
 

 

2018-ban Magyarországon több mint 70 Család és KarrierPONT (CSAK-Pont) nyílt meg, pro-
jektünk az egyik ezek közül. A CSAK-Pontok legfőbb célja, hogy helyben segítse azokat a 

nőket és családjaikat, akik a gyermeknevelésből vagy más családi szerepükből fakadó 
élethelyzetük miatt nehezebben vállalnak munkát, napi nehézséget jelent számukra a munka és a család ösz-
szehangolása vagy a család, a gyerek ellátása. A program – e cél érdekében – a helyi partnereket köti össze, 
szolgáltatásokat kínálva és juttatva el az arra rászoruló szülőknek, de maguknak a partnereknek is.  

A társadalom, a környezet, amiben élünk, sokat változott az 
elmúlt 15 évben: a szegregációs folyamatok mélyülésével 
sok gyerek helyzete nyomasztóan nehéz lett. Ez a nyo-
masztó súly sok esetben okoz deviáns magatartást, kockázatos szituációkat a gyerek esetében, amelyet akár szülő-
ként, akár pedagógusként igen nehéz kezelni. A függőségek kialakulása, a szociálisan kirívó viselkedés, a tanórák 
ellehetetlenítése fegyelmezetlen és bántó magatartással, az agresszió növekedése, az iskolaelhagyások és bukások 
mind olyan helyzetek, amellyel sajnos pedagógusok, gyermekvédelmi szakértők és pszichológusok próbálnak meg-
küzdeni, otthon pedig leginkább a szülők, de sokszor eredménytelenül. Pedig egy deviáns gyermek viselkedését is 
vissza lehet fordítani, ha az intézményrendszerben dolgozók következetesen, összefogva, és támogatóan lépnek fel 
a gyermekkel folytatott interakciókban, és átlátják, megértik, hogy a másik fél mit is csinál, és milyen eszközökkel.  

 
De milyen nehéz helyzetekbe is kerülhet a gyerek? Hogyan sodródhat idáig, és milyen „tünetei” vannak ezek-
nek a nehézségeknek? És hogy tud segíteni az őt körülvevő környezet, milyen eszközökkel? Mit csinál egy 
szociális munkás, mit egy családsegítő, és mit a nevelési tanácsadó szakembere? Hol van a pedagógus és 
hol a szülő feladata és felelőssége mindeközben?  

 
A 3 órás műhelymunka ezekre a kérdésekre keresi a választ, a résztvevők bevonásával: a csoport tagjai – a mode-
rátor vezetésével – aktívan vesznek részt a téma közös feldolgozásában, kiscsoportos véleménycserék, a megjelent 
tapasztalatok felszínre hozása és az együttes gondolkodás által. 

 

 közös értelmezést, tudást, tapasztalatmegosztást, hátteret a gyerek nehéz 

helyzeteiről, fejlődési stádiumairól 

 egymás munkájának, eszközeinek, határainak és lehetőségeinek közelebbi megismerését, és ezáltal a megol-

dásokhoz történő közelebb kerülés lehetőségét 

 Írásos emlékeztetőt a beszélgetésről, a flipchart képek elektronikus változatát 
 

A műhelymunkát az IFKA nKft. szervezetfejlesztői vezetik, akiknek kapcsolódó végzettségük 

és tapasztalatuk van a témában, tehát vagy családterapeuták, pszichológusok vagy mentál-

higiéniás szakemberek, és jó pár hasonló foglalkozást tartottak már pedagógusoknak.  

 
 

 

Nehéz gyerekek,  

vagy csak nehéz helyzetek? 
Műhelymunka pedagógusoknak  

2019. ápr. 17. 13:00-16:00, Szombathely, Váci Mihály utca 11.  
(Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 

Molnár Dorottya, szervezőnél 
molnar@ifka.hu, +36 70 529 9371 

*  A programon történő részvételt térítésmentesen biztosítjuk a résztvevőknek, 
mert a program a „NŐI ERŐ”–Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén 
(EFOP-1.2.9-17-2017-00016) című pályázat keretében és forrásaiból valósul meg. 

 

Kik vagyunk? 
 

A műhelymunka témája, kérdései, célja 
 

Amit a műhelymunka ad 
 

Moderátorok 
 

További információ 
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