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Különpedagógiai  Intézetének  professzora,  Gerd  Iben és  munkacsoportja
évek  óta  foglalkozik  szegénységkutatással,  a  peremre  szorult  rétegek
helyzetének  politikai  és  pedagógiai  eszközökkel  történő  javításával,  a
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peremhelyzetben  élők  szocializációs  problémáinak  megértésével  és  segí-
tésével,  a  szituatív  tanítás  módszereivel  felnőtteknél  és  gyermekeknél,
különösen  kiélezett  szociális  válsághelyzetekben.  A munkacsoport  első-
sorban gyógypedagógusokból,  diplomás szociálpedagógusokból,  diplomás
szociálpedagógusokból  és  ezeken a  szakokon tanuló hallgatókból állt,  az
interdiszciplinaritás szociológusok, pszichológusok, jogászok részvételével
volt  biztosítva.  A  munka  abban  különbözött  a  jellegzetes  szociológiai
tényfeltáró  kutatástól,  hogy  kezdettől  a  konkrét  segítés,  beavatkozás,
megváltoztatás  pozícióit  tartották  fontosnak.  Mindig  az  érintettek  tipikus
életszituációinak  belülről  való  ismeretére  támaszkodva  próbálták  őket
magukat mozgósítani helyzetük javítására, gyermekük jogainak védelmére,
a számukra szükséges szociális és pedagógiai segítség kiharcolására. (1., 2.,
3., 4.)

A hajléktalanokkal való törődés történeti vonulata Frankfurtban

A témát  gyógypedagógus  hallgatók  gyakorlati  terepmunkájuk  mellett
elméleti szempontból is feldolgozták (5., 6., 7., 8., 9., 10.).

A második világháború bombatámadásai súlyosan érintették Frankfurtot.
Az újjáépítés és fejlődés igen dinamikus volt, a lakosság és a munkahelyek
száma  gyorsan  növekedett.  A  lakáshiányt  bunkerek,  lágerek,  barakkok
pótolták.  1953  és  1959-ben  egy nagyszabású  lakásépítési  program igye-
kezett felszámolni a hajléktalanságot. Egészen eddig a hajléktalan kérdést
mint a háború következményét fogták fel. Az ötvenes évek végétől vezették
be az ún. „három-lépcsős rendszert”. Háttér magyarázó elvként megjelent az
egyénre hárítás, vagyis a hajléktalanságot az egyén hibájaként értelmezték.
A  háború  után  rövidesen  kialakuló  gazdasági  konjuktúra,  a  „német
gazdasági  csoda”  feltételei  között  nem volt  igazi  megértés  a  társadalom
áldozatai számára. Akinek nem volt lakása, azt rendőrségi úton beutalták
egy szükséglakásba. Ha megfelelően viselkedett, akkor kapott egy átmeneti
lakást,  ahol,  bár  még  mindig  primitívek  voltak  a  feltételek,  valamivel
tágasabb tér jutott egy főre. És csak ha itt is „bevált” viselkedésével, akkor
utaltak  ki  számára  egy  ún.  szociális  lakást.  A szükséglakások  egy-egy
meghatározott  városrészbe  történő  telepítése  fokozta  az  érintettek
izolációját,  diszkriminált  helyzetét,  a  primitív  körülmények  inkább
elrettentőek, mint vonzóak voltak, és fokozták a hajléktalanok ellenérzését
ezekkel  szemben.  Gyakori  volt,  hogy a  beutalást  nem fogadták el,  vagy
röviddel  a szükséglakásba történt beutalás után újra kiköltöztek.  A '60-as
években  megpróbálták  a  hajléktalanokat  az  újonnan  épülő  lakótelepek
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lakosai közé integrálni. Ugyanebben az időben Giessenben és Marburgban
is többirányú aktivitás indult el, főleg az SPD frakció kezdeményezésére,
egy  új  koncepciójú  hajléktalan-program megvalósítására.  Ebben  jelentős
szerepe volt  a  giesseni  Horst  Eberhardt  Richternek,  a  szociális  medicina
neves képviselőjének, aki diákjaival együtt beköltözött a hajléktalanok közé,
hogy  sajátos  világukat,  gondolkodásmódjukat  megismerve,  mintegy  a
hatóságokkal  szemben  is  védeni  tudják  őket.  Richter ebből  az  időből
származó könyvei (11., 12.) nagy feltűnést keltettek, és ezzel a társadalom
bizonyos szociális érzékenységet mutató rétegét megnyerte az ügynek. Iben
és  munkacsoportja  pedig  akkor  még  Marburgban  dolgozott  ki  olyan
szempontokat, amelyek alapját képezték a hesseni szociális minisztérium új
hajléktalan politikájának (13.). Ez a szempontsor és javaslat a frankfurti 3
lépcsős  rendszer  kritikájára  épült.  1973-tól  indult  el  az  új  koncepciójú
szociális  munka.  Ebben először is  igyekeztek a régi  fogalmak ellen szót
emelni.  A hatóságok a hajléktalanok egy részét  „zavart  okozó elemnek”,
„problémás  családnak”  minősítették,  amivel  fokozták  a  lakosság
ellenérzését irántuk. Az akkori szociális munkában résztvevő diákok nagy
része  a  baloldali  diákmozgalmak  sodrásában  tanulta  a  szociálkritikai
gondolkodást  és  a  hátrányos  helyzetűekkel  való  szolidarizálást.  Ebben a
gondolkodásmódban fontos volt minden diszkreditáló szóhasználat ellen is
küzdeni. Egyik legfontosabb feladatuknak azt tartották, hogy a sok emeletes
házak  szociális  lakásaiba  telepített,  főleg  külföldi  vendégmunkás  és  a
társadalom peremére szorult családok súlyos integrációs gondjait enyhítsék.
Különösen ott okozott ez igazi gondot, ahol a régi koncepció szellemében
úgy telepítettek családokat egy-egy házba, hogy pl. a felső emeleteken lakó
rendőrcsaládoknak  kellett  az  alsóbb  emeleteken  lakó  „zavaró  elemekre”
vigyázniuk,  ami  súlyos  konfliktusokhoz,  megoldhatatlannak tűnő feszült-
ségekhez vezetett.

Iben és  gyógypedagógus  hallgatókból  álló  munkacsoportja  abból
indultak ki, hogy az érintettek önszerveződését kell segíteni, érdekeltté kell
őket  abban tenni,  hogy helyzetük  javításáért  küzdjenek.  Segítettek  nekik
beadványok, folyamodványok, tiltakozások megszövegezésében, elkísérték
őket  a  hatóságokhoz,  „tolmácsolták”  kívánságaikat,  jogos  követeléseiket.
Fontosnak tartották, hogy lakásaik infrastruktúrájának kialakításában, illetve
javításában tevőlegesen  részt  vegyenek.  Ennek a  munkának fontos  része
volt, hogy a külföldi vendégmunkások és hátrányos helyzetű családok gyer-
mekei számára ún. játszó-szobákat szerveztek, ami megelőzte, hogy ezek a
gyerekek az utcán nőjenek fel. Nyelvi szocializációjuk segítése a befogadó
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kultúrával  való  ismerkedés,  a  saját  etnikum  és  réteg  hagyományainak
ápolása egyaránt szerepelt a játszó-szobák programjában.

A '70-es  évek végétől  kezdve változott  a  szociális  munka jellege.  Az
eddig  főleg  politikai  elkötelezettségű  diákmozgalmakban  érlelődött
egyetemi  hallgatók  és  tanáraik  által  vezetett  politizáló  szociális  munkát
felváltotta  az  előtérbe  kerülő  pszichologizáló  szemlélet,  mely elsősorban
terápiának, társadalmi méretű terápiának fogta fel a hajléktalanokkal való
foglalkozást. A szegénység és diszkrimináció által okozott pszichés zavarok
gyógyítására helyezték a fő hangsúlyt. E szemlélet és a politizáló felfogás
éles ellentétben állt egymással.

A '80-as évekre alakult ki végre az az elméleti és gyakorlati összefogás,
amely minden erőt tömörít a kérdés megoldására, és engedi itt is a sokszínű-
séget, pluralista szerveződéseket, egymás mellett is létező szolgáltatások és
segítők rendszerét. Vallásos segítők, egyházi szervezetek, baloldali elkötele-
zettségű,  politizáló  szociális  munkások  és  terápiát  hozó  pszichológusok
segítsége egyaránt  szerepel  a '90-es évekre kialakuló szociális  munkában
(14.).

Kialakítottak  a  '80-as  évek  közepétől  kezdve  egy olyan  rendszeresen
összeülő gréniumot, ahol minden irányzat és szervezet képviselve van (15.).
Ők  adnak  tanácsot  a  politikusoknak  a  '90-es  évekre  újra  más  formában
jelentkező  szegénységkérdés  leküzdéséhez.  Az  új  munkanélküliség,  a
menekültek számának növekedése, a gazdasági dekonjuktúra áldozatainak
megjelenése,  az  idősek  körében  létező  szegénység  mind  új  feladatokat
jelentenek a '90-es évek szociális munkájában.

Az  említett  sokoldalú  összefogás  alapján  -  jótékonysági  szervezetek,
szociális  hatóságok,  egyetemi  intézmények,  tudósok közreműködésével  -
készítették el 1989-re azt a „Jelentést” a szegénység méreteiről és megjele-
nési  formáiról  a  Szövetségi  Köztársaságban,  amely alapot  ad  a  szociál-
politikai koncepciók kidolgozásához (16.).

E jelentés külön foglalkozik:
– a szegénység definíciójával,
– a szociális kiadások elemzésével a segélyben részesülők szempontjából 

elemezve a kérdést,
– a szegénység és munkanélküliség népgazdasági hatásával,
– a munkanélküliek,
– a külföldiek,
– a menekültek,
– a pszichés betegségben szenvedők,
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– a fogyatékosok,
– a hajléktalanok és nem letelepedettek,
– az öregek,
– a sok gyermekesek,
– a csonka családok,
– a nők,
– az üldözöttek között fellépő és terjedő szegénységgel.

A szegénység definíciója

A szegénységkutatásban  a  szegénység  definíciójának  sokféle  megkö-
zelítését lehet megtalálni. A harmadik világ szegénységével összehasonlítva
jóléti országok relatív szegénységéről szoktak beszélni (17.), ami azonban
nem  jelentheti  azt,  hogy  a  jóléti  társadalmakban  meglévő  szegénységet
bagatellizálni lehetne. Gyakran a szegénységet egyszerűen anyagi oldalról
definiálják és a jövedelem alapján veszik tekintetbe. Hauser (18.) a nettó
jövedelem egy főre jutó összegét veszi figyelembe és ezt három lehetséges
modellen  a  társadalomban  kiszámított  átlagjövedelemhez  viszonyítja.  Az
egyik modell a szegénység határát  az átlagjövedelem 40%-ához,  a másik
50%-ához, míg a harmadik 60%-ához rendeli. Ez önmagában is problema-
tikus, hiszen világos belőle, hogy a szegénység méretei az adott országban
attól függenek, hogy hol húzzák meg az önkényes határt. Így pl. a 40%-os
határvonás esetében a lakosság 2,6%-a minősült az NSZK-ban szegénynek,
míg a 60%-os határ esetében ez az érték 19,5% volt. Természetesen ez nem
mindegy a szociális kiadások, segélyezések költségeinek tervezésénél. (19.).
Újabban  az  egész  élethelyzet  figyelembevételét  javasolják  a  jövedelem
tekintetbe vétele mellett (20.). E koncepcióban lényeges, hogy a szegénység
nemcsak  anyagi  probléma,  hanem  az  életmódot  és  a  szociális
tevékenységeket  is  jelentősen  befolyásolja.  A  szegénység  pszichés  és
szociális következményei szempontjából fontos, hogy átmeneti, vagy tartós
jellegű-e. A tartós szegénység talaján alakul ki a szegénység sajátos kultúrá-
ja,  amelynek  ismerete,  figyelembevétele  a  szociális  munkában  legalább
olyan  fontos,  mint  az  anyagi  segítségnyújtás  (21.).  A szegénységet  nem
lehet egyszerűen az egyén individuális alkalmatlanságára redukálni, hiszen
a jelenség az adott társadalom elosztási rendszerének, e rendszer hátrányo-
kat, egyenlőtlenségeket kialakító mechanizmusának tükröződése.
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Az  okok  és  következmények  bonyolult  összefüggését  illusztrálja
Tschümperlin (22.) ábrája: „A szegénység pentagon modellje”.

A szegénység pentagon modellje

Rendszerező-interakcionista modell (Tschümperlin, 1988.)
– Öregkor/Betegség/Fogyatékosság/Elesettség
– Hiányosságok az intellektuális képességekben
– Szocializációs hátrányok
– Stigmák, diszkrimináció
– Passzivitás/Fatalizmus/Kábítószerfogyasztás
– A jövőre irányultság és a frusztráció - toleranciahiány
– Túltengő „elváró” magatartás, hiányos teljesítménykészség
Ebben a  modellben  a  személyes  tulajdonságok,  az  élmény és  tapasz-

talati  tér  mozzanatai  összefüggésbe kerültek a  szociális,  a  normatív és  a

Egyéni biográfia, személyiség

Szociális kapcsolatok
- A család és a rokonság jelentőségének, szere-

pének csökkenése.
- A kis családok krízisfogékonysága. Válások.
- A gyermek egyedül nevelése.
- Anonim lakáskörülmények, a

szomszédokkal való kapcso-
lattartás nélkül.

- Hiányos emberi kapcsolatok a
munkahelyen.

Munka, jövedelem 
- Hiányos iskolázás, szakmai

képzés.
- A munkafolyamatok racionalizálása - keve-

sebb lehetőség a teljesítmény-gyengéknek - a 
tanulatlan munkás iránti piaci igény beszűkü-
lése - alacsony bér.

- Növekvő földrajzi és szakmai mobilitás köve-
telmények.

- Rossz munkaelosztás, túl kevés részidős mun-
ka

- A szociális biztosítási rendszer hiányzó elem-
ei, alacsony családi pótlék a gyermekneve-
léshez.

- Munkanélküliség.

Társadalmi értékorientáció
- A természetes szubszidiaritás átalakulása

mesterséges, jogi elosztási rendszerben,
szociális  jogok  előtérbe  kerülése  az

inter-perszonális  felelősség
helyett.

- A személyi autonómiára épülő, ön-
megvalósítást igénylő törekvések.

- A fogyasztáson túlmutató nyereség
a  szociális  státusz  és  az  önérté-
kelés alapján

- Extrém teljesítmény igénybevétel.
Kiadások, fogyasztás

- Agresszív reklámpolitika, túlmére-tezett
fogyasztási igény.

- Eladósodás, fogyasztási hitelek.
- Növekvő szabadidő kiadások.
- Alapszükségletek kielégítéséhez szüksé-

ges  költségek  túl  magas  volta  (lakás,
betegségbiztosítás, táplálkozás).

- Hiányzó idő a gazdaságos bevásárlások-
hoz.

- A gyermekek mások által történő nevelé-
sének, gondozásának magas költségei.
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gazdasági keretfeltételekkel. Ez a modell lehetővé teszi, hogy az egyoldalú
értelmezéseket elkerüljük és ugyanakkor mégis biztosítja az egyes tényezők
elkülönítését, miután lehetetlen volna az összes faktor egyidejű vizsgálata és
főleg befolyásolása. E pentagonban felsorolt tényezők azonban korántsem
jelentik  az  okok  és  következmények  teljes  lehetséges  listáját.  Egyes
tényezők  egyszerre  lehetnek  okok  és  következmények  is.  Egy átgondolt
szociálpolitikai  koncepció  a  pentagon  minden  egyes  sarkán  megkísérel
startégiát kialakítani.

Gyógypedagógiai és szociálpedagógiai feladatok a szegényekkel,
hajléktalanokkal, külföldi vendégmunkásokkal, menekültekkel való
munkában

Gerd  Ibennek és  gyógypedagógus  hallgatókból,  doktorálókból  álló
munkacsoportjának  a  hetvenes  évek  közepe  óta  végzett  gyakorlati
munkájában nem különül el élesen és fogalmi differenciáltságban, hogy mi
ebben a szociális munka, mi a szociálpedagógiai tevékenység és mi azoknak
a gyógypedagógusoknak a  kompetenciája,  akik akár  a  tanulásban akadá-
lyozottak,  akár  a  viselkedési  feltűnőséget  mutató  gyermekek  pedagógi-
ájában specializálódtak. Az egyetemen a téma iránt érdeklődő hallgatók és
doktorálók  ún.  projekt-szemináriumokban  dolgozták  fel  az  elméleti
problémákat  és rendszeresen megbeszélték,  kiértékelték,  reflektálták saját
gyakorlati munkájukat, tapasztalataikat.

A munkacsoport  tapasztalatai  három fogalom és  egyúttal  hívószó  alá
rendezhetőek,  ez  egyben  jelzi  munkájuk  súlypontjait  és  irányultságát.  E
három fogalom:

1)  Peremhelyzetben élő csoportok (Randgruppen)  gyerekek.  Szocializá-
ciós lehetőségek.

2) A szituációs kiindulási tézis. (Az érintettek helyzetét figyelembe vevő
munka stratégia) (Situationsansatz)

3) Tevékenységvezérelt kutatás, vagy akciókutatás. (Handlungsforschung)
(23.)

A következőkben főleg a 2.  és 3.  tézis részletesebb kifejtésére szorít-
kozom.

A szituációs kiindulási tézis eredete, a kutatócsoport példaképei

Gerd  Iben legerőteljesebben  Paulo  Freire (24.,  25.)  munkásságára
támaszkodott, tőle tanulta (a szó gyakorlati értelmében is) a peremhelyze-
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tűek  világának  megértését,  a  velük  való  szolidarizálást  és  az  erős
elkötelezettséget, hogy rávezesse őket arra az útra, amely saját aktivitásuk
mozgósításával kivezet a reménytelenségből. A karizmatikus hatású brazíliai
szociálpedagógust többször felkereste Recife-ben, személyesen részt vett az
analfabétáknak rendezett „alfabetizáló” tanfolyamokon, politikai mozgósító
gyűléseken,  a  gyermeknevelést  tanító  felnőtt  kurzusokon,  fiatalok  és
gyermekek különböző csoportos foglalkozásain. Paolo Freire alapgondolata
az volt, hogy minden elnyomott emberben - ha lappangva is, de - megvan az
igény a szabadságra. Ahhoz viszont, hogy súlyosan megterhelő, elnyomásos
helyzeteket el lehessen viselni, az emberek önigazoló teóriákat dolgoznak ki
(„így volt  ez  mindig  is,  apáink  idejében is”,  „az  Isten  rendelte  így,  mit
tehetünk ellene”, „ennyit  érdemeltünk a sorstól” stb.).  Ezek az elméletek
segítik a sorsukba való beletörődést, hamis tudat alakul ki, és ez újra csak az
elnyomás  alátámasztását  erősíti.  Lehetséges,  hogy  az  elnyomottak  cso-
portjában  valaki  megpróbál  másképpen  gondolkodni,  kitörni  ebből  a
megbéklyózó  gondolatkörből.  Azonban,  ha  az  elnyomó  feltételek  olyan
erősek és teljesen megváltoztathatatlannak tűnnek (mint  pl.  a  jobbágyság
intézményekor),  akkor  az  elnyomottak  csoportja  gyakran  maga  is
elnyomással válaszol a kitörni akaró felé. Ilyenkor van szükség olyan külső
impulzusra, segítségre, amely más történelmi tapasztalatokra építve mutat
járható  kiutat  az  elnyomásból.  Ilyen  gondolati  háttérrel  szervezte  Paulo
Freire  politikai  célú  alfabetizáló  tanfolyamait.  Ehhez  azonban  az  is
szükséges,  hogy egyidejűleg  más  külső  erők  is  segítsenek  az  elnyomás
felszámolásában,  mint  pl.  Freire idejében a populista brazíliai  mozgalom
tette ezt.

Ibenék másik  elméleti  bázisa  az  Illich által  a  „társadalom iskolátala-
nításának” nevezett  mozgalom (26.) és a körülötte kialakult vita volt.  Az
amerikai  és  angol  „szabad  iskola”,  „nyitott  osztály”  mozgalom is  abból
indult ki,  hogy a gyermekek életében fontos mozzanatok olyan alternatív
tanulást  tesznek  lehetővé,  amely  során  nagyobb  a  tanulási  hatékonyság,
mint  amit  a  középosztály-normákra épülő iskolai  tantervekkel  el  lehetett
érni.

Olaszországban volt a század ötvenes-hatvanas éveiben egy azóta igen
híressé  vált,  a  hátrányos  helyzetű  gyerekekre  koncentráló  pedagógiai
kísérlet: A tanulók által vezetett iskola Barbianaban. A Don Lorenzo Milani
által  szervezett  iskolában a  tanulók maguk határozták  meg,  hogy mit  és
miért  akarnak  tanulni.  Életpraktikus  önszerveződésük  olyan  kreatív
képességeket fejlesztett ki bennük, melyek az Ibenék által végzett utóvizs-
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gálatok  (27.)  tanúsága  szerint  egész  életüket  pozitívan  befolyásolták.  A
másik fontos tapasztalat Barbianaban az volt, hogy azok, akik a hagyomá-
nyos  iskolában  tipikusan  bukók,  sikertelenek  voltak,  a  saját  helyzetből
meghatározott  tanulás  során  sikeresnek  bizonyultak,  mint  erről  a  volt
barbianai tanulók később maguk beszámoltak egy képzeletbeli tanítónőhöz
írt  levélben,  ami  egyúttal  a  hagyományos  pedagógia  kritikája  volt  és  az
alternatív pedagógia szószólója lett (28.).

A munkacsoport  hallgató  tagjainak  ajánlott  első  olvasmányok  között
szerepelt mindig a Lewis által 1961-ban írt szépirodalmi mű a „The children
of Sanchez” (Magyarul is megjelent az Európa Kiadó gondozásában, 1968-
ban),  „Sanchez  gyermekei”  címmel),  amelyben  érzékletesen  tárul  fel  a
szegények világa, a gyermekek megkapóan leírt  élethelyzete, természetes
törekvésük a helyzet jó elemeinek megragadására, egészében a „szegénység
kultúrája”.

Hátrányos helyzetű gyermekek tipikus élethelyzetének beemelése a
tanulási folyamatba

Az ún. „kulcshelyzetek” feltárása volt tehát a kutatócsoport első feladata
azzal  a  feltételezéssel,  hogy  ezeknek  a  helyzeteknek  az  élményei,
ismertsége és a megváltoztatás igénye motiválni fogják a tanulást. Az első
nehézség azonban már abban megmutatkozott, hogy hogyan lehet ezeket a
helyzeteket  meghatározni,  ki  tudja  jelentőségüket  felbecsülni.  A szituatív
elvre épülő tanítás ellenzői gyakran azt az ellenérvet hozták fel, hogy így a
nevelésben  nem  lehet  semmi  rendszeresség,  tervezés,  az  egész  a
spontaneitásra épül. Ez azonban nem így van. A szituitív elvre épülő tanulás
és tanítás is lehet tervszerű és rendszerben gondolkodó, csak éppen kiinduló
tézise a gyermek szociális tapasztalatainak beemelése a tananyagba. Abból
kell kiindulni, ami a gyermek számára fontos és ismert, ami foglalkoztatja
és ami nehézséget jelent számára. A munkacsoportnak 1981-ben megjelent
egy könyve: „Nevelői hétköznapok, szituitív munka szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekekkel” (29.) címmel, amely igen nagy népszerűségre tett
szert. Második, átdolgozott kiadása 1990-ben látott  napvilágot, jelezve az
azóta  is  megmutatkozó  nagy  érdeklődést  pedagóguskörökben.  A munka
teljesen  a  gyakorlati  tapasztalatokra  épít,  átfogja  a  gyerek-pedagógus
viszonyt,  a  pedagógus-szülő  viszony  új  alapokra  helyezését,  a  tágabb
szociális  környezettel  való  súrlódásokat,  a  „gettóból”  való  kitörési
kísérleteket,  az  iskolaigazgatókkal,  szakfelügyelőkkel  való  „hadakozás”
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tipikus  helyzeteit  és  argumentumait.  Mintegy  kiegészítésképpen  jelentek
meg  tematikus  gyakorlati  füzetek  is,  amelyek  feldolgozzák  a  tipikus
kulcshelyzetek tapasztalatait  (30., 31.,  32.).  Ilyen helyzetek pl.  az evés, a
főzés,  amelyek  azonban  nem  úgy  épülnek  be  a  heti  órarendbe,  hogy
kötelezően pl. kedden 10-12-ig főzési gyakorlat van, hanem aktualitásokhoz
kötődnek:  pl.  születésnaphoz,  vagy  otthon  az  egyik  gyerek  családjában
nincs tűzhely, sosem eszik meleget, főzzünk neki!, vagy: pl. a török gyerek
meg  akarja  ismertetni  osztálytársait  a  náluk  legkedveltebb  étellel,  stb.
Tipikus  élethelyzet  a  gyerekek  számára,  hogy  nem  értik  meg  őket  a
bevásárlásnál,  azt  hiszik  az  eladók,  hogy lopnak.  Ha  orvoshoz  mennek,
gyanakodva nézik őket,  hogy nem tiszták. A külföldi gyerekek állandóan
találkoznak azzal, hogy a befogadó ország lakosai a gyermek hazájáról alig
tudnak valamit. A szülők munkanélkülisége, alkoholizmusa, a hivatalokkal,
rendőrséggel való konfliktusok megbeszéléséhez azonban nem elsősorban
beszédterapeuták,  vagy beszédpedagógusok segítségét  igénylik,  és  nem a
klasszikus logopédiai beszédfejlesztő módszerekre támaszkodnak. Először
abból  indulnak  ki,  hogy  fel  kell  ébreszteni  a  gyermek  kommunikációs
igényét. Az óvodás korúakat foglalkoztató játszó-szobákban és az iskolások
részére szervezett iskolán kívüli szociálpedagógiai fejlesztő központokban a
gyerekek megtanulják, hogy vannak emberek, akik számára az ő közléseik
fontosak,  akik igazi  érdeklődést  mutatnak aziránt,  hogy mi  történt  velük
otthon, ki bántotta őket, milyen kívánságuk nem teljesült, ki beteg otthon
stb.  Ehhez  rajzolást,  gesztusbeszédet  egyaránt  felhasználnak.  Fontosnak
tartják, hogy a gyógypedagógus, vagy szociálpedagógus, aki ilyen munká-
val foglalkozik, a külföldi gyerekek nyelvét elemi szinten ismerje, a saját
anyanyelven pedig azt a dialektust, vagy „szubkultúra nyelvet”, amit azon a
környéken  beszélnek.  Szerepjátékokkal  megelevenítik,  hogy  mit  kell
csinálni,  ha  valaki  nem érti  meg  amit  mondunk,  hogy kell  és  lehet  újra
próbálkozni.  A játszó-szobákban  az  írott  nyelv  jelentőségének  élményét
próbálják a gyerekekhez közel hozni,  hogy majd az iskolában motiváltak
legyenek  az  olvasás,  írástanulásban.  Pl.  elmennek  sétálni  és  a  későn
érkezőnek  „levélben”  üzenetet  hagynak,  hogy hova  mentek.  Ugyanazt  a
levelet  több  felnőttnek  megmutatják,  mind  ugyanazt  tudja  belőle
„kiolvasni”, ill. elolvasni. Ha ugyanezt rajzzal csinálják, nem biztos, hogy
ennyire egyértelmű lesz az „üzenet”. A szimbólumokkal ismerkedés fontos
előjátéka  az  igazi  olvasásnak.  A sokféle  nemzetiségű  és  réteghelyzetű
gyermek együttes jelenléte a peremhelyzetű csoportokban az „interkultúrális
tanulás”  lehetőségét  kínálja.  Ez  az,  ami  többletként  jelentkezik  azok
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számára  is,  akik esetleg nem hátrányos helyzetűként,  főleg külföldiekkel
fölülreprezentált iskolákban tanulnak.

Metodikai  szempontból  értékelve  a  szituációs  tanítási  elvet,  arra  a
megállapításra  jutottak,  hogy  az  érintettek  valóságos  élethelyzetéből
kiinduló tanítás olyan tanulási folyamatokat hoz mozgásba, amelyek során
az  ismeret-elsajátítás  mellett  az  érzelmek  és  az  éntudat  is  fejlődik.
Hátrányos helyzetű gyerekeknél különösen fontosnak tartják az önértékelés
és az önérvényesítés képességének fejlesztését. Ehhez olyan pedagógusokra,
gyógypedagógusokra, szociálpedagógusokra van szükség, akik a gyerekek-
kel való bánásmódba a dialógikus elemet be tudják vinni, akik képesek a
tekintélyelvű tanítóból a világ és a gyerek világa közötti közvetítővé, illetve
katalizátorrá válni (33.). A tanító, tanár szerep meglehetősen kényes ezen a
ponton,  a  gyerekeket  és  családjaikat  belülről  ismerő,  velük szolidarizáló,
őket  védő,  értük  harcoló  segítő  mégsem lehet  egyszerűen „haver”,  vagy
cinkostárs.  Hogy e speciális pedagógiai területen dolgozó fiatal hallgatók
erre  képesek  legyenek  mire  képzésük  befejeződik,  sokféle  lehetőséget
kínálnak  a  projekt-szemináriumok.  Egyrészt  az  új  hallgatók  a  „terepre”
mindig tapasztalt „tutorokkal”, felsőbb éves hallgatókkal vagy tanáraikkal
kerülnek.  Élményeiket,  tapasztalataikat  mindig rendszeresen megbeszélik,
az olvasott szakirodalom alapján elméleti keretbe illesztik és érzelmileg is
feldolgozzák, reflektálják azokat. A gyerekekkel folytatott nyelvi fejlesztés,
játék, kirándulás, mindennek az előkészítése, tervezése, a családlátogatások
és  a  szociális  hivatalokkal,  gyámhatósággal,  rendőrséggel  folytatott
tárgyalások, „küzdelmek” így épülnek egységes rendszerbe, és így válnak
tulajdonképpen  „tevékenységvezérelt” kutatássá,  vagy  más  néven  akció-
kutatássá.
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