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Az óvodai és iskolai szociális
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Fogadóidő:
előzetes időpont egyeztetést követően
a Meszesi Általános Iskolában
A szolgáltatás ingyenes!

Esztergár Lajos Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Tájékoztató

Óvodai és Iskolai Szociális
Segítés

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

Hogyan tud segíteni az óvodai és iskolai szociális segítő?
 Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés.

Óvodához és iskolához köthető problémák esetén.
 A gyermek viselkedésében, teljesítményében jelentkező
elhúzódó változások pl. szorongás, beilleszkedésimagatartási- és tanulási nehézségek, motiválatlanság,
konfliktus a társakkal, pedagógusokkal.
 Gyermeknevelési kérdésekben: pl. önállótlanság, szülőgyermek viszonya konfliktusos, csavargás, negatív
hatású kortárscsoport, életkori nehézségek.

 Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi
élet más problémát okozó területein, óvodai és iskolai
problémák kapcsán segíti a szülőket.
 Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen:
a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a
szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 Közvetítés pedagógus - diák, szülő - gyermek, szülő pedagógus kapcsolatban.

 Családon
belüli
problémák:
pl.
bántalmazás,
elhanyagolás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott
alkoholfogyasztás, szerhasználat, kiskorú gyermek
várandóssága.

 Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, az
ellátásokról, a szociális rendszer működéséről, illetve
segítségnyújtás az ügyintézésben.

 Konfliktusokkal terhelt, elhúzódó válás és szülői
felügyeleti jog megállapítása ügyében zajló eljárás
esetén. Kapcsolattartási problémák miatt.

 Segítségnyújtás a jelzés, a
megírásában, továbbításában.

 Együttműködési és kommunikációs nehézségek kezelése
esetén: pl. intézmények vagy intézményi partnerek
között.
 Óvoda- és tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó
problémák: pl. gyermek magas számú igazolt, vagy
igazolatlan
hiányzása,
magántanulóság,
esélyegyenlőség.
 Osztályközösségben
jelentkező
nehézségek:
kirekesztés, bántalmazás, zaklatás.
 Pályaválasztási bizonytalanság.

pl.

 Közvetítés különböző elérhető szolgáltatásokhoz.
pedagógiai

jellemzés

 Prevenciós és szabadidős tevékenységek/programok
lebonyolításában
való
közreműködés.
Közösségi
felmérések (szociometria, szociális térkép)
 Kapcsolattartás a partnerintézményekkel. Részvétel
szakmai
megbeszéléseken,
esetmegbeszéléseken,
esetkonferenciákon.
 Gyermek és közösség megfigyelése (hospitálás).
 Egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadás.
Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek, a
pedagógusok és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra
van szükségük a problémájuk megoldásában!

