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  I. Bevezetés

  „Szorosan összefügg egy nép reménysége és a nemzedékek közötti harmónia. A gyermekek

öröme megdobogtatja a szülők szívét, és megnyitja a jövőt. A gyermekek jelentik a család és a

társadalom örömét. … A gyermek adomány, a gyermek ajándék!” (Ferenc pápa)1

A gyermekvédelem és  iskolázottság  témakörben  írtam disszertációmat.  A két  stratégiai

terület – gyermekvédelem és iskola – szubjektív összekapcsolását magyarázza, hogy gyakorló

pedagógus és működő nevelőszülő vagyok, s e téma objektív hangsúlyát indokolja az, hogy

Varga  szerint  ebben  a  témában  kevés  a  feltárt,  feldolgozott  kutatási  terület,  valamint  a

gyermekvédelem  alatt  álló  tanulók  iskolai  eredményessége  kívánni  valót  hagy  maga

után. Az oktatási és a szociális szektor sem működik hatékonyan együtt. (Varga, 2012a)

Úgy vélem, mind az iskolában, mind a gyermekotthonban, nevelő családban folyó munka

hatékonyságát  növelhetik  a  kutatási  eredmények.  Kutatásom  az  általános  iskolás,

gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulókat célozta. Úgy gondolom, az általános iskola

fontos  tényező,  hiszen  a  közoktatásnak  e  szintje  erősen  meghatározza  a  továbbtanulási

esélyeket. 

Vizsgálom  azokat  a  problémákat,  amelyekkel  a  pedagógus  kollégák  küzdenek  Bács-

Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulókkal folytatott pedagógiai

munka során. A problémák összegyűjtése, rendszerezése után a megoldások felkutatását is

célul tűztem ki. 

Disszertációm  kutatását  megelőzte  egy  mikrokutatás,  melyet  hasonló,  de  jóval  szűkebb

területen belül végeztem, négy település általános iskolájában.

Az általam vizsgált szakirodalom és mikrokutatásom kapcsolódási pontjai megmutatták, hogy

a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő tanulók szociokulturális jellemzői a pedagógiai

munka során nehézségeket generálnak. 

A kutatásom alapján írt tanulmányom, valamint az e témában készült konferencia előadásom a

gyermekvédelmi szakellátásba vett tanulók iskolai esélyeivel foglalkozik. A mikrokutatás

kérdőíves  felmérésének  eredménye  a  pedagógusok  részéről  alátámasztotta  azt,  hogy  a

kollégák  –  főleg  magatartásbeli,  tanulási  motivációs,  értékorientációs  –  problémákkal

küzdenek a  gyermekvédelmi  szakellátásban élő  tanulókkal  folytatott  nevelő-oktató  munka

során, valamint nem alkalmaznak korszerű pedagógiai eszközöket, módszereket, nem vesznek

részt  célirányos  továbbképzéseken,  nem  olvasnak  szakirodalmat  a  tanulói  esélyek

növeléséhez. A megkérdezett tanárok, tanítók 91 %-a nem folytatott a pedagógusképzés alatt

1 Ferenc pápa katekézise családoknak. Magyar Katolikus Családegyesület. https://katcsal.hu/s-ferenc-papa-szereti-a-csaladokat/126-a-gyermek-ajandek-a-csalad-a-tarsadalom-szamara
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célirányos tanulmányokat, és nem is kapnak szakmai segítséget munkájuk folyamán, pedig

igényelnék azt. 

A „minden gyermek egyformán fontos” pedagógiai elv alapján indokolt, hogy minden olyan

lehetőséget  felkutassunk,  megragadjunk,  amely  iskolai  esélyteremtésük,  valamint  iskolai

eredményességük javítását szolgálja. 

A mikrokutatás meggyőzött arról, hogy szélesebb körben, mélyebben is célszerű elvégezni e

témában a kutatást. 

          Ezért célul tűztem ki hogy, Bács-Kiskun megyében megvizsgáljam a gyermekvédelemi

szakellátásban élő tanulókkal folytatott általános iskolai oktató-nevelő tevékenységet végző

pedagógusok  iskolai  nehézségeit,  konkrét  problémáit.  Fontosnak  ítéltem  meg,  hogy

összegyűjtsem azokat a szerteágazó lehetőségeket, amelyek sikeresebb iskolai előmenetelhez

juttatják e tanulókat. 

Kutatási  tevékenységemmel  szeretnék  hozzájárulni  a  nevelés-oktatás  eredményesebbé

tételéhez. 

II. A disszertáció témakörei

          Mivel a gyermekvédelem dolgozatom meghatározó és központi területe, ezért az ezzel

kapcsolatos fogalmak pontos meghatározása nélkülözhetetlen számomra. A gyermekvédelem

rövid történetét is bemutattam dolgozatomban, különös tekintettel a magyar vonatkozásra. A

történet után a hazai gyakorlat, maga a rendszer struktúrája kerül feldolgozásra. 

Külön  megvizsgáltam  Bács-Kiskun  megye  gyermekvédelmi  gyakorlatát  is,  hiszen

kutatásom  e  megyére  irányult.  A  gyermekvédelmi  szakellátás  alatt  állók  élhetnek

gyermekotthonban  és  nevelőszülőknél  is.  Adatokat  gyűjtöttem  arról,  hogy  hány

gyermekotthon található e megyében, milyen körülmények között élnek a lakók.

A gyermekvédelemben  élő  tanulók nagy része  a  vérszerinti  családban hátrányos  helyzetű

státuszú,  nagy többségük gyakran kerül  konfliktusba,  társadalmi szocializációjuk általában

nem megfelelő mértékű és minőségű.  Ezért  a  szocializációs színterekkel is  foglalkoztam,

hiszen ez  az,  ami  elsősorban meghatározza  az  iskolához,  a  tanuláshoz,  a  munkához való

hozzáállást,  valamint  a  társadalmi  felemelkedést,  a  mobilitást.  A  deprivált  társadalmi

osztály szocializációs  ártalmainak  pszichológiai  következményeibe  is  betekintettem.

Napjaink új kutatási területe a reziliencia és az érzelmi intelligencia, disszertációmban ezzel

is foglalkoztam. 
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A negyedik fejezet az esély és az esélyteremtés kérdéskörével foglalkozik, illetve az iskola, a

professzionális  pedagógus esélyteremtő  képességét  vizsgálja  mélyebben.  Mi  áll  a

legsikeresebb iskolai rendszerek teljesítményének hátterében, és ezekből melyek lehetnek a

gyermekvédelmi gondoskodás alá vont tanulók iskolai esélyteremtésének, tanulássegítésének

lehetséges  megoldásai?  Ezekre  a  kérdésekre  is  kerestem  a  választ,  mivel  e  tanulók

tanulássegítése központi kérdése disszertációmnak. 

A szakirodalmi feltárás utolsó fejezetében kitértem a gyermekvédelmi és az oktatási szektor

kapcsolatára, mivel a szoros szektorközi együttműködés a mindennapokban szintén a siker

egyik kulcsa lehet.

Vizsgáltam a hazai tanítóképző főiskolák és tanárképző intézmények tantervét, s a bennük

szereplő gyermekvédelmi kurzusok után kutattam, melyek megalapozhatják a pedagógusok

hozzáállását,  szakértelmét  e  tanulókhoz.  A  megfelelő  szakmai  tudás,  a  pozitív  attitűd

elengedhetetlen feltétele a gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulók iskolai sikerességnek.

Dolgozatom  empirikus  részében  röviden  bemutattam  a  Bács-Kiskun  megyében  jelenleg

gyermekvédelmi tevékenységet folytató Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közel húsz

éves történetét, nevelőszülői hálózatát, gyermekotthonait, vezetési struktúráját. 

Részletesen kitérek a  kutatási  kérdéseimre,  melyek a  pedagógusok problémáira,  szakmai

felkészültségére,  kapcsolataira,  stratégiájára,  módszereire,  jó  gyakorlataira  koncentrálnak.

Kérdéseim  érintik  a  gyermekvédelmi  szakemberek  véleményét  is  az  együttműködésre,

iskolával kapcsolatos nehézségekre, valamint az elégedettségre vonatkozóan. 

 Célként  tűztem ki,  hogy  Bács-Kiskun  megyében  a  gyermekvédelemi  szakellátásban  élő

tanulók  és  pedagógusok iskolai  problémáit  feltérképezzem,  megtaláljam és  összegyűjtsem

azokat a lehetőségeket, amelyek sikeresebb iskolai előmenetelhez juttatják e tanulókat.

A kutatás részletes céljainak, kérdéseinek, hipotéziseinek, stratégiájának kifejtése is itt

valósul  meg.  Itt  mutatom  be  továbbá  a  vizsgálat  módszereit,  eszközeit,  mintavételi

eljárását. A kutatás eredményeinek bemutatása is ezen fejezet része. 

A záró  fejezetben  került  sor  az  eredmények  összegzésére,  a  hipotézisek  vizsgálatára,

esetleges  elvetésére,  igazolására.  A  következtetéseket,  valamint  a  lehetséges  megoldási

javaslatokat is ebben a fejezetben fogalmaztam meg. 

A mellékletek, valamint a szakirodalmi jegyzék zárja dolgozatomat. 

III. Kutatásom hipotézisei, stratégiái, módszerei, eszközei, mintavétele

Kutatásom hipotézisei:
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1.  Bács-Kiskun  megyében  a  gyermekvédelemben  felnövekvő  tanulók  iskolai

esélyteremtésében és iskolai eredményességében tematizálható problémák vannak. 

A pedagógusok nem kellően felkészültek a gyermekvédelemben élő tanulókkal való egyéni

bánásmódra, valamint e tanulók iskolai eredményességének növelésére.

 

2. A pedagógusok nem vesznek részt olyan továbbképzésen, mely speciálisan fókuszál a

gyermekvédelemben felnövő tanulók érdekében sikeresen alkalmazható tanítási módszerekre. 

3.  Bács-Kiskun  megyében  nincs  rendszerszintű  együttműködés  az  oktatási  és  a  szociális

szektorok között. Az  iskola és a gyermekvédelmi rendszer dolgozóinak kapcsolata nem

megfelelő. Nincs  személyes,  naprakész  kapcsolat,  párbeszéd,  segítségnyújtás  a

gyermekvédelemben  dolgozó  szakemberek  és  a  pedagógusok  között.  Probléma  esetén  az

iskolák nem rendelkeznek külön cselekvési tervvel ezek kezelésére. 

4. Az általános pedagógusképzés során a kötelező kurzusok tananyaga nem tér ki külön a

gyermekvédelemben élő tanulókkal kapcsolatos ismeretanyagra.

5.  Megtalálhatók  olyan  kidolgozott  módszerek,  projektek az  iskolai  gyakorlatokban,

amelyeket speciálisan a gyermekvédelemben felnövő tanulók fejlesztésére, esélyteremtésére,

tanulássegítésére alkalmaznak. 

Kutatási stratégiák, módszerek, eszközök:

Vizsgálatom jellege akciókutatás, melynek „alapvető célja, egy speciális, konkrét probléma

közvetlen  megoldása  egy  adott  közegben.  Az  elmélet  fejlesztése  vagy  általánosítható

alkalmazások  kidolgozása  nem  cél.  Ennek  ellenére  eredményei  hasznosak  lehetnek  a

gyakorlatban  másutt  is.  Általában  jellemző,  hogy  gyakorló  pedagógus  és  kutató

együttműködésében  valósul  meg,  a  változók  széles  körére,  esetleg  egy  iskola  egész

tevékenységrendszerére kiterjed. A kutatásra alapozott iskolakísérletek többsége ide sorolható.

(Hittleman, K. R.–Simon, A. J. 1992, 171–176; Zsolna I. 1988, 113–126. hiv. Falus, 2005:16)

Hipotéziseimben  felvázolt  gyakorlati  problémák  komplexitásához,  megoldásának

fontosságához nem fér kétség. 

Kutatásom stratégiája mind az induktív, mind a deduktív stratégia jellemzőit magán viseli.

A  kutatási  probléma  pontos  körülhatárolása  után  deduktív  stratégia  alapján  történt  a

vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint a – saját dolgozatom szempontjából –
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szekunder  kutatási  adatok  feltárása,  megismerése.   A  fentiek  kritikai  elemzése  alapján

jutottam  el  a  releváns  elvek,  elméletek,  tapasztalatok,  tudományos  eredmények

megismeréséhez,  értelmezéséhez,  felhasználásához.  Az  itt  feltárt  általánosságokból,

eredményekből indultam ki, majd alkalmaztam ezeket saját kutatásom során. (Falus, 2005)

Vizsgálódásom  induktív  voltát  bizonyítja,  hogy  a  pedagógiai  valóságból  indultam  ki,

tapasztalati  kutatást  végeztem,  különböző  módszerekkel  adatokat  gyűjtöttem,  azokat

elemeztem, általánosítottam. Az induktív stratégián belül leíró stratégiát alkalmaztam, mivel

„a  pedagógiai  valóság  egy területén  meglévő helyzetet”  (Falus,  2005:11)  írtam le,  illetve

elemeztem. 

Hipotézisem konstruálása után megtörtént a vizsgálandó területek, egységek kiválasztása –

vagyis a konceptualizálás –, majd az operacionalizálás során a feltáró módszerek közül a

dokumentumelemzés, szóbeli kikérdezés és írásbeli kikérdezés módszerét választottam. 

Ezen módszerek kiválasztását a vizsgálandó területek, egységek jellege indokolta. Vizsgált

területeim az  iskola  és  a  gyermekvédelem,  vizsgált  egységeim e  két  szektor  dolgozóinak

kapcsolata,  problémái,  valamint  a  pedagógusok  jellemzői,  tevékenységei.  A  fentiek

vizsgálatára azért tartottam e módszereket a legjobbnak, mert 

 a  dokumentumelemzés  során  szakirodalmat,  azokban  publikált  eredményeket,  statisztikai

adatokat vizsgáltam, melyek az előzetes tudás bővítéséhez nélkülözhetetlenek,

 a kikérdezés módszere segítette az információgyűjtést, a vélemények, attitűdök, motívumok,

tendenciák, problémák, megoldások megismerését. 

Az  előzetes  kutatások  elemzése,  eredményei  alapján  szerkesztettem  a  szóbeli  és  írásbeli

kikérdezés eszközeit, hogy növeljem a megbízhatóságot. (Falus, 2005) A kikérdezést a kutatás

fő fázisában alkalmaztam, és mindkét fajtáját – csoportos, egyéni – felhasználtam. 

Szóbeli  kikérdezésem  sajátossága  szerint  strukturált  interjúkat és fókuszcsoportos

beszélgetéseket jelentett, melyeket a gyermekvédelmi szektor szakembereivel készítettem. 

Írásbeli kikérdezésnél a kikérdezés fajtái közül az egyéni fajtát, az eszközeként pedig az on-

line  kérdőíves  felmérést  választottam.  Ezt  az  eszközt  a  pedagógusok  körében anonim

módon  alkalmaztam,  hogy  lehetőségük  legyen  pedagógiai  attitűdjükről,  problémáikról

őszintén nyilatkozni. 

Pedagógus kérdőívem nyílt, zárt és félig zárt, fő és kiegészítő kérdéseket tartalmazott. A zárt

kérdések alkalmasak arra, hogy szűkítsem, a megfelelő irányba tereljem a gondolatokat,  a

nyílt kérdések esetében viszont lehetőség van az egyéni vélemények, gondolatok kifejtésére

is,  valamint  a  befolyásolást  is  elkerülhettem.  Zárt  kérdéseim  között  eldöntendőek,

feleletválasztósak szerepeltek, félig zárt kérdéseim során pedig az „egyéb:” kategória segítette

7



a kitöltőket a válaszadásban. Voltak numerikus skálákat felvonultató kérdéseim is. Éltem a

feltételes  kérdések  adta  lehetőségekkel,  melyek  kitöltése  az  előző  válaszoktól  függött.

(Lengyelné, 2013)

Kérdésfeltevésem – formáját tekintve – explicit és implicit módon is történt. 

Disszertációm kérdőívét megelőzte előkutatásom hasonló, bár szűkebb területen végzett papír

alapú kérdőívének kipróbálása, javítása, bővítése. 

Kutatásom  folyamán  adatgyűjtési  eszközként  felhasználtam  az  interjút  is.  Interjúkat a

gyermekvédelmi  szektor  szakdolgozóival készítettem,  valamint  mind  a  fő,  mind  a

kiegészítő kérdések során alapvetően nyílt  kérdéseket használtam. A félig strukturált,  lágy

interjúk  során  előre  meghatározott  kérdéseket  tettem fel,  de  lehetőséget  adtam a  kötetlen

beszélgetésre is.

Fókuszcsoportos  beszélgetést  nevelőszülőkkel tartottam.  E  módszer  homogén  csoportok

egyidejű  kikérdezésére  ad  alkalmat,  az  alanyok  egymást  bátorították  az  őszinte  válaszok

generálásában. 

Pedagógus kérdőívem a Google rendszer  on-line kérdőívet  előállító  szoftvere segítségével

készült.  A  feldolgozás  így  számítógépes  elemzéssel  készült,  mely  segített  összegezni,

csoportosítani  az  adatokat.  Az  interjúk,  fókuszcsoportos  beszélgetések  feldolgozása  során

alkalmaztam a tartalomelemzés módszerét, melynek segítségével a kvalitatív információkat

kvantifikálhatóvá alakítottam, és következtetéseket vontam le.  

Kutatásom mintavétele:

Kutatásom  populációja  –  alapsokasága  –  azon  Bács-Kiskun  megyében  oktató-nevelő

tevékenységet végző általános iskola pedagógusok, akik gyermekvédelmi szakellátásba

vett tanulókat tanítanak. A mintába a populáció azon részét szerettem volna bevonni, akik

tanítványai között legalább 10 %-ban gyermekvédelmi szakellátott általános iskolás tanulók is

előfordulnak. Mintavételem így a csoportosított véletlen mintavételi  eljárást követte volna,

hiszen kiválasztottam egy megyét, ezen belül pedig véletlen módszerrel az egyént. (Falus,

2005) Mivel hosszas kutatás, többszörös kérés majd azt követő ígéret után – mind az oktatási

mind a gyermekvédelmi szektor felé és részéről – sem rendelkeztem olyan információval,

statisztikai  adattal,  mely  számszerűsítené  ezen  pedagógus  létszámokat,  ezért  Bács-Kiskun

megyében minden tankerületi vezetőnek elküldtem kutatásom on-line pedagógus kérdőívét és

kértem, juttassák el a kollégáknak. 226 válasz érkezett.

Kérdőíves kutatásom záró kérdései tértek ki a választ adó pedagógusok életkorára, nemére és

munkahelyének intézménytípusára.
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          Kérdőívem kérdéseit  8 témakörbe soroltam, melyek 28 fő kérdést tartalmaznak 98

részletes kérdéssel. A fő kérdéskörök az alábbiak:

1. A pedagógusok tapasztalatai, problémái, szemléletmódja a gyermekvédelmi szakellátásban

élő általános iskolás tanulókkal kapcsolatban.

2.  Az  intézményi  gyermekvédelmi  felelősök  munkája,  illetve  a  gyermekvédelmi  szektor

dolgozóival való kapcsolattartás megléte.

3. A pedagógus kollégák végzettsége a gyermekvédelem területén. 

4.  A tanárok,  tanítók  és  a  gyermekvédelmi  szakemberek  kapcsolattartásának  minősége,

mennyisége.

5. A pedagógusok segítségnyújtási módszerei a gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulók

iskolai teljesítményének javítása érdekében.

6. A gyermekvédelmi szakellátásba vett tanulókat segítő tényezők jó tanulmányi eredmény

elérése esetén.

7.  A  gyermekvédelmi  szakellátásba  vett  tanulókat  gátló  tényezők  gyenge  tanulmányi

eredmény elérése esetén.

8. A pedagógusok munkájának önértékelése az e tanulókkal folytatott oktató-nevelő munkával

kapcsolatosan.

A fenti  témakörök után vizsgáltam néhány olyan területet,  melyet  nem soroltam be egyik

kérdéskörbe sem. Ezek a tanulók továbbtanulásával kapcsolatosak, valamint a tanárok, tanítók

sikereire, kudarcaira összpontosítottak az oktató-nevelő munka során.

IV. Kutatási eredmények összegzése

          Kutatásom egyik  oldalról  azt  vizsgálta,  hogy az  e  megyében  gyermekvédelmi

szakellátásban élő általános iskolás tanulókat tanító pedagógusok 

 milyen problémával küzdenek e vonatkozásban, 
 mennyire befogadó szemlélettel rendelkeznek, 
 milyen egyéni stratégiákat alkalmaznak a problémamegoldás során, 
 milyen speciális képzettséggel rendelkeznek,
 intézményük hogyan deklarálja e tanulók magas színvonalú oktatásának, nevelésének, a velük

való egyéni bánásmódnak fontosságát,
 milyen kapcsolatot ápolnak a gyermekvédelmi szektor dolgozóival,
 hogyan segítik e tanulók iskolai teljesítményének javítását,
 véleményük szerint mi segíti, mi gátolja e tanulók iskolai eredményességét, 
 hogyan értékelik önmaguk tevékenységét e területen,
 hogyan értékelik önmagukat a professzionális pedagógus jellemzői aspektusából,
 volt tanítványaik jellemzően hol tanulnak tovább?
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A fent vázolt kérdésekre adott válaszok felkutatása érdekében különböző kutatási stratégiákat,

módszereket,  eszközöket  alkalmaztam.  A szakirodalom  feldolgozása  során  válaszokat  is

kaptam,  melyeket  igazolni  szándékoztam  a  kutatás  folyamán,  valamint  további  kutatói

kérdéseket is felvetett részemről. 

A  szakirodalom  feldolgozása,  az  on-line  pedagógus  kérdőív,  a  gyermekvédelmi

szakemberekkel  történt  interjúk,  fókuszcsoportos beszélgetések és a  tanítóképző főiskolák,

tanárképző egyetemek tantervei  esetében a kapott  kutatási  adatok,  eredmények összesítése

segített a fenti kérdések megválaszolásában. 

A  gyermekvédelmi  szakellátásban  élő  általános  iskolai  tanulókat  tanító,  kutatásba

bekapcsolódó  pedagógusok nagy része nehézségekkel küzd e tanulók oktatása,  nevelése

során.  Leggyakoribbak  a  magatartási  és  tanulási  motivációs  problémák.  A  választ  adó

pedagógusok  81,9  %-a  befogadó  szemléletű,  a  szegregáció  semmilyen  formáját  nem

támogatja, bár egyes vélemények szerint nem elhanyagolható az a tény, hogy több figyelmet

kapnának e tanulók szegregált oktatás során. 

Külön gyermekvédelmi felelős a kollégák intézményében 55,3 %-ban van, legtöbben heti 1-2

órában, illetve  alkalomszerűen látják el tevékenységüket. A tanárok, tanítók az intézményi

dokumentumaik gyermekvédelemmel kapcsolatos vonatkozó részeit inkább ismerik, azokat

megfelelőnek tartják. 

Az iskoláknak speciális cselekvési terve a gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulók iskolai

eredményességének  javítása  céljából  általában  nincs, ahol  van,  ott  sem  deklaráltan  e

célcsoportra vonatkozik. 

A kollégák nagyobb része több mint húsz éve végzett első diplomája szerint, és a legtöbben

azóta újabb diplomát szereztek. Sem az első képzés során, sem az új diploma adta képzés

nem terjedt ki a gyermekvédelmi ismeretek oktatására a választ adó kollégák nagy része

esetében. Ezt a képzést azonban fontosnak tartanák. 

Szakmai segítséget a gyermekvédelmi szektor szakembereitől csak a pedagógusok fele

kap,  de  igényelné.  Célirányos továbbképzésen 67,7 %  nem vett  részt,  pedig fontosnak

tartaná. A kollégák másik része sem speciálisan gyermekvédelmi képzésen vett részt, bár a

tudásanyag hasznosítható e  tanulókkal  folytatott  oktató-nevelő  tevékenység során.  66,5 %

arról  számolt  be,  hogy  folyamatos,  rendszeres  kapcsolata  van  gyermekvédelmi

szakemberekkel  –  általában  ez  nevelőszülőt  jelen  –,  és  e  kapcsolatot  mindkét  részről

kezdeményezik,  de  inkább  a  pedagógusok.  A  kapcsolattartás  módja  általában  szóbeli

megkeresés,  de  általános  az  írásbeli  is.  Gyakoriságát  tekintve  eseti,  néhány  hetente  és
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havonkénti.  A  kapcsolat  minőségét ötös  skálán  a  választ  adó  pedagógusok  nagy  része

négyesre, hármasra értékelte. 

Az általános iskolai nevelők a nevelt gyermekek iskolai teljesítményének javulását leginkább

befogadó  szemlélettel,  a  tanulók  alapos  megismerésére  törekvéssel,  valamint  pozitív

tanár-diák  kapcsolat  kialakításával  segítik. Az  új  tanítási  módszerek  megismerésére,

célirányos továbbképzéseken való részvételre és a szakirodalom rendszeres tanulmányozására

fordítanak a legkevesebb energiát. 

A  megkérdezett  tanárok,  tanítók  53,1  %-a  gyermekvédelmi  szakellátott  tanítványaik

reziliencia  –  megbirkózó  –  képességét  ötös  skálán  hármas  erősségűre  értékelik. E

tanulókat véleményük szerint a jó tanulmányi eredmény eléréséhez leginkább a nevelőcsalád,

gyermekotthon, tanulási motiváció, akarat, kitartás, tűrőképesség segíti hozzá. Gátolja a jó

tanulmányi  eredmény  elérését  esetükben  az  alacsony  szülői  iskolázottság,  a  tanulási,

magatartási problémák, valamint a problémás tanár-diák viszony. 

Önmagukat a választ  adó pedagógusok  a professzionális  pedagógus jellemzők közül az

esélyteremtésre  törekvéssel,  magas  érzelmi  intelligenciával,  nagyfokú  szakmai

együttműködéssel  jellemezték.  Kevésbé  érzik  önmagukra  érvényesnek  az  önképzésre

törekvést és az inkluzív szemlélet gyakorlatát. 

Volt  tanítványaik  jellemzően  szakiskolában (2016/17-es  tanévtől  szakközépiskola)

tanulnak tovább. Az egész napos iskola hasznosságát a megkérdezett kollégák 55,8 %-a véli

hasznosnak a gyermekvédelmi szakellátott tanulók esetében. 

Úgy  vélik,  hogy  a  vérszerinti  családban  élő  hátrányos  helyzetű  tanulókkal  is  hasonló

problémákkal küzdenek azok iskolai pályafutása során, mint az onnan kiemelt tanulókkal, bár

más az élethelyzetük. 

Az  esetleges  siker  kulcsaként  a  pozitív  tanár-diák  kapcsolatot,  a  bizalom,  türelem,

szeretet  létét  és  a  nevelő  család pozitív  hozzáállását  jelölték  meg.  A kudarc okaként

szintén  a  nevelő  család  hozzáállását,  a  magatartási  problémát,  az  érzelmi  biztonság

hiányát és a negatív mintakövetést nevezték meg. 

A választ adó tanárok, tanítók 75,2 %-a 41-60 év közötti életkorú, 87,6 %-a nő. Legnagyobb

részük városi és falusi kisiskolában tanít. 

Vizsgálati  témámra  más  oldalról  a  gyermekvédelmi  szakemberekkel  készült  interjúk

derítettek  fényt.  Közöttük  volt  gyermekotthon vezető,  nevelőszülői  tanácsadó,  gyám és

nevelőszülő. Fontos  megállapításuk,  hogy  a  gyermekvédelemben  élő  tanulókkal  iskolai

oktatási-nevelési keretek között kapcsolatban lévő pedagógusok szemlélete nem változik az új

oktatási  trendeknek  megfelelően,  hiányoznak  a  közös  fórumok,  továbbképzések,
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esetmegbeszélések. Inkább csak információáramlást jelent a közös kapcsolat, nem érdemi

megoldásokat. 

Rávilágítottak arra a tényre is, hogy e tanulókkal való egyéni bánásmód nagyon fontos, hiszen

szinte kivétel nélkül sérültek érzelmileg. Véleményük szerint a pedagógusok személyiségétől,

felkészültségétől függ, hogy a gyermekvédelmi szakellátott tanulókkal hogyan tudnak együtt

dolgozni.  Jónak  tartanának  szektorközi  fórumokat,  szakmai  megbeszéléseket,  közös

rendezésű  konferenciákat, amelyeken  olyan  ismereteket  szerezhetnének  a  pedagógusok,

melyek hasznosak lennének a gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulókkal folytatott oktató-

nevelő munka során. 

A  megkérdezett  nevelőszülők  csoportja  kor  és  iskolai  végzettség,  lakóhely,  valamint

nevelőszülői  tevékenység  területén  szerzett  szakmai  tapasztalat  alapján  heterogén.

Véleményük  szerint  jó  a  kapcsolat  az  iskola  és  a  nevelőcsalád  között, az  egyes

intézmények  tájékoztatási  szokásait  megfelelőnek  tartják.  Gyermekeik  tanulmányi

eredményével is elégedettek, úgy vélik, minden segítséget megkapnak gyengébb eredmény

esetén.  A gyermekeiket  tanító  tanítók  és  tanárok  segítőkészségét,  toleranciáját  megfelelő

szintűnek ítélik meg. Elmondásuk szerint a magatartási  problémákat azonban nem minden

pedagógus kezeli jól. Előfordul néha hátrányos megkülönböztetés is. 

 V. Hipotéziseim vizsgálata

1. Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelemben felnövekvő tanulók iskolai esélyteremtésében

és iskolai eredményességében tematizálható problémák vannak. 

A  pedagógusok  nem  felkészültek  a  gyermekvédelemben  élő  tanulókkal  való  egyéni

bánásmódra, valamint e tanulók iskolai eredményességének növelésére.

A választ  adó  pedagógusok  közel  80  %-a  szerint  nehézséget  jelent  e  tanulók  oktatása-

nevelése.  E  nehézségek  elsősorban  magatartási,  tanulmányi,  értékorientációs,  illetve

motivációs  problémaként  definiálható.  A kollégák 87 %-a sem a pedagógusképzés,  sem a

továbbképzések  során  nem kaptak  célirányos  képzés  e  nehézségek  megoldására.  Az első

számú hipotézisem tehát igazolódott. 

2. A pedagógusok  nem  vesznek  részt  olyan  továbbképzésen,  mely  speciálisan  fókuszál  a

gyermekvédelemben felnövő tanulók érdekében sikeresen alkalmazható tanítási módszerekre. 

A megkérdezett kollégák arról számoltak be, hogy bár több továbbképzésen, másoddiplomás

képzésen részt vettek,  valamint egyes kurzusok átfedéseket is  mutattak a gyermekvédelmi

szakellátásban élő tanítványokra vonatkozó tudásanyaggal, mégsem speciálisan e tanulókra
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vonatkoztak. Az Oktatási Hivatal gyermek- és ifjúságvédelmi szakvizsgára felkészítő képzést

ugyan kínál,  de  itt  a  képzési  idő  években mérhető  és  nagyobb anyagi  vonzata  is  van.  A

második hipotézisem is igazolódott. 

3. Bács-Kiskun  megyében  nincs  rendszerszintű  együttműködés  az  oktatási  és  a  szociális

szektorok  között.  Az  iskola  és  a  gyermekvédelmi  rendszer  dolgozóinak  kapcsolata  nem

megfelelő.  Nincs  személyes,  naprakész  kapcsolat,  párbeszéd,  segítségnyújtás  a

gyermekvédelemben  dolgozó  szakemberek  és  a  pedagógusok  között.  Probléma  esetén  az

iskolák nem rendelkeznek külön cselekvési tervvel ezek kezelésére. 

Hipotézisem harmadik,  összetett  állítása a rendszerszintű együttműködés napi kapcsolatára

vonatkozott. A megkérdezett pedagógusok és nevelőszülők szerint inkább van kapcsolat és ez

pozitív  minőségű.  A gyermekotthon vezetője  és  a  nevelőszülői  tanácsadó szerint  azonban

pedagógusfüggő, hogy hogyan kezelik a problémákat. Inkább nem értékelték jónak a tanárok,

tanítók helytállását. A megkérdezett nevelők szerint iskolájuk speciálisan a gyermekvédelmi

szakellátott tanulókra vonatkozó cselekvési tervvel nem rendelkeznek, bár problémát okoz az

oktatásuk-nevelésük.  Nincs  megfelelő  mennyiségű  és  minőségű  fórum,  ahol  a  szakmai

segítségnyújtás, a speciális ismeretek, információk átadása megtörténhet.  Ezen hipotézisem

első pontja részben, a második és harmadik igazolódott.

4. Az  általános  pedagógusképzés  során  a  kötelező  kurzusok  tananyaga  nem tér  ki  külön  a

gyermekvédelemben élő tanulókkal kapcsolatos ismeretanyagra.

Hipotézisem  negyedik  pontja  a  pedagógusképző  intézmények  tanítóképző  és  tanárképző

karára vonatkozóan igazolódott. Inkább csak választható tananyag a gyermekvédelem, így a

hallgató érdeklődési köre dönt. Hipotézisem ezen pontja igazolódott. 

5. Megtalálhatók olyan kidolgozott módszerek, projektek az iskolai gyakorlatokban, amelyeket

speciálisan  a  gyermekvédelemben  felnövő  tanulók  fejlesztésére,  esélyteremtésére,

tanulássegítésére alkalmaznak.

Hipotézisem ötödik pontja részben igazolódott. A megkérdezett tanárok, tanítók önmagukat

inkluzív szemléletűnek vallják, ezt támasztja alá a választ adó nevelőszülők véleménye is,

azonban  a  tanácsadó,  gyermekotthon  vezető  és  egy  nevelőszülő  szerint  ez  inkább  csak

elméleti, gyakorlatban ezt csak részben tapasztalják. Az esélyteremtésre, tanulássegítésre csak

egyéni megoldásokat látok, ezekre a kollégáknak nincs egységes, deklarált válasza. 
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     VI. Reflexió a kutatásom eredményeimre 

          Kutatásom információi, eredményei olyan javaslatok megfogalmazására ösztönöztek,

melyek felhasználása javíthatja a gyermekvédelmi szakellátásban élő általános iskolás tanulók

érdekében  folytatott  az  oktató  nevelő  munka  minőségét,  és  ennek  következményeként  e

tanulók iskolai esélyteremtését, esélyeinek növelését. Javaslataimat az alábbiakban foglaltam

össze:

 A  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  ismeretek  beemelése  pedagógusképző  intézmények

kötelező kurzusanyagába.
 A  már  végzett  pedagógusok  teljes tantestületre  kiterjedő,  a  gyermekvédelmi

szakellátásban élő tanulók problémáira érzékenyítő továbbképzésének kötelező jellegű

bevezetése. 
 Az inkluzív szemlélet erősítése, új tanítási módszerek elsajátítása, az  iskolai falain túli

tanulásszervezés adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása.
 Önképzés, szakirodalom tanulmányozása, tapasztalatcsere, szakmai fórumok, szervezése

e témában, jó gyakorlatok összegyűjtése, közreadása a pedagógusok körében. 
 A gyermekvédelmi  szakellátásban élő  tanulók  érdekében  készített  iskolai  cselekvési  terv

szisztematikus  végrehajtása  célok,  felelősök,  határidők,  eredmények  megnevezésével,

igazolásával.
 Évente  legalább  egy  alkalommal  szakmai  konferencia  szervezése  a  gyermekvédelmi

szektor dolgozói és a pedagógusok részvételével a problémák korai feltárása és hatékony

megoldása céljából. Célok, felelősök, határidők, eredmények megnevezésével, igazolásával. 

A gyermekvédelmi  szakellátásban  összetett  problémahalmazzal,  traumával  élő  gyermekek

pozitív  diszkriminációja,  a  velük  való  egyéni  bánásmód  alkalmazása,  a  szeretetteljes

törődés,  a  tanulmányi  teljesítményük  emeléséhez  szükséges  eszközök  és  humán

erőforrások felkutatása, felhasználása, az inkluzív szemlélet gyakorlati alkalmazása, az e

témában való önképzés minden pedagógustól elvárható kötelesség. 

E  tanulók  a  gyermekközösségek  csak  bizonyos  százalékát  alkotják.  Önmaguk,  szüleik,

nevelőszüleik számára viszont minden egyes gyermek száz százalékot jelent. Tegyünk meg

értük mindent!
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