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A gyermekvédelmi munkát második éve látom el gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősként az iskolában. Az adatok nyilvántartása mellett a veszélyeztetettség 

prevenciója, a folyamatos kapcsolattartás és a segítségnyújtás a fő feladatom. 

Az októberi statisztika alapján 207 HH, 66 HHH  tanulója volt az iskolának, 

IPR-be bevont 88 tanuló  

Védelembe vettek: 2012 szeptember 9 tanuló, 2013 évben plusz 5 tanuló, 

összesen 14 fő  

Veszélyeztetett tanulók száma 41 

Ezek a számok az új határozatok, vélemények, jogosultságok meghozatalával- 

megszüntetésével, tanuló érkezésével- távozásával, költözéssel folyamatosan 

módosulnak. 

A problémák jellege, amelyekben el kell járni, a gyermekek életkorából adódóan  

eltérőek. Az alsó tagozaton leginkább a veszélyeztető szülői magatartás került 

előtérbe: gondozás elmulasztása, felügyeletnélküliség, kiskorú veszélyeztetése, 

kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, a gyermek alapvető szükségleteinek  

kielégítésére vonatkozó mulasztás, ellátatlanság, elhanyagolás.  

A felső tagozaton is volt több olyan felróható szülői magatartás, mely a gyermek 

érdekei ellen volt. Előfordult gondozás elmulasztása, kiskorú veszélyeztetése, a 

gyermek alapvető szükségleteinek kielégítésére vonatkozó mulasztás, 

elhanyagolás, rágalmazás, fenyegetés. Sajnos nálunk is egyre többször fordul  

elő az a hirtelen előtörő gyermeki agresszió, mely országos jelenség. Az 

agresszió verbális, metakommunikatív és fizikai formája is kifejeződik a társak 

ellen, de sajnálatos módon a pedagógusokat sem kíméli. A legtöbb érintett 

gyermeket éveken át figyelemmel kell kísérni, s vannak speciális esetek, melyek 

megoldásához a törvény nem biztosítja a megfelelő megoldási eszközöket, 

lehetőségeket, módszereket. 

A pedagógusokkal egyre jobban működik a munkakapcsolat, elfogadják 

munkám szükségességét, szívesen fordulnak hozzám problémák megoldására. 

Az írásbeli jelzéseken kívül a rendszeres konzultációk, esetmegbeszélések 

segítenek abban, hogy egy-egy gyermek ügyében történő változásokat 

figyelemmel tudjuk kísérni, a segítségnyújtás megoldási lehetőségét együtt 

próbáljuk megkeresni. 

A jelzőrendszer egyéb tagjaival szintén jó napi munka kapcsolatot sikerült 

kialakítani (Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat, gyermekorvos, 

védőnők, gyámügyi előadó, rendőrség). Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást az 

aktuális ügyek fejleményeiről, együtt keressük a támogatás lehetőségeit, 

rendszeresen megbeszéljük, hogy a siker érdekében ki milyen vállalásnak tesz 

eleget.  Kompetenciahatáron túl  átirányítom az érintettet az arra hivatott 

szakemberhez.  



Veszélyeztetettség gyanúja vagy fennállása esetén jelzéssel élek a megfelelő 

helyre. 

Egyre több szülő, pedagógus fordul hozzám tanácsért.  

A szülők hozzáállása eltérő. Velük és a gyerekekkel többnyire sikerül megtalálni 

a hangot. Van, aki hálás a segítségért, a tanácsért, együttműködő, érdeklődő. Ők 

amint érzékelik az együttműködési szándékot, nyitottabbá válnak, és igyekeznek 

változtatni. 

Nagyon fontosak a személyes elbeszélgetések, az esetmegbeszélések, 

konferenciák, családlátogatások, környezettanulmányok, de sajnos több 

védelembe vételi eljárásra is sor került ebben az évben. 

Van sikerélmény is, de  kudarc azonban több és nagyobb: 

Van szülő, aki időnként másokat igyekszik felelőssé tenni saját 

sikertelenségéért, gyermeke kialakuló személyiségéért. A saját életét illetően 

csődöt mondott szülő nem képes reálisan kezelni a mindennapi súrlódásokat, a 

felelősséget, a kötelességeket. Sokáig struccpolitikát folytat, hárít, tagad. 

Gyermekét védve belegabalyodik a mentőmesékbe, majd letagadja a történteket. 

Amikor azonban már nagy a baj, régi vélt vagy valós sérelmekkel takarózik, 

másokat hibáztat, vádaskodik, sorozatosan és következetesen valótlan állít, 

személyes ellentétre hivatkozik, fenyegetőzik, feljelent. Végső bosszúként 

másokat árt be vagy az iskolában és a többi gyermekben keresi a hibákat. 

Azonban az eddigi problémák rövid időn belül ismét a felszínre kerülnek, s 

gyermek pont a szülő viselkedése miatt szenved, ezért lesz problémás. Sokszor a 

szülőtől kell megvédeni saját gyermekét. Ha a szülő nem hajlandó 

együttműködni gyermeke érdekében, nagyon kevés eszköz és lehetőség áll 

rendelkezésre. 

  A gyermeki jogok sokszor azokat a gyerekeket védik, akik a többi tanuló jogait 

nem tartják tiszteletben, az ő rovásukra mutatnak deviáns viselkedési formát.  

Agresszívak, bántóak, szabályszegők, ellenségesek, rendbontók. A meglévő 

fegyelmezési eszközök náluk gyakran hatástalanok, eredménytelenek. Ezeket a 

gyerekeket érzelemmel nem lehet belátásra bírni, mivel nincsenek hozzászokva 

semmiféle érzelemhez, következetességhez. A büntetési lehetőségek 

hatástalanok, hisz nincs félelemérzetük, vesztenivalójuk, tetteiknek otthon nincs  

következménye. Tiszteletet a családban látott életvitel miatt, vagy a család 

hiánya miatt képtelenség kivívni náluk, semmiféle kötődésük nincs. A 

pedagógiai és egyéb eszközök bevetése eredménytelen. 

Az eszköztelenség következményeként a gyermek környezetében élő más 

gyerekek is sokat szenvednek. Azokat a gyerekeket, akik ezeket a viselkedési 

megnyilvánulásokat ellenérzéssel fogadják elítélik, nem értik, nem védi semmi. 

Ők félelemmel, bizonytalansággal telve járnak iskolába. Irtóznak az erőszak 

mindenféle megnyilvánulásától, ki vannak szolgáltatva az erőszaknak. 

Kénytelenek megélni a szemtelenséget, a beszólásokat, elviselni a rendbontást, a  

feszült légkörből adódó kellemetlenségeket. Gyermeki jogaik és tanuláshoz való 

jogaik sérülnek, s hiába várnak a megoldásra. A Gyermekvédelmi felelősként 



arra törekszek, hogy a rendelkezésre álló eszközök segítségével minden- az 

intézményhez tartozó gyermek alapvető joga érvényre juthasson, s ne válhasson 

senki áldozattá.  

Végezetül álljanak itt az eset számok a kezdeményezett eljárások típusa szerint 

2012/13 tanév első félévében: 

Jelzőrendszeri értekezlet 

Családsegítővel közösen gyűjtés szerevezése rászorultak megkeresése. 

Védelembe vételi tárgyalás: 4 eset 

Esetkonferencia: 2 eset 

Pedagógiai szakvélemény készítése: 9 eset 

Szülővel esetmegbeszélés: 3 esetben 

Gyermekkel esetmegbeszélés: 8 eset 

Pedagógussal esetmegbeszélés: 12 eset 

Jelzés: 

Gyermekorvos: 1 

Védőnők: 2 

Rendőrség: 3 

Családsegítő: 17 

Gyámügy: 4 

Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt félévben segítette munkámat és remélem 

az elkövetkező félévben sikerül továbbra is jó munkakapcsolatot kiépítve 

eredményesen dolgozni. 

 

Füzesgyarmat, 2013-04-27     Kovács Gábor 

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 


