
Kedves pedagógusok, szülők és diákok! 

 

 

Az elmúlt évtizedekben egyre erősebben jelentek meg azok a hatások, amelyek a gyermekek 

egészséges felnőtté válását nehezítik, olykor lehetetlenné teszik. 

A családok egzisztenciális bizonytalansága fokozódott, a családi funkciók, az elemi 

szocializációs hatások megváltoztak, gyengültek, a gyermekek testi-, lelki-, szellemi 

fejlődéséhez szükséges feltételek színvonalában rendkívül nagy különbségek jelentek meg.  

A hagyományos értelemben vett szociális veszélyeztetettségek mellé újabb veszélyforrások 

jelentek meg: a médiából, internet felől érkező veszélyek és függőségek. 

Ezen változások miatt feltétlenül szükségessé vált egy egységes szakmaszemléleten alapuló 

szociális segítségnyújtás megszervezése, a gyermekek, tanulók, szülők, óvodapedagógusok, 

pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása. 

A 2/2018. (1.18) EMMI rendelet alapján 2018. szeptemberétől óvodai és iskolai segítő 

szolgáltatást vezetünk be minden köznevelési intézményben. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka 

eszközeivel támogatást nyújtunk a gyerekeknek, családjaiknak és a köznevelési intézmény 

pedagógusainak.  

Szociális segítés tevékenységei:  

Egyéni (tanácsadás, segítő beszélgetés, konzultáció diákokkal, szülőkkel, pedagógusokkal, 

szociális ügyintézés, krízisintervenció, konfliktuskezelés, mediációs segítségnyújtás, delegálás, 

esetmegbeszélés, esetkonferencia), 

 csoportos (szülői csoport, önsegítő csoport, kompetenciafejlesztő csoport, pályaválasztási 

csoport, gyerekeknek agressziókezelő csoport, szociális készségek fejlesztésére irányuló 

csoportfoglalkozás),  

és közösségi szociális munka (sportnapok, családi napok, ünnepségek, kirándulások 

szervezésében való részvétel), illetve gyermek -és ifjúságvédelmi feladatokat látunk el, az 

intézmény gyermek -és ifjúságvédelmi felelősével együttműködve.  

Segítjük  

 a gyermeket a nevelésbe, oktatásba való beilleszkedésben 

 a tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében 

 tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó képességei 

kibontakoztatásában. 

 a gyerekek tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők 

észlelését és feltárását 

 a gyermek családját a gyermek iskolai, óvodai életét érintő kérdésekben 

 a gyermekek társas kapcsolatainak és konfliktuskezelő képességeinek fejlesztését 



 nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a köztük lévő konfliktus 

feloldásában 

 prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének 

kiszűrését 

 a jelzőrendszer működését. 

 

Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek minket az intézményben tartott 

fogadóórákon! 
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