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A tanácskozáson 38 fő regisztrált. A résztvevők különböző szervezetektől érkeztek, jelen
voltak gyermekjóléti szolgálatban dolgozó leendő iskolai szociális munkások, pályázati
programból finanszírozott civil szervezetek által foglalkoztatott és az iskola alkalmazásában
álló iskolai szociális munkások.
dr. Krizsán Ildikó Főosztályvezető, EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások
Főosztálya az iskolai szociális munka jövőbeni lehetőségeiről tartotta meg előadását, melyben
ismertette a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásokban várható koncepcionális
változásokat, illetve az
óvodai és iskolai szociális segítés jövőjével kapcsolatos
elképzeléseket.
Az iskolai szociális munka jövőbeni lehetőségei kapcsán a résztvevők kérdéseket és
észrevételeket fogalmaztak meg. Több felszólaló jegyezte meg, ha az iskolai szociális munka
a gyermekjóléti szolgálaton belül valósul meg, rendkívül fontos, hogy az szervezetileg
hangsúlyosan elkülönüljön attól. Egy jelen lévő iskolaigazgató kiemelte, szükséges, hogy az
iskoláknak legyen lehetősége arra, hogy maga alkalmazzon iskolai szociális munkást.
Mindemellett meg kell jelennie olyan erőfeszítéseknek, melyek elősegítik, hogy az iskolák
érdekeltté váljanak az iskolai szociális munkások befogadásában.
Nagy Tímea előadásában az iskolai szociális munka nemzetközi gyakorlatába
nyerhettek betekintést a résztvevők, tengerentúli és skandináv példákon keresztül.
Gergál Tímea bemutatta projekt eredményeit, Projektismertető a javaslatok tükrében
című előadásában.
A tanácskozás második részében konszenzus-előkészítő workshopokra került sor.
1.) Drog az iskolában…mit tehetünk? A javaslatok bemutatása és megvitatása.
Vezető: Propszt Emma és Gergál Tímea A szekció folyamán az iskolában jelentkező drog
problémákkal kapcsolatos tapasztalatcserére, valamint az intervenciós javaslatok
megvitatására került sor. Mindenki egyet értett, hogy az a szemlélet, hogy rendőrt kell hívni
nem működik. Azonban az iskolai drogprobléma továbbra is egy nehéz kérdés, ami az
iskolában dolgozó szakembereknek is megnehezíti a munkáját. Többször elhangzott, hogy
vannak iskolák, ahol szinte heti szintű a mentőhívás a biofű terjedése óta. Különböző
gyakorlatok közül példaként említhető, hogy Egerben a RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálattól hogy alacsony-küszöbű szolgáltatás keretében bejárnak iskolákba, ahol hetente
másfél órás konzultációs lehetőséget biztosítanak a diákok számára. Ezekkel az iskolákkal
együttműködési megállapodást kötnek. A Tanext Akadémia Szakközépiskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskola munkatárának beszámolója nagyon lelkesítő és idealisztikus volt, az
ottani gyakorlat, pedagógiai szemlélet. Droghasználat kapcsán kiderült, hogy ők két
addiktológiai konzultánst is foglalkoztatnak, a probléma viszont továbbra is jelentős.
Összefoglalóan nehéz ebben a témában jó megoldásokat találni, de az mindenképpen

üdvözítő, hogy az iskolák nem kívánják a homokba dugni a fejüket, sokszor eszköztelenek és
a rendőrség kihívását nem találják megoldásnak.
2.) Bántalmazás, zaklatás az iskolában… mit tehetünk? A javaslatok bemutatása és
megvitatása. Vezető: Máté Zsolt és Nagy Tímea A szekció résztvevőinek bemutatkozása
során, két gyermekjóléti szolgálatban dolgozó szakember elmondta, hogy jelenleg heti 4
órában végeznek iskolai szociális munkát, ez az idő azonban nem elegendő arra, hogy érdemi
beavatkozások történjenek az iskola színterén. A szekció folyamán sor került néhány
kulcsfogalom tisztázására, az iskolai bántalmazással kapcsolatos intervenciós javaslatok
bemutatására és gyakorlati példákon keresztül történő megvitatására. A konszenzus
bizottságra előkészített anyagot a workshop résztvevői jól használhatónak tartották.
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