézség, a tanulási zavar és a tanulási akadályozottság együttesen alkotják a 

tanulási korlátok körét.” ( Illyés, 2000. p.46- 48)  

Tanulási nehézség:  

Legenyhébb, átmeneti jellegű, csak egyes iskolai helyzeteket érint, a tanulás külső 

körülményeinek megváltozása miatt következik be 

A tanuláshoz szükséges képességek enyhe fokban késnek, melynek oka lehet például egy 

tartós betegség, korai beiskolázás, iskolaváltás. 

Tünetek:  

- problémák a tanulási helyzetekben,  

      -     egyéni és közösségi viselkedésben; 

      -     magatartásváltozás,  

      -     a tanulási viselkedés megváltozása; 

      -     nem tud a gyermek elmélyülten dolgozni;  

      -     tanulási feladatait elhanyagolja,  

      -     módszerei, szokásai helytelenek. 

A tanulási nehézség többnyire a pedagógia eszközeivel- korrepetálás, tanuló fokozatos 

megsegítése - is megszüntethető. 

Tanulási zavar: 

Ép értelmi képességek, normál vagy átlag feletti intelligenciahányados mellett nehézséggel 

küzdenek az olvasás-írás, számolás technikájának elsajátításában. 

Tanulási zavarnak röviden azt a jelenséget nevezzük, amikor a gyermeknél egy 

képességterület működésében – különösen az olvasás, írás, számolás elsajátításában – tartós 

vagy súlyos problémák jelentkeznek Ilyen tartós és súlyos tanulási zavar lehet többek között 

a diszkalkulia, a diszlexia, a figyelemzavar stb. (Illyés, 2000. p. 54) , ( Gyarmati Éva PHD)  

Részképesség zavarok: A motorikus és a megismerő funkciók területén megmutatkozó 

hiányt nevezzük részképesség zavarnak, amely az intelligenciaszinttől független. 

 - az észlelés,  

 - a mozgás,  

 - a nyelv,  

 - az emlékezet,  

 - a figyelem  

 - a gondolkodás folyamatainak hiányos működése következtében lépnek fel,  

 - és az idegrendszer összerendezetlen működésén alapulnak. 
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Komplex tanulási zavarok: 

 - Diszlexia  olvasás nehézsége 

 - Diszgráfia, diszortográfia: az írás, helyesírás nehézsége.  

 - Diszkalkulia: a számolás nehézsége, számolási zavar.  

 - Viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarok  

A tanulási zavar általában több ok együttes hatására jön létre, hátterében:  

 - az egyes részképességek fejletlensége  

 - pl. a beszéddel kapcsolatos problémák  

 - gyenge hallási, látási észlelés  

 - fejletlen kézmozgás  

 - genetikai vagy örökletes tényezők  

 - terhesség alatti problémák  

 - szülés körüli nehézségek (pl. elhúzódó szülés, oxigénhiány stb.)  

 - csecsemőkori ismétlődő lázas állapotok állhatnak.  

 - minimális agykárosodás   

 - az egyes perceptuális (észlelési) funkciók összerendezettségének hiánya  

 - gyenge verbális, nyelvi készségek  

„A tanulási akadályozottság esetén a fejlődést akadályozó okok nem kizárólag a gyermek 

biológiai/pszichológiai adottságaiban találhatóak meg, hanem legtöbbször a családi, iskolai, 

szociokulturális környezet kedvezőtlen hatásai is befolyásoló tényezők lehetnek. A tanulási 

sikertelenségek illetve a hátrányos szociális környezeti hatások rendkívül gyakran a tanulási 

motiváció sokáig fennálló csökkenését idézheti elő.” ( Gordosné, 2004. p.43)  

A tanulásban akadályozott fiatalok nagyfokú  segítséget igényelnek, melynek következtében 

alkalmassá válhatnak a társadalomba való beilleszkedés követelményeinek 

„megszerzésére”, de nemcsak gyógypedagógiai segítségre van szükségük, segítséget 

igényelnek a szociális hátrányaik leküzdésében is.  

    II.4. A sajátos nevelési igény, a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

„Szükséglet vagy igény, sajátos vagy speciális, e kérdések, tovább gondolásra váró 

kifejezések. A sajátos nevelhetőségnél valójában nem a gyermek fogyatékosságáról van szó, 

hanem az adott pedagógiai feltételek mellett, a gyermek különleges bánásmódra való 

ráutaltságáról.”( Illyés, 2000. p. 32-36) 
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  A sajátos nevelési igény, a hátrányos helyzet, az eltérő kulturális háttér különböző 

fogalmakat takarnak.  Magyarországon ma a sajátos nevelési igényű gyűjtőfogalmat 

használjuk, melyet a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről igy definiál: 

„A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek definíciója a jelenleg hatályos köznevelési 

törvény szerint: ”Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral 

küzd,”(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)  

„1. § (1) A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a 

gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, 

ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori 

sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre 

és céljaik elérésére, a magánérdeket a közérdekeivel összeegyeztetni képes embereket, 

felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi 

leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről)  

„4. § . E törvény alkalmazásában 

    13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és  

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló”(2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről) 

„Vannak olyan gyermekek, akiknek állandó vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai, 

pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni, sajátos 

nevelésioktatási szükségleteik vannak, ezért a speciális nevelési-oktatási szükségletekhez, 

sajátosságokhoz egyénenként igazodó bánásmódot igényelnek az iskolában. Őket nevezzük 

különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek.” ( tankonyvtar, 2011) 
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dr.Kiss László szerint: „A törvény szerint a kiemelt figyelmet igénylők két nagy részre 

oszthatók. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók és a különleges 

bánásmódot igénylők. Az utóbbiba három csoport tartozik: a sajátos nevelési igényű 

gyerekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők valamint a kiemelten 

tehetségesek.”(dr. Kiss László 2014) 

„Sajátos nevelési szükségletű gyermekek:  

- a tanulásban akadályozottak, 

- az értelmileg akadályozottak,  

- beszédben akadályozottak,  

- látássérültek, hallássérültek, mozgáskorlátozottak,  

- viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők,  

- autista gyermekek,  

- súlyos tanulási zavarral, magatartászavarral küzdők.  

Speciális nevelési szükséglet az akadályozottság fogalmának megjelenése után született 

meg, azt kitágítva, ugyanakkor a nevelés-oktatás időszakára szűkítve használatát.” ( Papp, 

2002. p. 161)  

„A speciális nevelési szükségletű gyermekek valamiben mások, mint a többiek, lehetnek 

láthatóan sérültek, vagy szellemileg elmaradottak, autisták, tanulási nehézséggel, zavarral 

küzdők, magatartászavart mutatók, de lehetnek kivételes képességűek, tehetségesek is. 

A speciális nevelési szükséglethez tesz még hozzá a következő leírás, mely szerint: 

-   A speciális nevelési szükséglet , kevésbé pejoratív, szemben a fogyatékos jelzővel ,nem a 

személytől eredő deficitre, a képességek hiányára összpontosít. 

- Általános ez az, elnevezés, szándékosan kerüli a fogyatékossági kategória konkrét 

megjelölését (pl.értelmi fogyatékos). 

-  Kiterjed a kevésbe pregnáns, inkább átmeneti, illetve nem egyértelműen organikus 

eredetű nevelési szükségletekre is.” ( Csányi- Zsoldos, 1994. p. 41-50) 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fogalmát így értelmezi A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény:  

-„ Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

                a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a 

gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a 
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családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai 

végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik) 

               b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a 

gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény 

szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres 

szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ – 

(alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) 

                c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során 

felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéshez szükséges feltételek”  

( A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 67/A. § 

   Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül :alacsony iskolai végzettség; 

alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény, legalább kettő 

fennáll. 

Mi vezethet a hátrányos helyzethez?  

 A családok válsága.  

 Munkanélküliség, a létminimum alatti élet, az anyagi  bizonytalanság, az érzelmi és 

összetartó erő csökkenése és gyengülése, házasságok felbomlása, az értékrendek változása.  

Napjainkban a „folyamatos, mindennapos rohanás” következményeként sok családban a 

gyerekre nincs idő, hiányzik a kellő türelem, az elfogadás, az együttlét öröme. Sok a 

magányos, társtalan, társkereső gyerek, fiatal. A társas kapcsolatok folyamatos szűkülése 

figyelhető meg. Az úgynevezett „szegény nukleáris családokban” (anya, apa, gyermek) a 

szülők dolgoznak minimális bérért, vagy munkanélküliek vagy csak alkalmi munkából 

élnek, esetleg segélyekből, anyagilag összeroppannak és a mindennapjaikat 

bizonytalanságban élik. 

Fogyatékosság és szociális hátrány: szülő iskolázottsága, alacsony jövedelem, inadekvát 

beiskolázás. 

Magyarországon a felmérések alapján magas azon gyermekek száma, akik kettős stigmát 

hordanak; hátrányos helyzetűek és sajátos nevelésűek is.  
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Ezen problémák elvezethetnek odáig, hogy a gyermeket ki kell emelni családjából, 

biztosítva ezzel megfelelő testi, érzelmi és szellemi fejlődését. 

    II.5. A magyar gyermek-és ifjúságvédelem rendszere 

  Dolgozatom ezen részében részletesen kifejtem a hátrányos helyzetű családok által igénybe   

vehető segítő szolgáltatások körét, illetve gyermekvédelmi szakellátásokat. 

 „A gyermek- és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert, jogszabályrendszert és  

intézményrendszert jelenti, amelynek célja a gyermekek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint azoknak a 

gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükről-gondozásukról történő gondoskodás, 

akik hatósági intézkedés következtében kikerülnek vér szerinti családjukból.  

A gyermekvédelmi törvény a gyermek érdekeit és jogait helyezi előtérbe, elsőbbséget adva a 

családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében a különböző támogatások széles körét 

biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó eszközként teszi lehetővé a családból 

való kiemelést, azonban ebben az esetben is kiemelt feladatként határozza meg a családba 

történő visszagondozást. 

A gyermekvédelmi törvény határozottan elkülöníti egymástól a hatósági munkát és a 

szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket – pl. 

családból való kiemelés és visszahelyezés; gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról - 

jelenti, amit a gyámhatóság (jegyző, gyámhivatal) végez; utóbbi pedig azokat a különböző 

típusú szolgáltatásokat, amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek. 

Ugyancsak elválasztja egymástól a gyermekvédelmi törvény a szolgáltatások két körét: a 

minden család számára rendelkezésre álló gyermekjóléti alapellátásokat, és a családból 

kiemelt gyermekek gondozást biztosító gyermekvédelmi szakellátásokat. 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt 

vesznek civil szervezetek, egyházi szervezetek, egyéni vállalkozók is. 

A gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások; személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások; személyes gondoskodást nyújtó szakellátások; valamint hatósági intézkedések 

biztosítják.”(Rácz- Szombathelyi) 
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„a., Pénzbeli, természetbeni ellátások: 

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy megelőzze és csökkentse a gyerekek 

anyagi típusú veszélyeztetettségét, megakadályozza azt, hogy egy gyereket kizárólag a család 

rossz anyagi helyzete miatt kelljen kiemelni a családból 

-  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

-  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  

 -  Óvodáztatási támogatás 

 -  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 -  Gyermektartásdíj megelőlegezése 

 -  Otthonteremtési támogatás. 

 - Gyermekétkeztetés és tankönyvtámogatás, tanszerellátás, tandíjtámogatás, egészségügyi ellátásért   

fizetendő térítési díj, stb. 

b., Gyermekjóléti alapellátás: 

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő 

nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének 

megelőzéséhez. 

Gyermekjóléti szolgálat: 

A gyermekjóléti szolgálatok többek között 

- folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

- az alapellátás keretében, önkéntes együttműködés alapján családgondozással segítik 

a támogatást kérő családokat, gyerekeket 

- ha a gyámhatóság egy gyerek védelembe vételéről dönt, akkor elkészítik a 

védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, és biztosítják a kötelezően  

igénybe vehető családgondozást, 

- szervezik a helyettes szülői hálózatot, nyilvántartást vezet a helyettes szülői 

férőhelyekről 

- felkérésre környezettanulmányt készít, 

- a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és 

feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 

- családgondozással segítséget nyújt a családjukból kiemelt gyermekek mielőbbi 

visszakerüléséhez a szülői házba 
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A fentieken kívül a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében különböző 

szolgáltatásokat nyújtanak. Ennek keretében utcai szociális munkát végeznek a csellengő 

gyerekek felkutatására és szabadidejük hasznos eltöltésének megszervezésére, különböző 

jellegű tanácsadásokat szerveznek, segítséget nyújtanak hivatalos ügyek intézésében. A 

kórházi szociális munka a területileg illetékes kórházakkal való együttműködésen alapul, 

például a szülések körüli krízisek és gyermekbántalmazások esetén nyújthat hatékony 

segítséget. Az intézmények munkatársai kapcsolattartási ügyeletet biztosítanak azoknak az 

elvált családoknak számára, ahol a szülő-gyerek kapcsolattartás a szülők konfliktusai miatt 

problematikus. A gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek. 

Gyermekek napközbeni ellátása: 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését kell megszervezni olyan gyermekek számára, 

akiknek szülei, törvényes képviselői a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak 

gondoskodni. Ezek közé az ellátások közé tartozik a bölcsőde, a családi napközi, a családi 

gyermekfelügyelet és a házi gyermekfelügyelet. 

- Bölcsőde 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosítja. Végezheti a fogyatékkal élő gyermekek korai habilitációs 

és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is.  

- Családi napközi 

A családi napközi fő feladata a 20 hetestől - 14 éves korú gyermekek napközbeni ellátása, 

gondozása az életkori és egyéni fejlődési ütemének szem előtt tartásával. A családi napközi 

rendszer modellje alkalmazkodik a szülők időbeosztásához, és a gondozók személyre 

szabottan segítik a rájuk bízott kicsinyek egészséges fejlődését.  

- Házi gyermekfelügyelet 

A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy a 

törvényes képviselő saját otthonában végzi a gondozó személy. Erre az ellátásra akkor 

kerülhet sor, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem 

biztosítható (pl. betegség miatt), és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak 

részben tudja megoldani. A házi gyermekfelügyelet keretében végzett napközbeni ellátás 

időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik. 

 



 

19 
 

- Családi gyermekfelügyelet 

Ezt az ellátást a saját otthonában biztosítja az ellátást nyújtó, 2-4 éves korú gyermekek 

számára. Az ellátás nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést tartalmaz, 

egyszerre legfeljebb három gyermek számára – beleértve az ellátó saját gyermekét is. 

 Gyermekek átmeneti gondozása: 

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését elősegítő ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni, ha 

a szülő ezt egészségügyi körülményei, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más 

akadályoztatása miatt nem tudja megoldani. 

A gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátások (helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona) igénybevételére hatósági intézkedés nélkül, kizárólag a 

szülő kérelmére vagy beleegyezésével kerülhet sor, és az nem érinti a szülő felügyeleti 

jogainak gyakorlását. Az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de 

legfeljebb 12 hónapig tarthat, és egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható  

- Helyettes szülő 

A helyettes szülő a saját háztartásában biztosítja az átmeneti gondozásba vett gyermek 

gondozását-nevelését. Egy helyettes szülői családban legfeljebb négy gyermek nevelhető 

– beleértve a helyettes szülő saját gyermekeit. A helyettes szülőket a gyerek ellátására 

nevelési díj és külön ellátmány illeti meg. A helyettes szülői hálózatot a gyermekjóléti 

szolgálat vagy civil szervezet működteti.  

- Gyermekek Átmeneti Otthona 

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki 

átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül 

maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A 

gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve 

– a gyermek családjába való visszatéréséhez. Működése a gyermekotthonokéhoz hasonló – 

a gyerekek csoportokban élnek, egy-egy csoportban maximum 12 gyermek helyezhető el. 

Gondozásukat-nevelésüket szakképzett nevelők, gyermekfelügyelők, gyermekvédelmi 

asszisztensek látják el. 

- Családok Átmeneti Otthona 

A családok átmeneti otthonában nyújtott szolgáltatások célja, hogy a rászorultság mértékétől 

függően segítse a családot a gyermeknevelésben, úgy, hogy a gyermek/ek és a szülők nem 

kényszerülnek megválni egymástól erre az időre sem. Az intézmény célja az átmenetileg 
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vagy tartósan fedél nélkül maradt családok segítése, támogatása annak érdekében, hogy 

továbbra is családként élhessenek, erőt gyűjthessenek és megerősödjenek. Támogatást 

kapnak azon családok is, amelyek családként még soha nem éltek együtt, vagy hosszabb-

rövidebb idő óta külön kényszerültek élni, hogy a családegyesítés során lehetőséget 

kapjanak az együttélésben rejlő erőforrások kipróbálására, mozgósítására. Szükség esetén a 

családok átmeneti otthona befogadja a különböző okok miatt lakhatás nélkül maradt 

egyszülős családokat is, vagy az otthonából távozni kényszerülő szülőt és gyermekét. 

 

c., Gyermekvédelmi szakellátás: 

A törvény a családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek 

számára a gyermekvédelmi szakellátás biztosítását írja elő. A személyes gondoskodást 

nyújtó szakellátás keretébe az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, valamint a 

területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tartozik.  

A gyermekvédelmi intézmények az alábbi feladatokat látják el: 

- a 0-18 éves korú nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása, törvényes 

képviselete, szükségletüknek megfelelő gondozása, nevelése, tankötelezettségük 

biztosítása, önálló életvitelük elősegítése,  

- a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek (18-25 éves 

korú) utógondozása, utógondozói ellátása a gyámhivatal elrendelése alapján,  

Otthont nyújtó ellátás: 

Az otthont nyújtó ellátás magában foglalja az elhelyezett gyermek, fiatal teljes körű ellátását 

(étkeztetés, ruházattal való ellátás, egészségügyi ellátás, gondozás-nevelés, oktatás, 

lakhatás);  a családi kapcsolatok fenntartását és a hazakerülést segítő családgondozást – vagy 

ha ez nem lehetséges, akkor az örökbefogadás elősegítését; valamint a visszailleszkedéshez, 

az önálló életkezdéshez szükséges utógondozást.  

Az otthont nyújtó ellátások igénybevételéhez hatósági intézkedés szükséges, amelyet a 

védelembe vagy nevelésbe vétel esetén a kerületi gyámhivatal, ideiglenes elhelyezés esetén a 

gyermekvédelmi törvényben meghatározott hatóságok hozhatnak meg. 

A gyermek elhelyezésére a javaslatot szakértői vizsgálat alapján a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat készíti el.  

Különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg ill. fogyatékos, valamint a 3 évesnél 

fiatalabb gyerekek számára (különleges szükséglet). 

Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési és pszichés zavarokkal küzdő; 

a súlyos beilleszkedési zavarokat, vagy antiszociális magatartást tanúsító; továbbá az 
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alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő, szenvedélybeteg gyermekek számára 

(speciális szükséglet). 

Az otthont nyújtó ellátások két lehetséges formája a nevelőszülői gondoskodás és a 

gyermekotthoni elhelyezés. 

Nevelőszülő: 

A hagyományos, valamint a hivatásos nevelőszülő befogadja a szakszolgálat kijelölése 

alapján a gyámhivatal által nevelésbe vett gyermeket. A gondozott gyermek számára a 

nevelőszülő saját háztartásában biztosítja az egyéni gondozási - nevelési tervnek megfelelően 

az ellátást. A nevelőszülő elősegíti, hogy a gondozott gyermek sikeresen visszailleszkedjen 

vérszerinti családjába, illetve örökbefogadó családjába beilleszkedjen. 

Gyermekotthon: 

A gyermekotthon megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos 

gyermekintézmény, amely a gondozott gyermekek számára alaptevékenységként biztosítja 

az otthont nyújtó ellátást, a fiatal felnőttek számára utógondozói ellátást biztosít, szükség 

esetén külső férőhelyeket működtet. A gyermekotthonnak legalább 12, legfeljebb 48 fő 

ellátására alkalmasnak kell lennie. A gyermekotthonokban a gyermekek csoportokban 

élnek, egy csoport létszáma maximum 12 fő lehet. A gondozást-nevelést szakképzett 

nevelő(k)ből, gyermekfelügyelőkből és gyermekvédelemi asszisztensekből álló 

munkacsoport biztosítja. Rajtuk kívül minden gyermekotthonban működik családgondozó-

utógondozó; pszichológus és fejlesztő pedagógus is. 

Lakásotthoni ellátás: 

A gyermekotthon sajátos formája a lakásotthon, amely legfeljebb 12 gyermek részére nyújt 

ellátást önálló lakásban vagy családi házban, családias körülményeket biztosítva. A 

lakásotthonokban kialakított csoportgazdálkodás pedagógiai célja a családi háztartás 

vezetésének modellezése annak érdekében, hogy a gondozott gyermek képessé váljon saját 

háztartás vezetésére. A lakásotthoni csoportokban általában 6 munkatársból álló nevelői team 

foglakozik az ott elhelyezett gyerekekkel. 

A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó 

oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és 

reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is. 

Befogadó otthoni ellátás: 

A rendőrség által megtalált, vagy súlyos veszélyeztetés miatt gyámhatóság által azonnali 

kiemelést igénylő, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek részére biztosított ellátás. 
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Átmenetileg nyújt segítséget a krízishelyzetben lévő gyermekeknek mindaddig, amíg vagy 

gyermekvédelmi gondoskodásba kerülnek és a személyiségüknek, életkoruknak megfelelő 

gondozási helyre kerülnek, vagy visszatérnek családi környezetükbe.  

Anya és gyermeke együttes ellátása:   

A gyermekotthon a gondozott kérelmére befogadhatja annak saját gyermekét, a gyermek 

otthontalanná vált szülőjét, valamint a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát is. 

Cél az anya-gyermek kapcsolat fenntartása, erősítése olyan szintig, hogy a gondozás 

befejeződésekor együtt tudjanak kilépni az otthonból egy stabil környezetbe. Fontos az is, 

hogy ez alatt az idő alatt az anyák tanuljanak, és lehetőleg olyan szakmát szerezzenek, 

amiből később akár önállóan is meg tudnak élni gyermekükkel. 

Egészségügyi gyermekotthon: 

Az egészségügyi gyermekotthonokban súlyosan, halmozottan sérült (közép- és súlyos 

fokban értelmi sérült, mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyhoz kötött, még 

kerekesszékbe sem helyezhető) gyermekeket/fiatalokat gondoznak. Az intézmény 

tevékenységi köre az 1-18 éves korú, sérült gyermekek ellátására terjed ki, de a nagykorúvá 

vált fiatalokat (akik ott nőttek fel) továbbra is gondozzák abban az esetben, ha helyhiány 

miatt nem tudják elhelyezni valamelyik fogyatékkal élő felnőttek ellátását biztosító 

otthonban. 

Különleges gyermekotthon (csecsemőotthoni): 

A különleges gyermekotthon 0-3 éves, koruk miatt sajátos szükségletekkel bíró csecsemők 

és kisgyermekek ellátását biztosítja.  

Speciális gyermekotthon: 

Speciális gyermekotthon a szakellátás keretében a súlyos pszichés vagy disszociális 

tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét -  kivételes esetben 10. 

életévét - betöltött gondozott gyermek számára kötelezően ellátandó alapfeladatként a 

gyermek állapotához igazodó speciális ellátást biztosít. Legfeljebb 40 fő helyezhető el 

speciális gyermekotthonban (vagy gyermekotthon speciális csoportjában), ahol a gyerekek 

teljes körű ellátásának időtartama 2 év lehet. 

Utógondozó otthon: 

Utógondozó otthonba a 18. életévüket betöltött fiatalok kérhetik elhelyezésüket az alábbi 

feltételek mellett:  

- nappali tagozaton tanulmányt folytat, ennek befejezéséig, illetve ezt követően 25- 

éves korig, ha tanulmányait még nem fejezte be,  

- önálló életvitelre nem képes, vagy csökkent munkaképességű,  
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- szociális intézménybe történő elhelyezésre vár. 

Utógondozói ellátás 

Az utógondozói ellátás a gyermekvédelmi szakellátás kimeneti fázisa, a gondozott 

nagykorúvá válása után, 18-21 éves kor között (nappali tagozaton tanulók esetében 18-25 

éves kor között) biztosítható. 

Utógondozói ellátásra az a fiatal felnőtt jogosult, aki jövedelméből létfenntartását biztosítani 

nem tudja; vagy nappali tagozaton (akár középiskolában, akár felsőfokú intézményben) 

tanulmányokat folytat; vagy szociális bentlakásos intézménybe elhelyezését várja. Az 

utógondozói ellátás keretében segítséget kell nyújtani a fiatal felnőttek részére az önálló 

életük megkezdéséhez, és a megélhetésük biztosításához szükséges feltételek 

kialakításához. 

Ellátásuk történhet a fiatalt addig gondozó nevelőszülői családban vagy intézményes 

keretek között: utógondozó otthonban, gyermekotthonban létesített külön ún. utógondozói 

csoportban, vagy integráltan a kiskorúakat gondozó csoportban.  

Az utógondozói ellátás célja az ellátásban részesülő fiatal felnőttek azon képességeinek és 

készségeinek erősítése, amelyek alkalmassá teszik őket az önálló életvitel kialakítására és 

működtetésére, a saját sorsáért felelősséget vállalni képes felnőtt szerepének elfogadására, a 

hosszú távú, eredményes társadalmi beilleszkedésre.”(Rácz- Szombathelyi tanulmány) 

      II.5.1. Gyermekvédelmi gondoskodás, hatósági intézkedések 

  „A jogszabályok meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyeket a gyámhatóságoknak 

meg kell tenniük, ha arról szereznek tudomást, hogy valamely kiskorú megfelelő testi, 

értelmi és erkölcsi fejlődése bármely ok miatt nincs biztosítva. A kiskorú 

veszélyeztetettségét előidéző okok között megkülönböztethetők környezeti, magatartási, 

anyagi és egészségügyi okok. Az intézkedések a kiskorú megfelelő fejlődésének 

előmozdítását, illetve biztosítását célozzák, és aszerint csoportosíthatók, hogy a kiskorút a 

családban tartva vagy onnan kiemelve kísérelik meg e célt elérni.  

Ha a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében alkalmazott védő-óvó intézkedések nem 

vezettek eredményre, vagy egy kialakult válsághelyzet azonnali intézkedést igényel, a 

gyámhatóság intézkedik a veszélyeztetett kiskorú családból való kiemelése érdekében.” 

(Rácz- Szombathelyi) 

Ezen intézkedések a következők: 
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„- Védelembe vétel 

Ha a szülő (vagy más törvényes képviselő) a gyermek veszélyeztetettségét nem tudja (vagy 

nem akarja) megszüntetni az alapellátások önkéntes igénybevételével, de feltételezhető, hogy 

– segítséggel - mégis biztosítható a gyermek fejlődése a családi környezetében, akkor a 

gyermeket a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi. A jegyző hivatalból 

legalább évente felülvizsgálja az intézkedés indokoltságát. A védelembe vétel esetében a 

szülő felügyeleti joga megmarad. 

- Családba fogadás 

A gyámhivatal a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) kérelmére hozzájárulhat ahhoz, hogy – 

amennyiben az intézkedés a gyermek érdekében áll – a gyermeket a szükséges ideig más, 

általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza, nevelje, ha a szülő egészségi 

állapota, indokolt távolléte, vagy más családi ok fennáll. A családba fogadás ideje alatt a 

szülő felügyeleti joga szünetel.  

-Ideiglenes hatályú elhelyezés 

Erre az intézkedésre abban az esetben kerül sor, ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan 

veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. Ideiglenes elhelyezésről alapvetően a 

gyámhatóság és a rendőrség hoz döntést.   

-Nevelésbe vétel 

A gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, ha a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát 

a bíróság megszüntette, a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, és a gyermeknek nincs 

felügyeletet gyakorló szülője, a gyermek ismeretlen szülőktől származik, valamint, ha a 

szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak 

ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.  

-Nevelési felügyelet 

Ha az ideiglenes hatállyal elhelyezett, védelembe vett gyermek egészségi vagy pszichés 

állapota miatt saját vagy mások életét, egészségét közvetlenül veszélyezteti, és ezen 

magatartása csak teljes körű ellátásának  azonnali, zárt  körülmények közötti felügyeletével 

hárítható el, a speciális gyermekotthon vezetője személyes szabadságában korlátozhatja a 

gyermeket.  

-Utógondozás 

A nevelésbe vétel megszűnése után, a fiatal felnőtt kérelmére a gyámhivatal legalább 1 év 

időtartamra elrendeli az utógondozását. Az intézkedés célja, hogy elősegítse a gyermek/fiatal 

felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.  
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-Utógondozói ellátás  

Az utógondozói ellátásról a gyámhivatal a fiatal kérelmére dönt, amennyiben létfenntartását 

önállóan biztosítani nem tudja, közép, vagy felsőfokú tanulmányait nappali tagozaton 

folytatja, valamint, ha szociális bentlakásos intézményi elhelyezésre vár. Ennek keretében a 

fiatal felnőtt számára szükség szerint teljes körű ellátást, és az önálló élet megkezdéséhez 

szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése 

érdekében segítségnyújtást kell biztosítani. Az utógondozói ellátást nevelőszülő, 

gyermekotthon, utógondozó otthon vagy az általuk, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat által működtetett, lakhatást nyújtó külső férőhely, különösen albérlet vagy 

egyéb hely biztosítja.”( Rácz- Szombathelyi tanulmány) 

      II.6. Szakellátásban élő gyermekek 

  „A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő fiatalok a családból való kiemelést – történjen az 

bármilyen okból kifolyólag is - mindenképpen traumaként, krízisként élik meg. A gyerekek 

ebben a kritikus időszakban pszichésen labilisabbak, sérülékenyebbek, könnyebben 

befolyásolhatók stb. A családtól való „elszakítást” mind másként élik meg. Felgyülemlett 

feszültségeik a legkülönfélébb tünetekben nyilvánulhatnak meg. A befogadó otthonok, 

lakás- vagy gyermekotthonok dolgozói, a nevelőszülők vagy gyámok gyakran számolnak be 

a gyermekek állapotát érintően szorongásról, depresszióról, nyugtalanságról, gátoltságról, 

agresszivitásról, impulzív reakciókról, amelyek az egyensúlyvesztés ismert jelei.”  

( Duleba, 2012. p.141.)  

Amikor egy gyermeket kiemelnek családjából, teljesen új környezetbe kerül, tanulóként 

legtöbbször új iskolába, új osztályközösségbe, sokszor másik városba is, vagyis az addig 

meglévő teljes kötődési hálója sérül. A gyermekvédelmi rendszerbe bekerülők többsége 

elvesztette korábbi barátait, kapcsolatainak nagy részét. ”Bekerülés után” baráti körük nagy 

részben gyermekotthoni társaikból áll.  

„A magyarországi gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek száma évek óta 

viszonylag állandónak mondható – 20-21 ezer körüli –, ami abszolút számban nem, de 

relatíve mégis növekedést mutat, tekintettel a csökkenő születésszámokra.” (KSH, 2015).  

„90%-uk gyermekkorú, míg kb. 10%-uk 18 évnél idősebb, nagykorú utógondozott.  A 

beutalások száma nem mutat korrelációt a súlyosbodó szegénységgel, kiemelten a gyorsan 

növekvő gyermekszegénységgel, és az ezzel összefüggésben lévő, erőteljesen fokozódó 

veszélyeztetettséggel sem.” (KSH, 2015) 
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„A szakellátásba kerülő gyermekek kezdetben, a sokk fázisában tehetetlenség érzést, majd a 

megrettenés, nyugtalanság szakaszában szorongást, dühöt és egyéb negatív érzéseket élnek 

át. Tehetetlenek, hiszen úgy érzik, a dolgok a „fejük felett”, a beleszólásuk nélkül történnek. 

Őket nem nyilatkoztatják, mit szeretnének. Természetesen, ha a családon belül olyan - a 

gyermek testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődését - veszélyeztető tényezők állnak fenn, nincs 

idő és lehetőség a gyermek szándékainak, vágyainak a kikérdezésére, meghallgatására. 

Haragjuk önmaguk, a gyermekvédelmi dolgozók, és szüleik felé irányulhat. Haragszanak 

önmagukra, úgy érzik, rosszak voltak, ezért kellett otthonról eljönniük. Dühösek lehetnek a 

szüleikre is, hiszen ők mintegy hagyták, hogy elvigyék a gyerekeiket. Az alkalmazkodás 

időszakában a megoldások keresése folyik. Pozitív esetben végső lépésként az egyén 

megtalálja az adekvát megoldást a problémájához, beszűkült tudatállapota megszűnik, 

alkalmazkodóképessége, egyensúlya helyreáll. Kezdik elfogadni a szabályokat, betartják a 

házirendet, nem ellenkeznek. 

A gyermekvédelem rendszerében nevelkedő gyerekek általában a szintén a szakellátásban 

nevelkedők társaságát keresik. Főként a serdülő korosztályra jellemző a kortársak általi 

befolyásolhatóság, amikor a társak véleménye sokkal fontosabb a felnőttek 

meggyőződéseinél. Megfelelő családi és érzelmi háttér hiányban sodródóvá, kallódóvá 

válhatnak. A kilátástalanság érzés és veszteség élmény a serdülőkorra egyébként is jellemző 

labilitást (serdülőkori krízis) fokozza, s az alacsony önértékelésű egyéneknél depresszióval, 

önsértő magatartásokkal (falcolás, csuklótáji metszés stb.), öngyilkossággal is számolnunk 

kell. A szabályokat nehezen tűrik, vonzza őket a szabados életforma. A valahová való 

tartozás iránti vágy kiszolgáltatottá teszi a fiatalokat. Mind ezek által az inadekvát 

megnyilvánulásokat, a helytelen megoldásmódokat – szüleiken túl – egymástól is láthatják, 

melyekre fogékonyabbá válnak, így többszörösen sérülnek a védekező mechanizmusaik.” 

(Duleba, 2012. p.141.)  

  A szakellátásba bekerülő különböző életkorú gyermekek fejlődési lemaradása nagyon 

eltérő, kérdés az, hogy milyen mértékben lehetséges ezen lemaradások pótlása, milyen 

lépések történnek a „felzárkóztatás” érdekében. Nincsenek adataink  arról, hogy a sikeres, 

illetve sikertelen iskolai tanulmányok és az iskolaelhagyás esetében mely problémák 

vezettek a szakellátásba kerüléshez , az elhelyezés változásához. „Mind a gyerekek 

bekerülési, bennmaradási okai, mind pedig az elhelyezés formái jelentősen befolyásolják az 

iskolai, tanulási esélyeket, eredményeket, ezért nem lehetséges egységesen kezelni azokat a 

gyerekeket és fiatalokat, akik a szakellátás valamely formájában élnek. Ugyancsak kiemelt 

jelentősége van annak, hogy a gyermekek mikor kerültek gondozásba, hány gondozási 
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helyen éltek, miért és mikor kellett gondozási helyet, és ezzel együtt nem ritkán óvodát, 

iskolát is váltaniuk. Jelentős befolyással bír a személyiségfejlődésre, így az oktatási 

sikerekre, kudarcokra is az iskolák elfogadó, támogató, vagy éppen elutasító, kirekesztő 

attitűdje, a gondozók motivációja, lehetősége az iskolai munka támogatására, korrepetálásra, 

kiegészítő szolgáltatások igénybevételére.”( Herczog, 2013)  

           III.    Hazai kutatások      

  
  „A hazai és nemzetközi kutatások is számos problémára felhívják a figyelmet. Az 

eredmények szerint félő, hogy a gyermekvédelmi rendszert elhagyó fiatalok többsége nem 

képes segítség nélkül megbirkózni a felnőtt szerepekkel, „nem tudja lezárni traumatizált 

múltját, nagy arányban szorul a jóléti ellátórendszer állandó támogatására. A kilépők 

esetében a rendszer elhagyása előtt már jóval korábban meg kell kezdődnie az önálló életre 

való felkészítésnek a gyermek életkorának megfelelő nevelési módszerek alkalmazása 

mellett. A rendszer diszfunkciói (sorozatos gondozásihely váltások, ezzel együtt iskola és 

kortárscsoport váltások, a tanulás, megfelelő szakmaszerzés fontosságának sokadrangúsága, 

a személyes törődés és a gyermek motiválásának hiánya, vér szerinti családtagok gondozási 

folyamatból, iskolai életből való kizárása) olyan kimenetekhez vezetnek, ahol a fiatal 

felnőttek nem képesek megküzdeni sem kisebb, sem pedig életük jelentősebb problémáival. 

A rendszer elhagyása előtti folyamatban szükséges, hogy jövőjük tervezésében a fiatalok 

aktívan részt vegyenek, megfelelő információt kapjanak jogaikról, lehetőségeikről, az 

igénybe vehető további szolgáltatásokról. Segítséget kell biztosítani továbbá abban is, hogy 

jó minőségű és biztonságos lakhatást találjanak maguknak. A szakemberek szemléletváltása 

azért is sürgető, mert így a gondozottak, illetve a rendszerből már kikerültek az ellátás és a 

nagykorúvá válást követő támogatások passzív alanyaivá válnak. A tanulás terén való 

motiválás a foglalkoztatási esélyek növelése érdekében elengedhetetlen, a 

munkanélküliséggel való fenyegetettségre, a rossz minőségű és alulfizetett munkákban való 

megjelenésükre a kutatások sorra hívják fel a figyelmet.” ( Rácz, 2012. p.12) 

„A gyógypedagógusi munka során a pedagógiai kísérés egyik fontos elve, hogy 

gondozottjainkat olyan feladathelyzetekbe hozzuk, amelyek által nemcsak sikerélményt, 

önbizalmat kapnak, hanem a társadalmi környezet felé egy megismerési lehetőséget 

kínáljunk, alkalmat a személyes kontaktusokra…. Mivel önképe sérült, túlságosan is 
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hajlamos mindenért önmagát okolni. Az ilyen embert erősíteni, biztatni és támogatni kell.”  

( Varga, 2005.) 

A gyermekvédelmi rendszerben élők, illetve onnan kikerültek iskolai pályafutásával, önálló 

életre való felkészülésével kapcsolatban kevés kutatás készült.  

A gyermekvédelmi statisztikai adatok szerint a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében 

közel  20000 gyermek és fiatal felnőtt él. Az engedélyezett gyermekotthoni férőhelyek 

száma közel 15%-kal csökkent napjainkra. A csökkenés azonban nem egyenletes, nem 

követi a kitűzött célokat , mint például a nagy létszámú intézmények felszámolása. 

Csökkent a hagyományos gyermekotthonok, és a kollégiumi férőhelyeinek száma, nőtt 

viszont a lakásotthoni, a speciális gyermekotthoni  és az utógondozó otthoni férőhelyeké. 

Annak ellenére, hogy utógondozói otthonokban elhelyezett fiatal felnőttek száma nőtt, az itt 

elhelyezettek aránya alacsony,  

Az 1980-as években készült kutatások is felhívták a figyelmet arra, hogy az állami 

gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi beilleszkedése, életben való boldogulása 

jóval nehezebb és körülményesebb, mint más csoportoké. „Elsősorban azért, mert a 

társadalmi, gazdasági tényezők mellett egyéb jogi és szociális dimenziók is (lakás, 

kultúráltság, egészségi állapot stb.) szerepet játszanak hátrányos helyzetük létrejöttében, 

újratermelődésében. . A hazai, közel harmincezer állami gondozott fiatal többségének 

minden esélye megvan arra, hogy a deprivált vagy az ’abszolút szegény felnőttek’ 

csoportjába kerüljön.” ( Novák, 1991) 

B.Aczél Anna a speciális nevelőotthonokban és zárt intézményekben nevelkedettek 

életútjával kapcsolatos kutatása szerint a fiatalok családjaiban a tanulás és a tudás egyáltalán 

nem jelent értéket, így a gyermekek sincsenek motiválva a tanulásra. „A 15. életévüket 

betöltött fiataloknak csak közel 34%-a végezte el az általános iskolát, a középfokú 

tanulmányokat folytatók száma pedig elenyésző volt. A vizsgált fiatalok családjában 

jellemző volt a devianciák magas arányú előfordulása, az intézményes nevelést megelőzően 

a családban nevelkedő gyermekek 66%-a esetében az iratanyagok tartalmaztak családi 

devianciával kapcsolatos információt. A többször állami gondozásba vett gyermekek 

jelentős hányada úgy került haza (majd vissza), hogy a családban fenn állt az első beutalást 

okozó ártalom. A fiatalok körében az intézeti nevelkedés során jellemző devianciák közül 

első helyen a szökés állt (74%), majd ezt követte a csavargás (60%), az iskola- és 

munkakerülés (közel 47%), illetve szintén ugyanilyen arányban az agresszivitás. Az állami 
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gondoskodásban élők életútjával kapcsolatos kutatások azt mutatták, hogy a kiemelési okok 

között a deviáns szülői magatartás a leginkább jellemző. A volt állami gondozottak 

átlagosan nyolc alkalommal váltottak gondozási-helyet, ami alacsony iskolai 

végzettségükkel is összefügg, hiszen minden alkalommal új iskolába kerültek, új tanári 

karral, gyermekközösséggel kellett magukat elismertetni. Az iskolai végzettségüknek 

megfelelően alakult a későbbiekben foglalkoztatásuk is, többségük fizikai munkás, alkalmi 

munkás, de sokuk munkanélküli volt. A nevelőszülőknél nevelkedettek iskolai végzettsége 

alacsonyabbnak bizonyult a nevelőotthonban élőkéhez viszonyítva. A nevelőszülőknél élők 

45,3%-a végezte el az általános iskola 5-8. osztályát, 35,9%-uk szerzett szakmunkás 

bizonyítványt.  

A volt állami gondozottak kb. 75%-a állandó munkahellyel rendelkező volt a vizsgálati 

mintában, de magas volt a 24-34 évesek körében a rokkantnyugdíjasok aránya (13%). A 

nevelőotthonokban élők közel 10%-kal nagyobb arányban éltek házasságban, viszont 

körükben 3%-kal magasabb volt az elváltak aránya. A lakáskörülmények elfogadható képet 

mutattak, kétharmaduk átlagos körülmények között élt, 36%-uk saját jogú lakással 

rendelkezett, viszont 40% olyan lakásban lakott, ahol, kevesebb, mint 10 m2 jutott egy főre. 

A háztartások kulturális eszközökkel való ellátottsága közel 44%-ban alacsonynak, 40%-

ban közepesnek volt mondható. A munkakörülmények, munkakultúra kapcsán magas volt a 

fluktuáció a döntően képzetlen munkások körében, de ugyanez igaz volt a nem fizikai 

munkakörben dolgozókra is. A volt gondozottak kevesebb, mint fele tartotta jónak a 

munkahelyét, az elégedetlenség jellemzőbb volt a nem fizikai dolgozók körében. Magas volt 

azoknak az aránya, akik úgy vélték, hogy napi szinten káros hatás éri őket munkavégzés 

közben. A jövedelmi helyzet azonban elkeserítő: „a családban az egy főre jutó jövedelem 

alapján a volt állami gondozottakat a létminimum szélén tengődőknek kell minősítenünk”.    

(B. Aczél, 1986) , ( B. Aczél, 1991), ( Rácz, 2009.p.136-137) 

„A kutatás rámutatott az állami gondozás rendszerének számos buktatójára, felhívta a 

figyelmet arra, hogy a gyermekvédelmi rendszerből kilépők közül sokan a hajléktalanságba, 

szegénységbe sodródnak.” ( Rácz, 2009.p.137) 

Novák Mária kutatásában feltette a kérdést, - amit ma is, a Gyermekvédelmi rendszer  

átalakítása után többen megkérdeznek - hogy „kik készítették fel őket, egyáltalán 

felkészítették-e őket arra, amit számon kérünk a fiatal felnőttektől? Arra, hogy legyen 

munkakultúrájuk, a tudást, tanulást tekintsék értéknek, legyenek gyökereik, rendelkezzenek 

otthonnal, stabil párkapcsolattal. „ (Novák, 1991) 
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Hanák Katalin 1985-ben végzett  volt állami gondozottakkal készült kutatása is 

megerősítette, hogy a fiatal felnőttek úgy gondolták, hogy a nevelőotthon nem készítette fel 

őket az önálló életre, hiányolták a mindennapi életben való eligazodáshoz szükséges 

ismereteket, információkat. A  fiatalok többsége általános iskolát végzett túlkorosan vagy 

kisegítő iskolában tanult. A munkával és a munkavégzéssel kapcsolatos beilleszkedési 

zavarok legfőbb oka, hogy hiányzott a fiatalok munkavégzéshez szükséges motivációja, 

akaratereje. Sok esetben  találkoztak előítélettel. Jellemző irreális elképzeléseik voltak a 

jövővel kapcsolatban.  

„A gyermekvédelmi gondoskodás sikerességét a rendszerből kikerült fiatal felnőttek 

társadalmi beilleszkedésén lehetne mérni, viszont erre vonatkozóan korrekt adatok, átfogó 

kutatások nincsenek, mint ahogyan a rendszerben élőkről is csak kevés információval 

rendelkezünk, mivel a gyermekvédelmi rendszer átalakulása óta született, ide vágó 

felmérések többnyire csak egy-egy szűk területet érintettek, vagy kis elemszámmal 

operáltak, a kvalitatív metodikára épülő vizsgálatok pedig nem adnak lehetőséget 

általánosításra, kizárólag szűk körben érvényesek.” ( Rácz, 2009.p.138.) 

  Magyarországon nincsenek konkrét adatok a gyermekvédelemben élők etnikai 

hovatartozásáról, ugyanis az adatvédelmi törvény tiltja, hogy származással kapcsolatos 

adatot  rögzítsenek. Kutatók szerint vélhetően a roma származású gyermekek nagyobb 

eséllyel kerülnek gyermekvédelmi gondoskodásba, mint a nem roma származású társaik. 

Szerintük miután bekerültek,nagy valószínűséggel nagykorúvá válásukig ott is maradnak, és 

a vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartás minimálisra csökken. Gyakori magyarázat volt a 

romák deviáns magatartása. A gyermekek családba való visszahelyezésének nehézségét 

pedig abban látták, hogy a rendszerben megszokott anyagi biztonság, komfort-érzet éles 

ellentétben áll a családi viszonyokkal. 

  „A kutatások korlátozott volta is megerősíti azt, hogy a gyermekvédelem nem kíván 

szembe nézni a kimenetekkel, és ez konzerválja azt a helyzetet is, hogy a szakembereknek 

nem kell felelniük a munkájukért. Az eredmények mérése, a hatékonyságvizsgálatok 

lehetővé tennék az egyes szakellátási formák céljai és kimenetei közötti összefüggések 

feltárását az eredmények értékelésének különböző szintjein (intézményi irányítási 

szint/ellátásszervezési szint, ellátást nyújtók szintje, célcsoport/kliensrendszer szintje, 

rendszerhatások meghatározásának szintje) külön-külön és kölcsönhatásaikban is. Ezek 

hiánya azonban továbbra is lehetővé teszi, hogy a gyermekvédelem az „itt és most”-ban 
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éljen, a szakmai munka a napi munkavégzés jegyében legyen megítélhető, nem pedig egy 

hosszabb távú folyamat eredményeként.” ( Rácz, 2009.p.146.)) 

Arra keresem a választ, hogy az állami gyermekvédelem rendszerében felnőtté vált, jelenleg 

utógondozói ellátásban és utógondozásban részesülő fiatalok eddigi életpályája hogyan 

alakult, hol helyezkedik el az ún. normalizált vagy választásos életút között, illetve azokon 

belül.  

Vizsgálom, hogy a fiatal felnőttek hogyan tekintenek a gyermekvédelem rendszerére, a 

szakmai segítségnyújtás tartalmára és annak minőségére, mit tartanak saját életükben 

sikernek vagy kudarcnak, milyen jövőbeli tervekkel rendelkeznek. 

        IV.   A saját kutatás bemutatása 

Az általam választott téma szakirodalmának áttekintése után szakdolgozatom további 

részében az általam vizsgált Állami gondoskodásban nevelkedett, tanulásban akadályozott 

fiatalok társadalmi beilleszkedése téma keretén belül végzett saját kutatásomat, annak 

kapcsán megfogalmazott kérdésfelvetéseket, annak beigazolódását illetve cáfolását, 

valamint a kutatás által felszínre került fontos benyomásokat kívánom ismertetni. 

      IV.1. A kutatás célkitűzései, kérdésfelvetései 

A kutatásom célja az, hogy megismerjem a fiatal felnőttek életcéljait, kialakult 

kapcsolatrendszereiket, az önálló életük megkezdéséhez szükséges segítségnyújtás mértékét 

az ő szemszögükből, életükben bekövetkező változásokat, és elképzelt  jövőképüket. 

A kutatásom alapjaként azokra a kérdésfelvetésekre kerestem a válaszokat, melyek 

segítségével bemutathatom, hogy a fiatalok miben kérnek és kapnak segítséget önálló életük 

megkezdéséhez, önellátó képességük mértékét, problémamegoldásuk mértékét, 

kapcsolatrendszerüket a rokonokkal, barátokkal, a családdal, továbbá kíváncsi vagyok az 

elképzelt jövőképükre, további terveikre. 

Vizsgálatom kivitelezéséhez a következő kérdések fogalmazódtak meg bennem: 

- Milyen demográfiai sajátossággal bírnak a megkérdezettek? 

- Milyen mértékben tartják magukat a megkérdezettek önállónak, illetve milyen 

tevékenységeket végeznek önállóan? 
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- Megkapta-e a segítséget a fiatal önálló életének megkezdéséhez az alapvető 

szolgáltatások körében?( Kértek-e segítséget?) 

- Hogyan alakultak, alakulnak a fiatalok személyes kapcsolatai nagykorúvá válásuk 

után? 

- Kihez fordul leginkább probléma esetén? Ki az a személy, aki odafigyel rá? 

- Hogyan képzelik el a fiatalok a jövőképüket, milyen jövő vár rájuk? Van-e reális 

jövőképe? 

      IV.2. A kutatás helyszínének, és a kutatási mintának a bemutatása 

  Kutatásom helyszíne a Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és 

EGYMI. 2016. december 01-vel vált ki intézményünkből az állami gondoskodásban élőket 

ellátó gyermekotthon. A két intézmény úgymond egy épületben található, így biztosított az 

„átjárás”. 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 

- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

           (1-8.évfolyam) 

     -      sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 

            (9. évfolyam) 

      -     sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali  

            rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

- sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

- kollégiumi nevelés 

- ifjúság-egészségügyi gondozás 

- otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai) gondozás 

- utazó gyógypedagógusi hálózat 

Az ellátottak életkora 3-24 év. Az óvodában 3-7 éves korú sajátos nevelési igényű 

gyermekek kerülhetnek, kis létszámú vegyes csoportokban. Speciális fejlesztő eszközök és 

játékok teszik lehetővé a differenciált foglalkozásokat és az egyéni bánásmódot. Cél 

biztosítani a gyermek harmonikus személyiségfejlődését, sokoldalú tapasztalatszerzését, a 

testi , szociális és értelmi érettség kialakítását, a sikeres iskolai beilleszkedést, egyéni 

képességekhez igazodva , mindennapos mozgásneveléssel, anyanyelvi neveléssel, 
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szokásrendszer kialakításával. Az általános iskola is figyelembe veszi a tanuló egyéni 

fejlettségi szintjét. Egyéni fejlesztési tervek készülnek, habilitációs és rehabilitációs munka 

zajlik. 

Az iskolánkban 2004 óta folyik gyógytestnevelés, speciális tornaszobában. A gyermekek 

fejlődését a habilitációs- és rehabilitációs foglakozásokon alkalmazott különféle terápiák 

segítik: kutyaterápia, alapozó terápia, logopédia, játékterápia, zeneterápia, Ayres terápia. 

1987. óta folyik az intézményben szakiskolai képzés, mely azóta sokszor átalakult. A 

szakiskola előkészítő 9. évfolyamán műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. 

kiegészítve pályaorientációval, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatással. 

Iskolánkban a szakiskola keretein belül, a tanulóknak szakmai ismereteket, általános és 

speciális alapozó szaktudást nyújtunk a szakmai munkatevékenység ellátásához , kiemelt 

helyen szerepel a tanulásban akadályozott fiatalok önálló életvezetésének kialakítása, 

szakmai és társadalmi beilleszkedésének segítése. 

„ Munkánk célja, hogy növendékeinket felkészítsük az önálló életvitelre. A személyiség 

harmonikus fejlesztésével, a szükséges kultúrtechnikák elsajátításával, szakképzéssel 

segítsük elő, hogy teljes értékű felnőttként integrálódhassanak a társadalomba.” ( Fejér 

Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI –Küldetésnyilatkozat) 

A munkára nevelés áthatja mindennapjainkat, a szakiskolai intézményegységben a 

következő szakmák közül választhatnak a gyerekek:                                

- kerti munkás 

- textiltermék összeállító – 2009-től textiltermék- összeállító részszakképesítés 

- festő- mázoló- tapétázó 

- sütőipari és gyorspékségi munkás 

- tisztítás- technológiai szakmunkás 

- kerékpárszerelő 

A tanulók társadalmi beilleszkedését segíti, hogy úgynevezett „külső” gyakorlati helyeken 

dolgoznak hetente kétszer, mely sokat segít azon probléma megoldásában, hogy a legtöbb 

fiatal munkamorálja és feladattudata változáson menjen keresztül. 

     A mintába bevont 16 fiatal felnőtt átlag életkora: 21 év. Az utógondozói ellátásban 

részesülők közül hivatalosan 5 fő nevelőszülőnél él, 10 fő a gyermekotthon utógondozói 

részlegében, 1 fő saját tulajdonú lakásában él párjával és nagyszüleivel. 

A napközbeni fő elfoglaltságot tekintve jelenleg mindenki iskolai tanulmányokat folytat 

nappali képzés keretében. Két fő délutánonként vagy éjszaka részmunkaidőben pékként 

dolgozik a közeli településen. 
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Két fiatalnak van olyan egészségügyi problémája, amely akadályozhatja az iskolai 

tanulmányok befejezését, illetve a munkavégzést. Ők külön habilitációs, fejlesztő 

foglalkozásokon vesznek részt. 

A fiatal felnőttek közül 7 főt tanácsoltak el valamelyik iskolából, ahova jártak, 11-en pedig 

1 hónaptól 1 évig terjedő időszakban hosszabb időre kimaradtak az iskolából.  

A nagykorúvá válásuk előtt a kutatásban résztvevők közül 5-en csecsemőkorukban (0-3 év) 

kerültek a rendszerbe, a mintában a 4-13 éves korukban bekerültek száma 6 fő, 6-an pedig  

14- 17 éves korukban kerültek a szakellátás rendszerébe. Mindannyian tanulásban 

akadályozott fiatalok. 

A következő pontban a kutatásom módszertanát mutatom be. 

      IV.3. A kutatás módszertana 

   Kutatásom során kérdőíves felmérést végzek, illetve két kérdést interjú formájában teszek 

fel. „A kérdések megfogalmazásakor, a kérdéssor összeállításakor a kutatónak az alábbi 

szempontokat kell figyelembe vennie: egyszerű, közérthető fogalmazás, amilyet csak 

lehetővé tesznek a kutatási célok, egyértelműség, konkrétság, ne legyen sugalmazó, 

befolyásoló. A kérdések elhelyezésének is vannak szabályai, melyek a következőek: az 

elején legyenek az érdeklődést felkeltő kérdések, a középső harmadában a tartalmilag 

leglényegesebbek, majd az elejére és/vagy végére kerüljenek a demográfiai kérdések…. a 

kérdések lehetnek nyitottak vagy zártak.” ( Falus, 1993) 

„Az interjú során a kérdezőnek lehetősége van az írásban rögzített kérdéssoron kívül más 

segédeszközt is használhat, annak érdekében, hogy a kérdezett a feltett kérdés megértését 

követően megfelelően tudjon válaszolni. Az interjúban a kérdések lehetnek nyitottak vagy 

zártak. A nyitott kérdések motiváltabbá teszi a kérdezettet, de a kikérdezés lényegesen több 

időt vesz igénybe, a kiértékelése bonyolultabb, hosszabb ideig tart. A legpontosabb 

kikérdezést a zárt kérdés teszi lehetővé, de az interjúalany ezáltal úgy érezheti, hogy az ő 

véleményére számunkra nem fontos, szinte elfojtják benne a szót, azonban egyszerűbb 

értékelni. Az hogy az interjú készítéséhez milyen segédeszközöket használunk rögzítés 

céljából, attól is függ, milyen típusú kérdéseket tartalmaz a kérdőív. Zárt kérdéseknél a 

teendő meglehetősen egyszerűbb, mert ilyenkor a kérdező a megadott módon rögzíti a 

válaszokat, vagy bekarikáz, aláhúz, számkódot használ. Nyílt kérdések esetében a 

szószerinti leírás mellett általános a diktafon használata vagy a videofelvétel készítése.” 

(Falus, 1993) 
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  A kutatásban való részvétel teljes mértékben önkéntes volt, a kérdőív kitöltése előtt 

megbeszéltem a fiatalokkal, hogy a kérdőív nem anoním, kértem, hogy nevüket vállalják a 

kitöltés során, hogy minél több információt tudjak a kutatási anyagomba beépíteni. A 

kérdőív kitöltése és az interjú megkezdése előtt az interjúalanyokat tájékoztattam az interjú 

céljáról, az interjú hanganyagagának felhasználásáról. Az interjúalanyok a hanganyag 

rögzítéséhez írásban is hozzájárultak. Minden esetben elmondtam, hogy joguk van ahhoz, 

hogy bármikor megszakítsák az interjút. Kértem őket, ha bármilyen témakörről nem 

kívánnak beszélni, azt jelezzék. 

 A 16 kérdőív kitöltése során két esetben fordult elő, hogy a fiatal a vérszerinti családjával 

kapcsolatban jelezte, hogy nem kíván erről a témáról nyilatkozni, végül meggondolta magát. 

Az interjúk felvétele és a kérdőív kitöltése az utógondozói ellátásban élő fiatal felnőttek 

esetében jelenlegi gondozási- helyükön történt, ahol lakószobájukban vagy egy csendes 

helyiségben ültünk le. A nevelőszülőknél élők és a már önálló életet élő fiatalokkal az 

intézmény szakiskolai részének egyik fejlesztő helyiségében készült az interjú és a kérdőív 

kitöltése. Az interjúk hossza 30 perc volt.  

A kérdőív és az interjú kiterjedt a fiatalok múltjának, jelenlegi helyzetének és jövőbeli 

elképzeléseinek megismerésére. 

A múlt kapcsán a családban való nevelkedés, gyermekként a gyermekvédelmi rendszerben 

való nevelkedés, gondozási tapasztalatok, gyermekvédelmi szakellátás rendszerében 

dolgozókkal való kapcsolat, vérszerinti családdal való kapcsolat, iskolai élet, oktatással 

kapcsolatos tapasztalatok álltak.  

Kiemelt kérdés volt részemről, hogy a nagykorúvá válás után, mely szolgáltatásoknál 

kapnak segítséget, melyeknél kérnek a fiatalok segítséget. 

A fiatalok jelenlegi helyzetének megismerésekor a fő elfoglaltság (oktatás, munka, 

munkakeresés), lakhatás, személyes kapcsolatok, utógondozói ellátás, utógondozás 

tartalmának, minőségének megítélése témakörökre helyeztem a hangsúlyt. 

A jövő kapcsán a fiatal felnőttek terveire voltam kíváncsi, az alábbi fő területeken: oktatás, 

munka, lakhatás, párkapcsolat, gyermekvállalás, személyes fejlődés. 

A felvett interjúkat nem külön-külön ismertettem, hanem a beszélgetéseket összesítve 

mutatom be. Kutatásomból olyan válaszokat is megjelenítek, amelyeknek pozitív vagy 

negatív kicsengése van. 
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Az eredmények összesítése a kérdésfelvetések, valamint az interjú kérdéseinek 

összekapcsolásával, témakörönként valósul meg. 

Ennek tükrében öt témakörben összegzem kutatásomat. 

1. Demográfiai adatok 

- Kérdésfelvetés: Milyen demográfiai sajátossággal bírnak a megkérdezettek?( 

életkor,   nem, etnikai hovatartozás, nevelkedési hely, iskolai tanulmányok)  

            Az 1-2-3. és a 7-8-9. kérdések vonatkoznak a fiatalok általános adataira. 

           2.   Önellátási szint, önellátási tevékenységek köre 

      -     Kérdésfelvetés: Milyen mértékben tartják magukat a megkérdezettek önállónak,       

            illetve, milyen tevékenységeket végeznek önállóan? 

            A 4-5. kérdés vonatkozik az adott kérdésfelvetésre. 

           3.  Segítségnyújtás a mindennapi életben 

        -   Kérdésfelvetés: Megkapta-e a segítséget a fiatal önálló életének megkezdéséhez  

           az alapvető szolgáltatások körében?( Kértek-e segítséget?) Milyen segítséget  

           kapott, mire lett volna szüksége?    

           A 6. kérdés érinti a kérdésfelvetést. 

4. Kapcsolatrendszer alakulása 

        -   Kérdésfelvetés: Hogyan alakultak, alakulnak a fiatalok személyes kapcsolatai        

           nagykorúvá válásuk után? Kihez fordul leginkább probléma esetén? Ki az a  

           személy, aki odafigyel rá? 

           A 11.-12. kérdések vonatkoznak a kérdésfelvetésre.  

           5.Jövőkép 

          - Kérdésfelvetés: Hogyan szeretné a fiatal alakítani az életét, van –e reális  

             jövőképük? 

             A 13.-14. kérdések érintik a kérdésfelvetést. 

      IV.4   A kutatás eredményeinek bemutatása, elemzése 

Szakdolgozatom további részeiben kutatásom eredményeit mutatom be, az alkalmazott 

módszer felhasználásával. Az interjú kérdéseire kapott válaszokat részletesen rögzítem. 
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 V. A kérdőív eredményének  feldolgozása 
 

  A kérdések típusaikat tekintve zárt illetve nyitottak voltak. A zárt kérdéseknél a megadott 

válaszlehetőségek közül kellett dönteniük a fiataloknak (több választ is megjelölhettek), 

illetve lehetőségük volt az „egyéb” kategóriában (nyitott lehetőség) véleményt nyilvánítani. 

A kérdőíven nyitott kérdés is szerepel.  

   

A kevés számú minta miatt, mely 16 fő, nem lehet általános következtetéseket levonni a 

kiértékelés után. Az eredmények csak a vizsgált populációra érvényesek. 

 

Igyekeztem  a kérdőív kitöltése során a fiatalok reakcióját is megfigyelni.  
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A felvett kérdőív kiértékelését az alábbi témakörök köré csoportosítottam: 

  1., Demográfiai adatok ( életkor, nem, etnikai hovatartozás, nevelkedési hely, iskolai        

       tanulmányok) 

  2., Önellátási szint, önellátási tevékenységek köre 

  3., Segítségnyújtás a mindennapi életben 

  4., Kapcsolatrendszer alakulása 

  5., Jövőkép 

 

1.     Demográfiai adatok 

 

A kérdőíves felmérés első blokkjában a gyerekek szociodemográfiai adatait vizsgáltam. 

A kérdések között szerepelt az életkor, a fiatalok neme és etnikai hovatartozása. 

 

A fiatal neme, életkora, etnikai hovatartozása 

 

 

 

1. ábra: A fiatalok neme szerinti eloszlás.  Forrás: saját 

7 fő

9 fő
Lány

Fiú
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2. ábra: A fiatalok etnikai hovatartozása.  Forrás: saját 

 

 

3. ábra: A fiatalok életkor szerinti eloszlása   Forrás: saját 

 

A megkérdezettek nemek szerinti aránya: 7 fiú és 9 lány. A vizsgálatban rákérdeztem a 

fiatalok nemzetiségi, etnikai hovatartozására. Az alábbi kategóriákból választhattak: roma 

származás, magyar származás, illetve egyéb. Etnikai hovatartozásukat tekintve: 6 fő magyar 

származásúnak, 10 fő roma származásúnak vallotta magát. A 2001-es népszámlálás adatai 

szerint a kisebbségek közül az etnikai kisebbséghez tartozó cigányok élnek a legnagyobb 
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arányban Fejér megyében. A fiatalok életkorát tekintve a legfiatalabb 18 éves, a 

legidősebbek 24 évesek. A fiatalok átlagéletkora: 21 év. 

Mindannyian sérülésüket tekintve tanulásban akadályozott tanulók. 

 

Nevelkedési hely, iskolai tanulmányok 

 

A következő kérdések feltevésénél az érdekelt, hogy hol nevelkedtek, nevelkednek a 

fiatalok, hol kezdték tanulmányaikat és hol, milyen iskolatípusban folytatták, folytatják 

illetve a 10. kérdésnél az iskolai tapasztalataikra voltam kíváncsi. 

- Hol töltötted a legtöbb időt nevelkedésed során? 

            Erre a kérdésre a kérdőív 7. kérdése ad választ. 

 

 

 

4 .ábra: Nevelkedési hely  Forrás: saját 

 

A válaszok alapján 5 fő nevelőszülőknél nevelkedett, illetve most is ott él. 5 fő intézményi 

ellátás keretein belül nőtt fel, míg 6 fő mindkét ellátórendszerben nevelkedett. A 

beszélgetések során kiderült, hogy jelenleg 3-an igénylik újból utógondozotti ellátásuk 

visszaállítását. Kérdésemre, hogy- miért szeretnék?-, röviden válaszoltak: rossz döntést 

hoztunk. 
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- Hol kezdted tanulmányaidat? ; a 8. kérdés ad rá választ: 

 

5 . ábra: Hol kezdted a tanulmányaidat?  Forrás: saját 

A fiatalok többsége 7 fő gyermekotthonhoz tartozó iskolatípusban kezdte meg tanulmányait, 

ahol tanulásban akadályozott gyermekeket oktattak. Normál tantervű iskolában 5 fő kezdte 

tanulmányait, ebből 3 fő integrált keretek között, 2 fő szegregált keretek között. 

 

- Középiskolai, szakiskolai tanulmányaidat hol folytattad/ folytatod 

            A 9. kérdés válaszai: 

 

6.. ábra: Szakiskola típusa   Forrás: saját 
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A válaszokból kiderül, hogy mindannyian /speciális/szakiskolában tanultak, illetve tanulnak 

még most is. 9 fő mindennap bejár, míg 7 fő  kollégiumi ellátásban részesül. 

 

A 10. kérdésnél az iskolai tapasztalataikat próbáltam felszínre hozni. Kíváncsi voltam a jó 

és a rossz tapasztalataikra. Itt indoklást is kértem az adott válaszokhoz. 

Kérdésem az volt, hogy: milyen volt iskolába járni, milyenek a tapasztalataid? 

 

 

 

7. ábra: Iskolai tapasztalatok   Forrás: saját 

 

- rossz tapasztalatok: 

1 fő nemi identitás zavarral küszködik, folyamatos gúnyolódás céltáblája, 1 fő pedig 

terhes ugyancsak nehezen éli meg az iskolai mindennapokat. 

- jó tapasztalatok: 

            7 fő számára nagyon fontos az iskola, megemlítették, hogy barátokat szereztek és    

            szeretetet kaptak 

  

2.  Önellátási szint, önálló tevékenységek köre 

 

A következő kérdéseimmel (4.-5. kérdés), azt szerettem volna megtudni, hogy a fiatalok 

mennyire érzik magukat önellátónak, képesek-e ellátni bizonyos tevékenységeket. 
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Önellátási szint 

 

1 .ábra: Önellátási szint  Forrás: saját 

 

A kérdőív kiértékelésénél kiderült, hogy a megkérdezett fiatalok körében 11 fő teljesen el 

tudja magát látni, 5 fő részben tudja ellátni magát. 

Itt problémát jelentett egyesek számára a válaszadás, hiszen ők még „biztos” helyen élnek 

utógondozottként. 

 

Önállóan ellátandó tevékenységek köre 

 

2 ábra: Önállóan ellátandó tevékenységek köre Forrás: saját 
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Kiderült az is, hogy a megkérdezettek 100%-a, azaz mindenki képes önállóan étkezni, 

közlekedni az utcán, vásárolni. Tanulásban a 16 főből 10-en képesek önállóan tanulni, 6 fő 

segítségre szorul. Az önellátással kapcsolatos tevékenységeket többségük naponta 1-2 

órában végzi. Az adatok alapján megállapítható, hogy az utógondozói ellátásban  élőket 

jobban bevonják a háztartási teendők elvégzésébe, ahogy ezt a válaszok feldolgozásánál is 

láttam.  

Tanulásban a 16 főből 10-en képesek önállóan tanulni, 6 fő segítségre szorul. 

(Tapasztalataim alapján az erre a kérdésre adott válaszokat megkérdőjelezném). 

Pénzhasználatnál 5 fő képes önálló pénzügyi kérdésekben döntést hozni, míg 11 fő 

segítségre szorul. 

 

3.  Segítségnyújtás a mindennapi életben 

 

Ezt a kérdést azért tettem fel, mert arra voltam kíváncsi, hogy valójában milyen 

szolgáltatások körében kapnak a fiatalok segítséget. 

A szolgáltatások között megemlítettem olyan alapvető dolgokat, mint pl.: általános orvosi 

ellátás, szakorvosi ellátás, önellátás (mosás, főzés, bevásárlás). Kíváncsi voltam arra is, 

hogy a fiatalok kapnak-e pénzkezelési, életvezetési tanácsokat, munkakeresésben segítséget. 

A megemlített szolgáltatásokat csoportosítottam és így elemeztem ki. 

Általános orvosi ellátás, szakorvosi ellátás 

 

10. ábra: Segítségnyújtás a mindennapi életben I.  Forrás: saját 
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A megkérdezettek közül mindenki kap segítséget általános orvosi ellátásban, de ezt a 

szolgáltatást a fiatalok önállóan veszik igénybe. Szakorvosi ellátás esetén 5 fő kér 

segítséget, ők idegrendszeri szakellátásban részesülnek, 11 fő nem kér általában segítséget . 

Ez abból is fakad, hogy ezen fiatalok többsége még utógondozói ellátásban részesül, így 

minden ilyen típusú szolgáltatásnál segítséget kapnak. 

Érzelmi támasznyújtás, személyes kapcsolatok és a családdal való kapcsolat ápolása 

 

11. ábra: Segítségnyújtás a mindennapi életben II.  Forrás: saját 

A következő kérdéscsoportnál arra voltam kíváncsi, hogy milyen mértékben kapnak és 

kérnek segítséget a fiatalok kapcsolataik ápolásához, érzelmeik kifejezéséhez. Mindhárom 

meghatározás esetén kiugróan látszik, hogy , úgy gondolják  nem kapnak megfelelő 

támogatást.  

A kapcsolattartás fontos, mivel akkor van esély arra, hogy a gyerek visszakerülhessen a 

családjába, ha működő kapcsolat van közöttük  A szülőkkel való kapcsolat nemcsak a 

jelenlegi életkörülményekre van jelentős hatással, hanem a későbbiekre is. Szerintem azok a 

fiatalok illeszkednek be sikeresebben a társadalomba, akiknek van kapcsolatuk a 

családjukkal (nem csak a szülőket, hanem a nagyszülőket és rokonokat is idesorolom). 

Az adatok alapján megállapítható, hogy az általam megkérdezett 16 fiatal közül mindössze 

5 fő kér és kap segítséget, ami a számomra megdöbbentő.  

Érzelmi támasznyújtás esetén az alacsony segítségkérést (3 fő) azért tartom problémának, 

mert ezek a fiatalok alacsony társas támogatottsággal rendelkeznek, ami nehezíti a stresszel 
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való megküzdésüket, a későbbiekben pedig a társadalmi beilleszkedésüket, jelentős részük a 

problémájával magára marad. 

 

Hivatalos ügyek, életvezetési tanácsadás, lakhatás megoldásában való segítségnyújtás 

 

12. ábra: Segítségnyújtás a mindennapi életben III.  Forrás: saját 

A következő kérdéskörben a hivatalos ügyek intézése, az életvezetési tanácsadás és a 

lakhatás megoldásában való segítségnyújtás mértékét vizsgáltam. Hivatalos ügyek 

intézésénél 4 fő kap segítséget ők 18 -19 évesek, a nagy többség 12 fő, már önállóan tudja 

megoldani hivatalos problémáit. Életkor tekintetében ez a csoport a 20 –24 évesek 

korosztálya. Életvezetési segítséget 3 fő kér, közülük ketten már önálló keresettel 

rendelkeznek, mert tanulás mellett dolgoznak délutános munkarendben. Lakhatás 

megoldásának kérdésében 1 fő kap segítség, ő kismama, nemsokára megszületik a 

gyermeke. Egyenlőre anyaotthonban fog élni a pici két éves koráig. 

 

Tanulmányok támogatása, munkakeresés, fejlesztés, oktatás- nevelés 

Ezen kérdéseknél személyes tapasztalatomat is szeretném leírni a munkakereséssel és 

munkavállalással kapcsolatban. Jobbára sikeres a fiatalok szakma elkezdése, tele vannak 

tervekkel, mit és hol fognak dolgozni, milyen lehetőségeik lesznek, mennyi pénzt fognak 

keresni. Viszont nem  igazán ismerik a fiatalok a munkába álláshoz kapcsolódó 

információkat, kötelességeket, feladatokat, jogokat. 
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12. ábra: Segítségnyújtás a mindennapi életben IV.  Forrás: saját 

A kérdőívek értékelése folyamán kiderült, hogy 2 fő már dolgozik tanulás mellett, őket a 

szakmai gyakorlati helyük foglalkoztatja, ők kaptak segítséget és kértek is, hogy dolgozni 

tudjanak. A többiek nem dolgoznak, ők egyenlőre tanulmányaikra összpontosítanak. 

10 fő kér és kap segítséget tanulás terén, ugyanennyien heti három órában külön fejlesztő 

foglalkozásokon vesz részt. Tanulmányi támogatást 10 fő vesz igénybe ösztöndíj 

formájában, ami havi 20- 25 ezer forint. 

Pénzkezelési, életvezetési tanácsadás, önellátás készségeinek elsajátítása 

 

13. ábra: Segítségnyújtás a mindennapi életben V.  Forrás: saját 
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A következő kérdéskörbe a pénzkezelési tanácsadás, az életvezetési tanácsadás és az 

önellátás elsajátítása került. Ami számomra meglepő volt, a pénzkezelési (2 fő) és az 

életvezetési tanácsadás (3 fő) nagyon kis számban való igénybevétele a segítségnek. Több 

éves tapasztalatom alapján ezekre a segítségnyújtási lehetőségekre lenne a legnagyobb 

szükség. Némelyik fiatalnak fogalma sincs a pénz értékét illetően.  

Önellátás készségének elsajátításában 9 fő számít támaszra, ők utógondozói ellátásban 

részesülnek. 

4. Kapcsolatrendszer alakulása 

A kérdőív 11. kérdésénél az interperszonális kapcsolatokra voltam kíváncsi, arra, hogy a 

fiatalok kikkel tartanak személyes kapcsolatot. 

Kapcsolat a szülővel 

 

14. ábra: Interperszonális kapcsolatok alakulása- szülővel   Forrás: saját 

Meglepődve láttam, hogy a fiatalok 50%-a van csak kapcsolatban vér szerinti szüleivel. 

Saját tapasztalatom alapján az intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

segítsék a szülők és gyerekeik találkozását, ennek ellenére vannak hiányosságok ezen a 

területen. A kapcsolattartás fontos, mivel akkor van esély arra, hogy a gyerek 

visszakerülhessen a családjába, ha működő kapcsolat van közöttük. A szülőkkel való 

kapcsolat nemcsak a jelenlegi életkörülményekre van jelentős hatással, hanem a későbbiekre 

is. Véleményem szerint azok a fiatalok illeszkednek be sikeresebben a társadalomba, 

akiknek van kapcsolatuk a családjukkal. 
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Kapcsolat a testvérrel 

 

15. ábra: Interperszonális kapcsolatok alakulása- testvérrel   Forrás: saját 

Ugyanezt tapasztaltam a testvérekkel való kapcsolattartás esetén is. Itt is 50%-nak van  

kapcsolata vér szerinti testvérével, testvéreivel. Tapasztalataim alapján megállapítható, hogy 

a családdal való állandó kapcsolattartáson elsősorban a testvérekkel való kapcsolattartást 

értik a fiatalok, akik gyakran maguk is a gyermekotthon lakói. 

Kapcsolat egyéb rokonnal 

 

 

16. ábra: Interperszonális kapcsolatok alakulása- egyéb rokonokkal  Forrás: saját 

A fiatalok 25%-a tartja csak a kapcsolatot nagyszüleivel és keresztszüleivel, míg 75 % nem 

tarja rokonaival a kapcsolatot. 
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A kapcsolattartás mértéke probléma esetén 

A kapcsolatok minőségét illetően arra kerestem a válasz a 12. kérdés esetén, hogy az 

életükben ki az a személy, aki segített, vagy csak odafigyelt, hogy hogyan alakultak a 

dolgaik, az életük nehéz időszakában, és jelenleg is kivel tartják a kapcsolatot. 

 

17. ábra: Kikkel tartod a kapcsolatot?- a kapcsolattartás mértéke    Forrás: saját 

 

A válaszokból kiderült, hogy a válaszadók többsége 6 fő a gyermekvédelmi szakemberrel 

tart fenn kapcsolatot, 5 fő a nevelőszülőre, 4 fő valamelyik családtagjára számíthat. 

Közel azonos arányban jelennek meg a baráti kapcsolatok is a fiatalok életében tartósság 

szempontjából, 3 fő megemlítette az iskolai tanáraival való kapcsolattartást is.  A fiatalok 

tehát úgy érzik, hogy a velük foglalkozó felnőttek segítőkészek. Ennek oka lehet, hogy a 

gyermekotthonokban illetve az iskolai tanulócsoportokban a kisebb gyereklétszám miatt 

több lehetőség adódik a személyes, közeli kapcsolat kialakítására a felnőtt és a gyerek 

között. 

A nevelőkkel kialakított kapcsolat minősége is több szempontból fontos. Egyrészt a fiatalok 

számára a nevelőknek mintaadó szerepük van, másrészt a családi támogatást pótolják. a 

barátok, kortársak szerepe jelentősen megnőtt a fiatalok társas kapcsolati hálójában, de ez 

nem jelenti azt, hogy nem igénylik a felnőttek segítségét, támogatását. A nevelők tehát a 

társas támogató rendszer fontos pillérét alkotják. 
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5.Jövőkép 

Két kérdést interjú formájában tettem fel a fiataloknak.  

1.(13. kérdés) : Ha betöltöd a 24. életévedet, utána mit fogsz csinálni? 

2.(14.kérdés) : Távolabbi terveidben mi szerepel? Család, gyerek, újabb szakma 

megszerzése? 

Minden esetben törekedtem a nyugodt légkör megteremtésére, kialakítására és fenntartására. 

A beszélgetések időtartama általában 25- 30 percesek voltak. A beszélgetések során 

figyelembe vettem , hogy a megkérdezett fiatalok szókincse és kifejezőkészsége elmarad 

életkoruk szintjétől. 

A két kérdést együtt értékeltem.  

A fiatalok többsége (13 fő)  a kérdések hallatán  rögtön rávágta, hogy lehetőség szerint még 

tanulni szeretnének valamilyen piacképes szakmát, lehetőleg a szakiskolánk keretein belül. 

Két fő dolgozni szeretne, mert távolabbi terveikben lakás, illetve házvásárlás áll. Ők 

hamarosan betöltik 24. életévüket és el kell hagyniuk a gyermekotthont. 

Egy fő nem tudott racionális válasz adni kérdéseimre, ő most töltötte be 18. évét, 

megkezdett szakiskolai tanulmányait nem szeretné befejezni, külföldre szeretne menni 

dolgozni. Kérdésemre, hogy ha esetleg nem jól alakulnak a dolgai, mit fog csinálni nem 

válaszolt. 

Egy fiatal 21 éves lány kisbabát vár, ő szülés után anyaotthonban fog élni, feltehetőleg két 

évig, itt lehetősége lesz tanulmányai befejezésére és munkakeresésre is. 

Az állami gondoskodásban nevelkedettek mindannyian megemlítették, hogy helyzetüket az 

önálló életre nagyon sokszor kilátástalannak tartják, nevelőszülőknél és családban 

nevelkedett társaikkal szemben. Sok rossz példát láttak már, amikor valaki elhagyja a 

biztonságot jelentő addigi életét, nem tudja megállni a helyét a társadalomban, nem talál 

munkát, elkallódik. Ennek ellenére a fiatalok fele (8 fő) nem tart attól, hogy az emberek 

kiközösítenék őket sem etnikai hovatartozásuk, sem pedig azért mert úgymond „szellemi 

fogyatékosokat oktató” iskolába jártak, járnak. 

A megkérdezettek másik fele (8 fő) viszont mindennap kisebb- nagyobb attrocitások érik  

etnikai hovatartozásuk és külső megjelenésük, beszédük esetleges lassúsága és nehezen 

érthetősége miatt. 

Távolabbi terveikben természetesen megemlítették idővel a családalapítást is. A lányok 

(9fő) 25 éves koráig szeretne férjhez menni, a fiúk (7 fő) mindezt 30 éves korukra tervezik. 
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Mindenkinek az elképzelésében szerepel egy jobb élet, mind maguk, mind pedig majdani 

családjuk számára. Szeretnének gyermekeiknek jobb életet biztosítani, több lehetőséget 

nyújtani , mint ami nekik jutott. A gyermekotthonban élő utógondozott  fiatalok közül a 

legtöbben azt az értéket tartották fontosnak, amely leginkább hiányzik számukra, a családi 

biztonságot. A baráti kapcsolatokat is fontosnak tartják, ezek a leginkább elérhetőek a 

fiatalok számára, ahogy láttuk a korábbiakban, gazdag társas kapcsolatrendszerről adtak 

számot. Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek számára a 

legfontosabbnak a harmonikus élethez köthető immateriális értékek mutatkoztak. Ezek közé 

tartozik a családi biztonság, az igaz barátság, a szerelem, a békés világ, valamint a belső 

harmónia. Ezeket az értékeket magas arányban sorolták a rendkívül fontos dolgok közé.  

A családi biztonságot követi sorrendben a szerelem, a boldogság, majd az igaz barátság, 

Amit szeretnének elérni, az a család, a munka, a ház. A legtöbben első helyen a családot 

jelölték meg, amivel elképzelésük szerint 10 év múlva rendelkezni fognak. A családot, a 

munka, majd a saját ház követte a sorrendben.  

Néhány jellemző válasz:  

   - „Egy családban élek a gyerekeimmel és dolgozom”, 

   -„Szeretném, ha tíz év múlva lenne családom, egy gyereket szeretnék, nyugodt    

környezetben szeretnék élni. Szeretném, ha lenne egy biztos munkahelyem, hogy a 

gyerekeimet tudjam nevelni.”, 

   -  „Családot szeretnék, munkát és gondoskodó férjet” 

   - „Boldog párkapcsolatban, két szép egészséges gyermekkel, normális életkörülmények 

között szeretnék élni.” 

Az elképzeléseikben tükröződik az értékrendjük, mivel az életterveik között első helyen a 

család utáni vágy jelenik meg, mint ahogyan az általuk fontosnak tartott értékek között is 

előkelő helyen szerepel a család. 
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VI. A kutatás eredményeinek összegzése 
 

A kutatás feltételezései alapján tárom fel a kapott eredményeket. Ebben a részben fejtem ki 

a kérdésfelvetéseim igazolását vagy cáfolását. Az öt témakörön belül feltett 

kérdésfelvetéseimre kapott válaszokat, minden esetben a fiatalokkal készített interjúban 

szereplő kérdésekre adott válaszokból tudtam meg. 

Az első kérdésfelvetésem a következő volt: 

Milyen demográfiai sajátossággal bírnak a megkérdezettek? (életkor, nem, etnikai 

hovatartozás, nevelkedési hely, iskolai tanulmányok) 

Összességében, a kérdésfelvetésem alapján megállapítható, hogy a megkérdezett 16 fiatal 

hasonló demográfiai sajátossággal bír. Átlagéletkoruk 21 év. Nevelkedési hely tekintetében 

vannak különbségek 5 fő (31%) él nevelőszülőnél, 10 fő gyermekotthon utógondozói 

„„részében”. Iskolai tanulmányokat tekintve mindannyian szakiskolába járnak. 

A második kérdésfelvetésem a következőképpen hangzott: 

Milyen mértékben tartják magukat a megkérdezettek önállónak, illetve milyen 

tevékenységeket végeznek önállóan? 

Az kérdőív kitöltésében résztvevő 16 fiatal válaszaiból az derült ki, hogy a legtöbb esetben a 

fiatal önállónak tartja magát (69%), míg a megkérdezettek 31%-a csak részben tartja magát 

önállónak. Étkezés, közlekedés és vásárlás terén nem igényelnek segítséget. A tanulás és a 

pénzkezelés viszont már gondot jelent. A mintában szereplő fiatalok közül 10 fő (62.5%) 

kér segítséget, 6 fő (37,5% ) nem kér segítséget tanulás terén, míg pénzkezelési 

nehézségekkel 5 fő (31,3%) küzd, addig 11 fő ( 68.7%) önállónak érzi magát pénzügyi 

döntések esetén. 

( Itt szeretnék egy személyes gondolatot megemlíteni. Az állami gondoskodásban 

nevelkedett fiatalok 18 éves korukban hozzáférnek az addig úgynevezett „elrakott” 

pénzükhöz. Van aki százezreket vagy ennél nagyobb összeget tudhat magáénak. Ilyenkor 

úgy érzik kinyílik előttük a világ és elkezdenek költekezni, nem gondolva a pénz értékére.) 
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Harmadik kérdésfeltevésem az alábbi volt: 

Megkapta-e a segítséget a fiatal önálló életének megkezdéséhez az alapvető 

szolgáltatások körében?( Kértek-e segítséget?) 

A kérdésfelvetésem alapján megállapítható, hogy a megkérdezett 16 fiatal igen 

elgondolkodtató képet festett a szakemberek által nyújtott segítségnyújtás mértékéről.( Itt 

szeretném megjegyezni, hogy véleményem szerint a megkérdezettek többsége nem kér 

segítséget, mondván ő már nagykorú, megtudja oldani..) 

A megkérdezettek közül mindenki kap segítséget általános orvosi és szakorvosi ellátásban, 

illetve szabadidő tevékenységek tekintetében. Ez abból is fakad, hogy ezen fiatalok 

többsége még utógondozói ellátásban részesül, így minden ilyen típusú szolgáltatásnál 

segítséget kapnak. Ami számomra meglepő volt az a hivatalos ügyek intézése  4 fő (25%), a 

pénzkezelési  2 fő (12,5%) és az életvezetési tanácsadás 3 fő (18,7%) nagyon kis számban 

való igénybevétele a segítségnek. Több éves tapasztalatom alapján ezekre a segítségnyújtási 

lehetőségekre lenne a legnagyobb szükség. Némelyik fiatalnak fogalma sincs a pénz értékét 

illetően. A hivatalos ügyekben 4 fő (25%) kér általában segítséget. Önellátás készségének 

elsajátításában 9 fő (56,2%) számít támaszra, ők utógondozói ellátásban részesülnek. 

Lakhatás megoldásában segítség kérést  1 fő (6,2%)  kér. A kérdőívek értékelése folyamán 

kiderült, hogy csupán 2 fő (12,5%) kért  segítséget munkakeresésben. 

Vér szerinti családjukkal csupán 5 fő (31,2%) tartja a kapcsolatot. 

A negyedik kérdésfeltevésemet a következőképpen tettem fel: 

Hogyan alakultak, alakulnak a fiatalok személyes kapcsolatai nagykorúvá válásuk 

után? 

Összességében a kérdésfelvetésem alapján azt állapítottam meg, hogy a kérdőív kitöltésében 

részt vevő 16 fiatal felnőtt válasza alapján, hogy 8 fő (50%) tartja a kapcsolatot vér szerinti 

szüleivel, általában havi rendszerességgel, míg a megkérdezettek másik fele semmit nem tud 

vérszerinti szüleiről. Ugyanezt az eredményt mutatja a testvérekkel való kapcsolat is, 8 fő 

(50%) tartja a kapcsolatot testvérével, testvéreivel ( ennek legfőbb oka , hogy ugyanazon a 

gondozási helyen élnek). A fiatalok 25%-a tartja csak a kapcsolatot nagyszüleivel és 

keresztszüleivel, míg 75 % nem tarja rokonaival a kapcsolatot. 

A válaszokból kiderült, hogy a válaszadók közül 6 fő (37.5%) a gyermekvédelmi 

szakemberrel tart fenn kapcsolatot, 5 fő (31,2%) a nevelőszülőre számíthat. 
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Közel azonos arányban jelennek meg a baráti kapcsolatok is a fiatalok életében tartósság 

szempontjából, 3 fő (18,7%) megemlítette az iskolai tanáraival való kapcsolattartást is. 

        Az ötödik kérdésfeltevésem a következő volt: 

Hogyan képzelik el a fiatalok a jövőképüket, milyen jövő vár rájuk? Van-e reális 

jövőképe? 

 

Mindenkinek az elképzelésében szerepel egy jobb élet, mind maguk, mind pedig majdani 

családjuk számára. Szeretnének gyermekeiknek jobb életet biztosítani, több lehetőséget 

nyújtani , mint ami nekik jutott. . Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a 

megkérdezettek számára a legfontosabbnak a harmonikus élethez köthető immateriális 

értékek mutatkoztak. Ezek közé tartozik a családi biztonság, az igaz barátság, a szerelem, a 

békés világ, valamint a belső harmónia. Ezeket az értékeket magas arányban sorolták a 

rendkívül fontos dolgok közé.  
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 VII. Tapasztalatok, összegzés 
 

Tanulásban akadályozott gyermekekkel, fiatalokkal való foglalkozás kihívás, de látva az 

elért eredményeket, úgy gondolom, hogy hivatásunkat érdemes végezni. Van kiért, van 

miért. A nevelő és oktató munkát egyensúlyban tartva érdemes a gyermekekkel való 

foglalkozásokat végezni. Nem véletlenül a nevelést írtam előre.  

A tanulásban akadályozott gyermekek közül sokan szakmát, szakmákat tanulnak és 

végeznek el. A szakma megszerzése után igyekszik az Életben helyt állni, a társadalomba 

beilleszkedni. Az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy segítsük őket a beilleszkedésben. 

A sikeres beilleszkedést nagymértékben melyet befolyásolja viselkedésük, beszédük, 

hozzáállásuk, alkalmazkodóképességük, kitartásuk is. Másik igencsak nehéz feladat a 

társadalom felkészítése a „másság” elfogadására, segítésére. Ez miért feladatunk? A 

társadalom bár mondja és leírja az elfogadást, hangosan szavakkal megfogalmazza azt, de 

az életben ez nem mindig alakul így. Ilyenkor megfogalmazódik bennem egy gondolat, ők a 

„mások”, pedig egy társadalom fejlettségét is tükrözi a sérült, gátolt, akadályozott 

emberekkel való bánásmód. 

Munkám során folyamatosan törekszem a gyermekeket és a fiatal felnőtteket praktikus 

ismeretekkel előkészíteni és fejleszteni, megkönnyítve ezzel a társadalomba való 

beilleszkedésüket. Támogatással, odafigyeléssel, alkotó tevékenységeken keresztül 

igyekszem végezni a sérült képességek kompenzálását. 

„Munkánk célja, hogy növendékeinket felkészítsük az önálló életvitelre. A személyiség 

harmonikus fejlesztésével, a szükséges kultúrtechnikák elsajátításával, szakképzéssel 

segítsük elő, hogy teljes értékű felnőttként integrálódhassanak a társadalomba.” (Fejér 

Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI, Pedagógiai program, 

Küldetésnyilatkozat, 2010. p. 8.) 

Folyton rohanó és állandóan változó világunkban nagyon sok a bizonytalanság,az értékek is 

nehezen és csak lassan tudnak a „felszínre jutni”. Az elméleti szakirodalomból is látszik, 

hogy a pedagógia, pszichológia és szociológia is keresi a maga eszközeivel a válaszokat, 

érzékenyek a társadalom változásaira, kérdéseket és válaszokat fogalmaz meg az emberré 

nevelés és „válás” területén. A pedagógiai gyakorlat mindennap érzi, hogy a társadalomi  

változások miképpen és hogyan hatnak a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekekre. 

Mi pedig pedagógusok folyamatosan keressük a gyakorlatban azokat a hatékony pedagógiai 

eljárásokat, amelyek előre viszik az emberré nevelés folyamatát. Ez a gyakorlati munka - a 

mindennapokban - sokat tehet azért, hogy az emberré válás értékei egyik generációról a 
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másik generációra öröklődjenek. Az élet folyamatossága szempontjából fontos a stabilitás, a 

biztonságérzet, a fiziológiás szükségletek, a hagyományok tisztelete 

A pedagógián belül a gyógypedagógia egy különleges terület. Gyógypedagógusok, illetve a 

gyógypedagógia területén dolgozó más szakemberek más-más úton közelítik meg ezt a 

területet, mindenki a maga módszerével, eszközeivel, mely hatással lehet és van a 

gyógypedagógia tudományával foglalkozó és a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó 

gyakorló pedagógusokra.  

A társadalomnak érdeke, hogy minél többen és minél aktívabban illeszkedjenek be  

társadalomba, minél többen vállaljanak felelősséget saját dolgaikért. Ezzel ellentétben 

elmondhatjuk, hogy ma még nem minden ember látja társadalmunkban az elhelyezkedési 

lehetőségeit. Bízunk a döntéshozók felelősségében, a társadalmi kommunikáció 

lehetőségében. Bízunk abban, hogy a jövő generációját figyelembe veszik, ami  érzékelhető 

a változásokat hoz.  

Javier Peres de Cuellar, az ENSZ volt főtitkára mondta ezeket a szavakat, mely a 

Gyermekjogi Egyezménnyel kapcsolatos olaszországi nemzetközi tanácskozáson hangzott 

el, 1989 szeptemberében: „ Az a mód, ahogyan egy társadalom a gyermeket kezeli, nemcsak 

a törődésnek és az együttműködésének a fokát jelzi, hanem jól tükrözi az adott társadalom 

igazságérzetét, jövő iránti elkötelezettségét, valamint azt is, mennyire fontos számára az 

eljövendő generációk emberi feltételeinek javítása.” 

Mi pedagógusok, gyógypedagógusok és gyermekekkel dolgozó szakemberek helyt állunk a 

mindennapokban, „csiszoljuk a kezünkbe kapott gyémántokat”, szeretjük , neveljük, 

tanítjuk, szakmát adunk a kezükbe és megpróbáljuk kisebb- nagyobb sikerrel felkészíteni 

őket a társadalmi „ beilleszkedésre”. Igen, kisebb-nagyobb sikerrel, ezt a több éves 

tapasztalat „mondja”. Munkám során láttam már sikeres beilleszkedést, ahol a család is 

segített, és bizony láttam hajléktalanszállón élő kirekesztett, munkanélküli volt diákot is. 

Intézményünk, egy többcélú gyógypedagógiai intézmény, amely  működésével a társadalmi 

fejlődést és beilleszkedést tartja fontosnak és „ szolgálja” úgy, hogy működésével, szociális 

érzékenységével a „másság” elfogadását segíti. Hangsúlyozza az esélyegyenlőséget azzal, 

hogy különböző társadalmi csoportok együttnevelése során elsődlegesnek és fontosnak 

tekinti az elfogadást, a szociális érzékenységet, türelmességet, odafigyelést. Fontosnak 

tartjuk a társadalmi normák minél hatékonyabb és mélyebb beépülését, törekszünk a 

kulturális zártság feloldására, az együttélés és az elvárt viselkedés szabályainak minél 

hatékonyabb elsajátíttatására 



 

58 
 

„Munkánk célja, hogy növendékeinket felkészítsük az önálló életvitelre. A személyiség 

harmonikus fejlesztésével, a szükséges kultúrtechnikák elsajátításával, szakképzéssel 

segítsük elő, hogy teljes értékű felnőttként integrálódhassanak a társadalomba.” (Fejér 

Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI, Pedagógiai Program, 

Küldetésnyilatkozat, 2010. p. 8.) 

A társadalomba való sikeres beilleszkedés lehetőségét teremtjük meg azzal, hogy a család 

után ahhoz, hogy a gyermek saját jogait, lehetőségeit megélhesse, képességeit  minél 

nagyobb mértékben kibontakoztathassa lehetőségeihez mérten, kötelezettségei teljesítésében 

helyt álljon és segítséget kapjon.  

Szükséges a szakterületek összefogása, a kapcsolattartás, az intézmény minőségi működése, 

pedagógusi hozzáállás és türelem, hogy azok a gyermekek is beilleszkedjenek  a 

társadalomba, akik egyébként lehetséges, hogy a társadalom perifériájára szorulnának.  

Mi pedagógusok, gyógypedagógusok példát mutathatunk az által, hogy a pedagógiai 

szerepekben működők hogyan tudnak a gyermek érdekében összefogni,- kompetenciánk  

tiszteletben tartása mellett- a gyermek és a fiatal felnőtt fejlődése érdekében a sikeres 

társadalmi beilleszkedést elősegítve. 

Pár évvel ezelőtt egy nyugdíjba vonuló kollégám mondta búcsúztató beszédében ezeket a 

szavakat: „ Embert formálni csak hitelesen, szervezetten nyugodt munkával egészséges 

légkörben, tisztelettel, együttműködéssel és pozitív minták átvételével lehet.” 

 

Szakdolgozatomat Németh László gondolataival zárom: 

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal 

csiszoljam kristályba.” (Németh László) 
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MELLÉKLET 

Kérdőíves felmérés 

 

Kedves Gyerekek! Szakdolgozati munkám elkészítéséhez kérem a segítségeteket. Arra 

vagyok kíváncsi, hogy önálló életetek megkezdéséhez kitől kaptatok segítséget, mennyire 

tudtok önálló döntéseket hozni, mit vártok a jövőtől. 

                                                          Segítségeteket köszönöm. 

A kérdőív kitöltésénél válaszolhatsz aláhúzással és szöveges formában is. 

 

1., Megoszlása nem szerint: 

- férfi 

- nő 

2., Etnikai hovatartozás: 

     - magyar  

    - roma 

    - egyéb 

3., Életkorod ? 

     - 18-19 év  

     - 20-21 év 

     - 22-23 év 

     - 24 év  

4.,  mennyire érzed magad önellátónak?  

      -  teljesen eltudom magam látni 

      -  részben eltudom magam látni  

      -  teljes ellátást igényelek 

5., Önállóan ellátandó tevékenységek köre 

     Képes vagy-e önállóan ellátni az alábbi tevékenységeket? 

- étkezés:                                   igen                       nem 

- közlekedés az utcán                igen                       nem 

- vásárlás                                   igen                       nem 

- tanulás                                    igen                        nem 



 

 

- pénzkezelés                            igen                        nem 

 

6., Igénybe veszed-e az alábbi szolgáltatásokat? 

     Itt arra vagyok kíváncsi, hogy milyen szolgáltatások körében kaptok segítséget. Amiben    

     segítséget kaptok húzzátok alá.  

       -  általános orvosi ellátás 

       -  szabadidős tevékenységek 

       -  érzelmi támasznyújtás 

       -  önellátás (mosás, főzés, bevásárlás) készségeinek elsajátítása 

       -  hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás 

       -  pénzkezelési tanácsadás 

       -  személyes kapcsolatok ápolásában 

       -  szakorvosi ellátás 

       -  életvezetési tanácsadás 

       -  lakhatás hosszú távú megoldásában való segítségnyújtás 

       -  fejlesztés, nevelés-oktatás 

       -  tanulmányok támogatása, megfelelő végzettség megszerzésében való segítségnyújtás 

       -  foglalkoztatás 

       -  munkakeresésben való segítségnyújtás 

       -  vér szerinti családdal való kapcsolat ápolásában 

7., Legtöbb ideig tartó nevelkedési-hely típusa 

     Hol töltötted a legtöbb időt, nevelkedésed során? 

- nevelőszülőnél 

- intézményben  

- egyforma időt töltöttem intézményes ellátásban és nevelőszülőnél 

8., Általános iskola típusa 

     Hol kezdted a tanulmányaidat? 

- normál iskolában integráltan 

- normál iskolában szegregáltan 

- eltérő tantervű iskolában 

- foglalkoztató iskolában 

- gyermekotthon belső iskolájában 

9., Középiskola, szakiskola típusa, ahol a tanulmányaidat folytattad/folytatod 

- többcélú intézmény /speciális/ szakiskolája 



 

 

- /Speciális/ szakiskola naponta bejár/t 

- /Speciális/ szakiskola kollégiumi ellátással 

10., Iskolai tapasztalatok megítélése 

       Milyen volt iskolába járni, illetve milyen iskolába járni, milyenek a tapasztalataid?     

       Indokold  meg pár mondatban: 

     - rossz tapasztalatok: 

 

      

     - jó tapasztalatok: 

 

 

11., Interperszonális kapcsolatok alakulása 

      Személyes kapcsolatok - van kapcsolatod az alább felsorolt személyekkel, ha igen pár  

      mondatban írd le: 

- szülővel                                igen                          nem  

 

- testvérekkel                          igen                          nem 

 

 

 

- egyéb rokonokkal                igen                          nem 

Kivel? 

 

 

- barátokkal                            igen                           nem 

 

 

      -     ismerősökkel                       igen                            nem 

            Kivel? 

 

 

 

 

 



 

 

12., Ki az a személy, aki érdeklődik az életed alakulása iránt? 

A kapcsolatok minőségét illetően arra vagyok kíváncsi, hogy az életetekben ki az a személy, 

aki segített , vagy odafigyelt hogyan alakulnak a dolgaitok az életetek nehéz időszakaiban, és 

akivel jelenleg is tartjátok a kapcsolatot. 

Húzzátok alá azt aki nektek segített, illetve segít! 

       - gyermekvédelmi szakember (nevelő, gyermekfelügyelő, utógondozó) 

       - nevelőszülő 

       - iskolai tanár  

       - barát, aki nem gyermekvédelmi gondoskodásban él 

       - családtag (szülő, nagyszülő, testvér) 

       - barát, aki gyermekvédelmi gondoskodásban él 

       - partner / élettárs / házastárs 
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