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„Kevesebb lehetőséggel 
rendelkező” fiatalok

akik életük során olyan akadályokkal 
kerülnek szembe, melyek megfosztják 

őket a formális és nem-formális oktatásban 
és a munkaerőpiacon való részvételtől, a 

mobilitástól, és attól, hogy 
beilleszkedjenek a társadalomba. 



  

Akadályok:
• Oktatási 

• Munkaerő-piaci 
• Szociális 

• Gazdasági 
• Fogyatékosság

• Egészségi problémák
• Kulturális 

Mindazok, akik segítség és felkészítés nélkül csak 
nehezen tudnak elhelyezkedni, és akik összetett 
szolgáltatásrendszert igényelnek a boldoguláshoz. 



  

Komplexitás:
NEM A PROBLÉMA ÉRDEKES, HANEM 
AZ EMBER
• Személyközpontúság – a személyhez 

igazítani a szolgáltatásokat és a 
módszereket is

• Egyéni bánásmód - a személlyel 
dolgozunk , minden problémájával 
együtt

• Segítő kulcsszemély - a problémás 
fiatalok egy őket megértő 
emberben tudnak megbízni

• szakmaközi együttműködés -a fiatal 
ne vesszen el a különféle 
szakterületek között

•   Megelőzés – az iskolában mindenképpen megjelennek a fiatalok     
problémái
•    Segítő-pedagógus – tanár , mint segítő foglalkozású kulcsszemély



  

Az ellátás lényege
• személyközpontú tanulás-

tanítás
• szociális, pszicho-szociális 

gondozás
• egyéni fejlesztés, 

esetkezelés
• kompetencia fejlesztés
• közösségi tevékenységek, 

lét
• utógondozás
• pálya- és munkaerőpiaci 

inetgrációs szolgáltatások
• egységben történő 

alkalmazása



  

Hogyan alakult ki a modell?

az országban hosszú ideje 
működnek olyan programok,
intézmények, melyek komplex, 
szakmaközi megközelítésben 
kezelik 
a célcsoport problémáját, 
végzik gondozásukat
jó gyakorlatok összegyűjtése, 
összegzése
közös és hatékony elemek 
kiemelése
gyakorlat orientáltság



  

A modell módszertanának 
filozófiája
•A fiatalokhoz való emberi
viszonyulás a kulcskérdés.
•A segítés egy légkör megteremtése.
•Mindenki maga épülésén dolgozik.
•A legfontosabb értékek: 
türelem, őszinteség, nyitottság, 
együttműködés, szeretet.
•Nem eszközök, módszerek -
technikák, trükkök. 
•Lehet tévedni, hibázni



  

Szemlélet: 

•kiindulópont a fiatal
•folyamat gondolkodás

•multidiszciplináris gondolkodás
•többirányú támogatás

•eklektikusság
•beszélgetés



  

Complex Model of Youthcare 
methodological description and movies
http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm

Tevékenységek:
•célcsoport elérés
•segítő kapcsolat
•egyéni fejlesztés

•a tanóra is a segítő munka terepe
•alternatív tanulási technikák alkalmazása

•személyközpontú tanulásszervezés
• közösség építés
• foglalkoztatás

•család bevonása
•utógondozás, követés



  

Feltétel:

•team munka
•együttműködés
•tudás megosztás
•alázat



  

Segítő kapcsolat

„A változtatás szándékának hiánya paradox módon 
meghozza a változás igényét a kliensben” (Carl 
Rogers)

Olyan BIZALOM alapú kapcsolat, melyben 
- felismerjük az egyéni szükségleteket;
- szervezzük az egyéni fejlesztési folyamatot;
- segítjük az önálló és felelősségteljes életvezetés 
kialakítását.
- személyre szóló életesélyeket tár fel és 
fogalmazunk meg.



  

Segítő pedagógus!?



  

• a tanár- és/vagy tanítás központúsággal szemben a 
diákközpontúság jellemzi. A tanárközpontúság kulcsfogalmai: vezető, 

irányító szerepkör, a tudás birtokosa, ismeri a jövőt, tudja az utat, 
mindenben példa és modell. 

•  többlet-tudással rendelkezik, amennyiben személyes tanár-diák 
kapcsolatot épít

• partneri kapcsolat, melyben a diák ismerete, elfogadása, tisztelete és 
a rendszeres beszélgetés a kapcsolat és támogatás alapja

Nem mert:
• egyedül érzi magát;

•  nem tartja kompetensnek magát.
Igen, mert:

• ért a diákok problémáihoz és nincs egyedül,
• fel tudja használni a helyi tudást, tapasztalatot, erőforrást

• támogató hálózatot képes találni helyi szinten.

Mitől érzi jól magát a fiatal?
"Talán azt jegyezném meg, hogy itt embernek 

kezelik a másikat és pozitívan állnak 
hozzá.” (egy diák)



  

A segítő pedagógus feladata

olyan környezet, légkör megalkotása, melyben a diák 
feszültségmentesen él, működik, dolgozik.

Mitől tudjuk, hogy valaki ilyen-e? ű
A segítő-pedagógus hatékony, 

ha:
a diák hallgat rá;

ha kapcsolatuk mindkét fél számára fontos;
ha mindketten elégedettek.



  

A nélkülözhetetlen team 

•  közös gondolkodás, ötletelés, probléma feldolgozás
• több szem többet lát, közös bölcsesség

•az egész több mint a részek összege
•egymást kiegészítő tudások, képességek, attitűdök

•élménymegosztás
•tudásmegosztás

•feladatmegosztás
•közös tervezés

•kontroll
•védelem tanárnak, segítőnek és diáknak egyaránt

• ventillálás, szupervízió



  

Semmi nem állandó, 
csak a változás

A lemorzsolódókkal való foglalkozásnak, 
segítésnek csak alternatívák 

bemutatásán alapuló, folyamatos 
szakmai, segítő-konzultatív rendszerű 

közös és állandóan megújuló útkeresés 
lehet a módja, és nem egységesített 

megoldási sablon.



  

Szép napot és jó munkát!
Győrik Edit
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