Az óvodai és iskolai szociális segítő


A Család-és Gyermekjóléti
Központban dolgozó külső és független
gyermekvédelmi szakember



A szociális segítő előre kijelölt és
közzétett időben fogadóórát tart a
köznevelési intézmény kijelölt
helyiségében, amely kifüggesztésre
kerül az intézményben





Térítésmentesen nyújtja a szociális
segítő szolgáltatást

Célok






Szülők, törvényes képviselő, gyám



Pedagógusok, óvodapedagógusok,
segítő szakemberek

Olyan gyerekek kerüljenek ki az iskola
falai közül, akik ismerik magukat és
képesek saját és környezetük szociális
problémáinak megoldására
Formálja a szülők gondolkodását,
szemléletét, az iskolával kapcsolatos
elvárásait



A felmerülő életvezetési, szociális
problémák megoldásához nyújt
segítséget

Kik vehetik igénybe?
Az óvoda/iskola valamennyi
gyermeke

A gyermekek veszélyeztetettségének,
hátrányos helyzetének időben történő
felismerése, megelőzése és
megszüntetése, az észlelő-és
jelzőrendszer működésének segítése



A felmerülő problémák esetén
hatékony segítséget tud nyújtani



A segítségnyújtás módszerei



Szakmai kompetenciája alapján a
nevelő-oktató munka kiegészítője

1. Egyéni ügyfélfogadás keretében segítő
beszélgetés, tanácsadás,
információnyújtás gyerekeknek,
szülőknek, pedagógusoknak.
2. Csoportmunka keretében prevenciós
foglalkozások szervezése
(pl. drogprevenció, bántalmazás
megelőzése, konfliktuskezelés, stb.)
3. Közösségi tevékenységekben való
részvétel, szabadidős tevékenységek,
kirándulások, táborok, játszóházak,
sportprogramok szervezése;
pályaválasztási tanácsadás, szülőklub
alakítása
4. Gyermekvédelemhez kapcsolódó
feladatok segítése, a Család-és
Gyermekjóléti Központhoz tartozó
speciális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezése
(pl. pszichológus, családterápia,
mediáció, jogi segítségnyújtás,
kapcsolattartási ügyelet),
krízisintervenció

Problématípusok, melyek kezelésében
az óvodai és iskolai szociális segítő
segítséget nyújthat
Iskolai nehézségek





Tanulási problémák és azok hátterének
feltárása (pl. szorongás, tanulási
nehézségek, motiválatlanság,
konfliktus az iskolatársakkal,
konfliktus a pedagógusokkal,
magatartási problémák)
Iskolai hiányzás
Iskola elhagyás, lemorzsolódás

Szociális problémák




Anyagi nehézségek
Szociokulturálisan hátrányos helyzet
Családon kívül történő nevelkedés

Pszichés problémák




Életkori változásokból adódó lelki
nehézségek, pl. iskolakezdés,
serdülőkor
Veszteségek pl. válás, gyász

Családi problémák





Szülők közötti konfliktus, válás
Szülő-gyermek közötti konfliktus
Nevelési problémák
Bántalmazás

Családi életvitelben jelentkező
problémák






Elhanyagolás
Függőségek
Betegség, fogyatékosság
Szülő külföldi munkavállalása
Családba fogadás

Addiktológiai problémák






Számítógép/internetfüggőség
Étkezési zavarok (pl. anorexia,
bulimia, túlevés)
Alkoholfogyasztás
Droghasználat
Viselkedéses függőségek

Kapcsolat Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ
Szakmai Egysége

Tájékoztató
Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységről

Taksz Blanka, óvodai és iskolai szociális segítő
Tel.: 0620/449-8718

2060 Bicske, Ady Endre u. 2.
Telefonszám: (22) 952-791
kapcsolatkozpont@bicske.hu
óvodai és iskolai szociális segítés, Bicske

