
Az óvodai és iskolai szociális segítő szerepe
a nevelési és oktatási intézmény színterén

Fogalma és főbb szerepe az iskola színterén: 
  Az  óvodai  és  iskolai  szociális  segítő  olyan  szakember,  aki  elsődlegesen  a
gyermekek  veszélyeztetettségének  megelőzésével,  prevencióval  foglalkozik.  A
köznevelési  intézményekben  közvetlenül  találkozik  a  gyermeket,  tanulót  érintő
problémákkal. 
  
  Típusai:  Egyéni,  amibe  a   •Tanácsadás  •Információnyújtás   •Közvetítés  más
szolgáltatásba  Konzultációs  lehetőség  biztosítása   •Ügyintézésben  való
segítségnyújtás  •Krízisintervenció.
  Csoportos,  amibe  a   •Prevenciós  tevékenység   •Társas  és  érzelmi  intelligencia
fejlesztés.
Igény  szerint:  gyermekek  megfigyelése  csoportban,  tanórán    •Szülőcsoport
munkájában való részvétel.
  Közösségi,  amibe  a  •Mentálhigiénés  team  létrehozása,  vagy  a  meglévőbe  való
becsatlakozás  •Konfliktuskezelés  •Közösségi  programszervezésben  való  részvétel
•Közösségépítés,- fejlesztés.

Elbeszélget a pedagógussal, gyermekkel, szülővel, amely során:
  Felismeri  a  veszélyeztetettséget:  Sajnos  sok  gyereket  bántalmaznak  otthon
annak ellenére is, hogy a testi fenyítést a törvény bünteti. Bántalmazásnak számít az
elhanyagolás  is;  illetve,  ha  a  szülő  nem  biztosít  a  gyerek  számára  érzelmi
biztonságot. A pedagógusok többnyire észlelik, hogy valami nincs rendben, de nem
mindig  tudják  beazonosítani  a  veszélyeztetettséget.  Ha  ilyenkor  jeleznek  az  iskolai
szociális  segítőnek,  ő  képes  utánajárni  a  "furcsa  viselkedés"  hátterének.  A
nagyobbak pedig maguk is felkereshetik az iskolai szociális segítőt, ha bántalmazzák
őket otthon. Ha fény derül a bajra, súlyosságtól függően segítséget nyújthat ő maga,
illetve tovább irányíthatja, delegálja az esetet a család- és gyermekjóléti szolgálathoz
vagy más szakemberek (pl. pszichológus, ügyvéd, logopédus, hatóság) felé.
  Megelőz  és  kezel:  Mindenféle  probléma-megelőzéssel  és  bizonyos  mértékű
kezeléssel  foglalkozik,  ami  a  korosztályt  érintheti.  Például  iskolai  bántalmazás,
konfliktushelyzetek  az  iskolai  szereplők  között,  igazolatlan  hiányzások  okának
kiderítése  a  családsegítővel,  káros  szenvedélyek,  stressz,  stb.  Ez  nem  azt  jelenti,
hogy az iskolai szociális segítő minden problémára tudja a megoldást, de képes más
szempontokat  behozni  a  problémakezelésbe,  és  a  megelőzésre  is  vannak  jó
módszerei.
  Beszélget: Diákkal, szülővel, pedagógussal beszélget. Meghallgat, nem kioktat. Sőt
inkább  kérdez,  meghallgat  és  segít;  ha  a  kompetenciája  körébe  tartozik.  A  téma:



családon  belüli  probléma,  párkapcsolat,  kortársakkal  való  kapcsolat,  életvezetés
szülők  részére,  célok  feltérképezésének  elősegítése  továbbtanulás  előtt  álló  diákok
részére, ezzel kapcsolatos nehézségek, egyéni krízishelyzetek, stb.
  Konzultál,  delegál:  Azaz  egyeztet,  megbeszéli  a  pedagógusokkal,  az
iskolapszichológussal,  védőnővel,  gyógypedagógussal,  ifjúságvédelmi  felelőssel,
iskolaorvossal, bármely iskolai szereplővel, akik közreműködésével hatékonyabb egy
probléma  kezelése.  Ha  pedig  nem  az  ő  hatáskörébe  tartozik  a  probléma-helyzet,
akkor  a  megfelelő  szakemberhez,  intézményhez  vagy  szervezethez  irányítja,  azaz
delegálja a diákot, a szülőt, vagy a pedagógust.
  Csoportfoglalkozást  tart:  Csoportot;  nem  tanórát,  mivel  nem  célja,  hogy  a
pedagógus helyett oktasson. A foglalkozások témája; ha felkérik, ami nem tantárgyi
és  a  gyerekeket  érinti:  Pályaválasztási,  önismereti,  kommunikációs,
közösségfejlesztéses,  klubfoglalkozásos,  érzékenyítés  (pl.  hátrányos  helyzetűek,
fogyatékosok stb.) témakörében mozgó foglalkozás.
  Szervez:  Közösen  a  pedagógusokkal,  vagy  önállóan,  ha  felkérik.  Ezek  lehetnek
nyári táborok, iskolai rendezvények stb; amire igény van és a gyermekek jól-létéhez
hozzájárul.

Az óvodai és iskolai szociális segítő elérhetősége munkanapokon (hétfőtől - 
péntekig):
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