
TANULMÁNYÚT, tapasztalatcsere

Három hét
egy német gyermekotthonban

Evangelische Kinder —
und Jugendhäuser „Blaukreuzwäldchän”
in Münster

A FEFA (Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap) jóvoltából alkal-
mam volt három hetet egy münsteri  gyermekotthonban eltölteni.  Felad-
atom volt  olyan  ötletek,  tapasztalatok  szerzése,  amelyekkel  az  itthoni
gyermekotthonok  életét  egy  kissé  meg  lehetne  változtatni,  könnyebbé,
családiasabbá lehetne tenni.

Mint minden téren,  itt  is  óriásiak a különbségek a két  ország között.  (Itt
szeretném megjegyezni, hogy elsőéves lévén, nem vagyok 100 %-ig tisztában
otthonaink állapotával. Ebbéli ismereteim tanáraim, ismerőseim elmondásából
erednek.) Úgy gondolom, hogy nagyon jó helyzetben vannak az ott otthonban
nevelkedő gyermekek. Természetesen az ottani jó helyzet nagyban köszönhető
az anyagi háttérnek, amely nem nevezhető szegénynek. A legtöbb jó dolog a
pénz függvénye, és éppen ezért a meghonosítása némi akadályba ütközne. Ezért
szeretném a hangsúlyt azokra a tapasztalataimra, élményeimre helyezni, ame-
lyek  nem elsősorban pénzfüggőek, és  így könnyebben átvehetőek,  nálunk is
megvalósíthatóak.  Természetesen az anyagiakról  is írok,  de ezt  elsősorban a
„teljes képért” teszem.

Bekerülés egy gyermekotthonba

A bekerülésnek két módja van:

1. A szülő(k) kérvényezésére

A szülőnek lehetősége van a gyámhatósághoz  (Jugendamt)  fordulni azzal,
hogy gyermekének nem képes megadni azt, amit ő elképzelt és ezért szeretné,
hogy gyermeke gyermekotthonban legyen elhelyezve.  Persze ez nem megy
gyorsan. A legtöbb ilyen kérvény az anyagi problémát jelöli meg okként. Ekkor
lehetőség van különböző segélyek kérésére, igénybevételére. Különböző kíná-
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latokkal keresik fel a családot a gyámhatóság pszichológusai, de elsősorban
szociális munkásai (!). Ha ezek nem vezetnek eredményre, összeül egy team
(segítségkonferencia keretében), amelyben részt vesz pszichológus, a gyámha-
tóság képviselője, a családdal foglalkozó szociális munkás és a szülő(k). Ezen
a konferencián felsorakoztatják az eddig kínált lehetőségeket, az elért eredmé-
nyeket, mérlegelik a kilátásokat, és így döntenek.

A gyermek otthonba adása természetesen nem jelent lemondást a gyermek-
ről. A szülő bármikor látogathatja, hétvégére hazaviheti a gyermekét. Ezzel a
döntésével megmaradnak szülői jogai, de a gyermeket tovább nevelni mégis az
adott  intézmény  fogja,  szülői  jogokkal.  (Pl.  jogában  áll  az  intézménynek  a
gyermeket más iskolába adni, ha azt nem a gyermek képességeinek megfelelő-
nek ítéli, akár a szülő akarata ellenére is.)

2. A szülő(k) belegyezése nélkül

A gyámhatóságnak jogában áll  a  gyermeket  szülői  beleegyezés  nélkül  is
elvenni. Németországban is viták folynak arról, hogy hol az a határ, amikor ezt
megtehetik. Egy biztos, hogy ezen a határon egyértelműen túl van, ha a gyer-
meket otthon fizikailag vagy szexuálisan bántalmazzák, vagy a szülő(k) alko-
holista vagy kábítószerfüggő mivoltuk miatt képtelenek a gyermekkel törődni,
neki a szükséges lehetőségeket biztosítani.

Ebben az esetben is összeül a segítségkonferencia, de a szülő nélkül, és
döntenek.  Ám  ezt  a  döntést  félévente-évente  felülvizsgálják,  hogy  azok  az
állapotok uralkodnak-e az adott családban, mint amelyek a döntés meghozata-
lakor.  Ha  jelentős  változás  mutatható  ki,  akkor  hajlandó  a  bizottság  akár
döntésének megváltoztatására is. Természetesen a családdal állandóan tartják a
kapcsolatot,  tanácsokat  adnak,  ha  szükséges  terápiákat  javasolnak,  ha  kell  a
szülőknek és a gyermeknek is.

Ez a „gyermekfelvétel” viszonylag gyorsan: 4-12 hét alatt lezajlik.

Az, hogy a gyermek melyik otthonba kerül, függ a lakóhelyétől; a szemé-
lyiségétől, problémájától; a szülők anyagi helyzetétől, lehetőségeitől. A szülők-
nek  ugyanis  mindig  fizetni  kell  gyermekük  után.  Ez  persze  különböző.  A
jelképes díjtól a több ezer márka/hóig terjed. A gyermekért nemcsak a szülő
fizet, hanem — a nagyobb összeget — a gyámhatóság is. Ha a gyermek nem
helyi intézetben kerül elhelyezésre, hanem más városban, a pénzt a gyermek
szülei városának gyámhatósága utalja át az otthon részére.
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Bentlakásos csoportok

Miután a gyermek bekerült az intézménybe, meg kell találni neki a megfe-
lelő csoportot. Ez függ a gyermek korától, problémájától. Ebben az intézmény-
ben  5  bentlakásos  csoport  volt.  Három  a  főépületben,  kettő  kihelyezve  a
városhoz csatolt két faluba.

1. Bentlakásos csoportok a főépületben: 9 fő/csoport
8-15 éves korig

Munkaerő/csoport
4 szociál- v. gyógypedagógus

Személyzet:
1 fő korai szolgálat 6-8-ig; feladata a gyermekek ébresztése, reggeliz-
tetése, iskolába engedése;
1 szakácsnő, 4 órás munkakörben;
1 takarítónő, ugyancsak 4 órás munkakörben.

2. Kihelyezett bentlakásos csoportok
6-7 éves gyermek/csoport részére, akiknek nincs visszaút a családba.

Munkaerő/csoport
3 pedagógus,
1 gazdasági segítő,
1 civil-szolgálatos, akinek háztartási feladata van.

3. Fiatalkorúak bentlakásos csoportja (1)
16-19 évesek részére, akiknek célja az önálló élet. Erre nevelik őket
nevelőik. Ha a fiatalkorú nagy lesz, el kell hagynia az otthont. De nem
teszik ki az utcára. Ez a gyermekotthon pl. lakásokat bérel a városban.
Ezekbe a lakásokba költözhetnek be az ezt megérdemlő nagykorúak.

Az intézmény a főbérlő, a gyermek az albérlő. Az induláshoz az otthon
2-3000 márka értékben felszereli a lakást, a gyermek igényei szerint
(pl. hűtő, mosógép, tv). Az újdonsült nagykorút időről-időre felkeresik:
megnézik, hogy boldogul, meg tud-e állni saját lábán. Ha meg, egy idő
után — 1-2 év — főbérlő válhat belőle. Ha nem, lehetősége van még
egy darabig a csoporttal élni.
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Egy bentlakásos csoport élete
— egy hét a Gruppe Grün-ben —

Lehetőségem volt a három hétből egyet  ebben a ragyogó kis csoportban
eltölteni. Szabadidőmet is ezzel a csoporttal töltöttem, mert nagyon a szívemhez
nőttek a gyermekek is, a nevelők is.

Napirend

6.00 - 8.00

„Korai szolgálatossal” reggeli, indulás az iskolába.

8.00 - 12.00

Takarítónő, szakácsnő. Sem nevelő, sem gyermek nincs a csoportban.

12.00-re jön a beosztott nevelő.

12.30

Minden nap (!) megbeszélés az összes bentlakásos csoportnak. A megbe-
szélést  vezeti  az  intézmény  igazgatója  (!).  Ezzel  mindenki  naprakész,
mindenki  tud  mindenről;  melyik  csoportban  kinek  ment  a  hasa,  kinek
vannak gondjai az iskolában... stb.

13.00

Közös ebéd az addigra hazaérkező gyermekekkel.

13.00 - 15.00

Csendes  pihenő.  Ezen  idő  alatt  a  gyermekeknek  saját  szobájukban  kell
tartózkodniuk. Ekkor csinálják meg a házi feladatot, ha szükséges, neve-
lőik segítségével.

15.00 - 18.00 Délutáni program(ok)

18.00 Közös vacsora

19.15 - 22.00

A gyermek korához igazított, olykor általuk meghatározott időben fekvés.

A  hét  minden  napjára  be  van  osztva,  hogy  ki  milyen  feladatot  végez:
konyhaszolgálat, fehérnemű szortírozása, hétvégén ki mit takarít ki.

Hétvégén nincs intézményes főzés. Így a gyermekek, nevelőik segítségével,
önállóan főznek. Ők döntik el, hogy mit szeretnének enni, hogy ahhoz mi kell.
A szükséges nyersanyagokat nekik kell beszerezni.
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A hét egy napján összeül a csoport,  és elkészítik egy hétre előre a „Heti
tervet”.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Név de. du. de. du. de. du. de. du. de. du. de. du.

Jancsi

Éva

Pisti

Mindenkinek  meg  kell  mondani,  hogy  melyik  délután,  melyik  este  mit
szeretne csinálni, milyen programja van.

Az volt a tapasztalatom, hogy ezt nem tartatják be következetesen a gyermekekkel,
mivel ezek a gyermekek viszonylag kicsik voltak (8-13 év).

Hetente egy alkalommal, egy másik este szintén összeülnek a gyermekek és
nevelőik. Ez az úgynevezett „csoportmegbeszélés”. Az egyik nevelő végigkér-
dezi  az  egész  társaságot,  hogy  kinek  van  mondanivalója.  Mindenkinek  van
lehetősége szólni annyi témában, ahányat először megjelölt. De csak annyiszor!
(Ez  a  tervezést  segíti,  gondolkodni  kell.)  Ezen  a  megbeszélésen  szó  esik
mindenről. A csoport életéről. Ekkor beszélik meg a gyermekek számára kínos
dolgokat is, pl. egymás samponjának elhasználása, a szobák rendjének állapota,
esetlegesen felmerülő szexuális problémák.

A csoport egy soktestvéres családként működik, így minden témának helye
van! Az elmondottakról a „csoportmegbeszéléses füzetbe” jegyzőkönyv kerül.

Nagyon tetszett, hogy a gyermekek tegezik nevelőiket. Ez közel sem jelenti azt, hogy
tiszteletlenek lennének velük.

Bár van külön nagy konyha a főépületben,  a csoportokban mégis  külön
főznek. Az ok nagyon egyszerű: ahogy a gyermekek jönnek haza az iskolából,
a szakácsnőt a legtöbben a csoport konyhájában találják. Bátran bemehetnek,
belenézhetnek a fazékba, kérdezhetnek. Akárcsak otthon... Kis dolog, de mégis
óriási lépés.
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Egy napközi csoport élete
— egy hét a HTG-Nord-ban* —

Ez az intézmény 4 HTG-csoportot működtet. Kettő a főépületben van, kettő
a város egy-egy negyedében. A városban lévő csoportok felmérés alapján jöttek
létre.  Igény mutatkozott  rá,  létrehozták.  Ebbe  a  csoportba  a  gyermekek az
iskolából jönnek. Itt ebédelnek, megcsinálják a házi feladatokat, délután valami
program  (pl.  mozi,  úszás,  torna...  stb.).  Este  18-kor  hazamenetel.  Ebben  a
csoportban olyan gyermekek voltak, akiknek beilleszkedési problémáik voltak,
főleg túlzott agresszivitásuk miatt.

A csoportba 7 gyermek járt. Három nevelő volt velük. A csoporthoz tartozott
még egy pszichológus, aki a családokat látogatta, és a gyermekek viselkedésé-
nek miértjére kereste a választ, majd a szülőknek változtatásokat javasolt.

Ezen csoportokat is az intézmény igazgatója személyesen ellenőrzi.

Rendszeres, közös megbeszélések
az egyes csoportok külön felkérésére:

1. A  napi  csoportok  minden  nap  összejönnek,  ha  csak  10  percre  is.
Informálják egymást az elmúlt napról.

2. A napközis csoportok kéthavonta töltenek együtt egy délelőttöt.

3. Összdolgozói  megbeszélés,  amelyen  minden  pedagógus  részt  vesz;
havonta ül össze.

4. Összdolgozói értekezlet, amelyen az intézmény minden dolgozója részt
vesz; 1 alkalommal van évente.

Az  intézmény  igazgatója,  pszichológusa,  pedagógiai  vezetője,  egymástól
függetlenül járja sorba a csoportokat. Egy csoport egy délelőtt. Ekkor minden
gyermek egyesével kerül sorra. Megbeszélik fejlődését, a további tennivalókat.

Nagyon tudatosan szervezett, jó légkörű munkahely. Szakmailag is jó helyen
áll. Mindenki tudja a dolgát és ezt természetesnek veszi. Talán azért olyan jó a
légkör, mert mindenki csak a saját dolgaival foglalkozik, de azzal teljes erőbe-
dobással.

* HTG = Heilpädagogik Tagesgruppe — „gyógypedagógiai napközi”
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A fogyatékos gyermekek képzése

A gyermekek óvodában egy tesztet írnak,  melyet  bizottság bírál el.  Ez a
bizottság javasol iskolát  a gyermeknek.  (1.  ábra) A szülőnek jogában áll  a
javaslatot nem elfogadni.

1. ábra

Az üzemeket törvény kötelezi, hogy az üzem nagyságához mérten köteles
bizonyos százalékban fogyatékost  foglalkoztatni.  Ha ezt  nem teszi,  büntetést
fizet, amiből az állam el tudja látni fogyatékosait.

Iskolakötelezettség  6-16  éves  kor  közt  van.  Az  ún.  különiskolákban  az
átlagos osztálylétszám: 10 (!). A gyermekek 9-10. osztályig maradnak a külön-
iskolában, onnan van lehetőségük továbbtanulni.
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Az egész társadalom felfogása más a fogyatékosokkal szemben. Csak egy
néhány példa: a buszmegállókban Braille-írással is megtalálható a menetrend;
az  emlékműveknél  úgyszintén  találkozhatunk  a  látásfogyatékosok  számára
készített táblákkal; a buszokon külön hely van a tolókocsik részére, itt ki lehet
kötni a tolókocsit; jelzőgomb ülésmagasságban is található; a tolókocsik helye
előtti  ajtó közepén nincs korlát (!);  a pályaudvarokon, repülőtereken,  sőt,  az
utcai  nyilvános  WC-ben  is  3  ajtó  van  —  nők,  férfiak,  mozgássérültek;  a
mozgássérültek WC-je (amennyire én meg tudom állapítani) nagyon jól hasz-
nálható. A társadalom befogadja a fogyatékosokat, segíti őket. A lépcső melletti
lejtő természetes. (Ez szerintem odafigyelés kérdése.)

Természetesen nem azt mondom, hogy Németországban minden tökéletes,
nálunk pedig minden rossz. Eszem ágában sincs! Én csak azt mondom, hogy
jobban oda KELL figyelni fogyatékosainkra. Szerintem már az odafigyelés is
sokban segít, segítené beilleszkedésüket.

Németországban
képzett nevelők dolgoznak a gyermekotthonokban

A német gyermekotthonokban nem dolgozhat  „amatőr”.  Szabály írja  elő,
hogy  csak  szakképzett  munkaerőt  foglalkoztathatnak.  Nem  biztos,  hogy  a
nevelő rendelkezik diplomával, mégis maga mögött tudhat legalább három évet,
amelyet a szakma elsajátításával töltött. Természetesen lehetőség van a maga-
sabb fokú végzettség elérésére, diploma megszerzésére.

Mindegy,  hogy melyik  iskolatípust  keresi  föl  a  hallgató,  sok  gyakorlat,
praktikus, használható tanácsok jelentik a képzést. Az otthonban dolgozó neve-
lők képzése az itthoni szakközépiskolai diákok képzéséhez hasonló. Szakiskola
a neve. Még a tanulmányok megkezdése előtt el kell tölteni 1 évet egy otthon-
ban, ún. „előpraktikum” néven. Ezalatt nyugodtan elgondolkodhat a hallgató,
hogy valóban ez-e az a szakma, amit hivatásul választ. Ezt az egy évet félállású
alkalmazottként  tölti  az  otthonban.  Ezáltal  nincs  maximálisan  lekötve  és  a
fennmaradó másik  fél  állást  egy  másik  „előpraktikus”  kihasználhatja.  Ez  az
otthonnak is jó gazdaságilag. Előpraktikusi helyet is pályázni kell. Az otthon
illetékes embere beszélget el a jelentkezőkkel. Sok a pályázó (60-80), kevés a
hely (10-20).

Ezután következhet a képzés, amely bőven tarkított gyakorlattal. Ebben az
iskolatípusban a képzés inkább gyakorlati,  életszerű.  Az elméleti  képzés az
egyetem privilégiuma marad.
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Az iskolát a nevelőjelölt szakérettségivel zárja. Ezután újból négy évet kell
egy otthonban eltöltenie, egy ún. „elismerési évet”, „szakmai praktikusként”.
Az egy év eltelte után kapja meg a nevelő az állami elismerést, amellyel főállású
nevelőként dolgozhat. Ilyenkor optimális esetben 20-21 éves.

Ezt a szakközépiskolát a „gyengébb iskolákból” jövő hallgatók választják.
A gimnázium elvégzése után is lehetőség van nevelőnek tanulni egy magasabb
fokú,  diplomát  adó  iskolában,  a  szakfőiskolában.  „Diplomás  szociálpedagó-
gust” és „diplomás szociális munkást” képeznek.

Ez  az  iskola  fél  év  „előpraktikummal”  kezdődik.  Ezt  követi  ugyancsak
gyakorlati ismeretszerzést jelentő 3,5 év képzés. A sikeres írásbeli diplomamun-
ka (szakdolgozat) után itt is egy évet kell „szakmai praktikumként” eltölteni egy
otthonban. Egy év elteltével kaphatja meg a hallgató az állami elismerést. A
hallgató ekkor kb. 24 éves.

Természetesen  lehetősége  van  a  szakközépiskolát  végzett  nevelőnek is  a
szakfőiskola  elvégzésére.  Engedménye annyi,  hogy nem kell  előpraktikumot
csinálnia.

A gimnáziumot végzett tanulók részére két lehetőség van: vagy az előbb leírt
út, vagy egyetemre mennek, ahol „diplomás pedagógusaként fejezik be tanul -
mányaikat.

A szakfőiskolát végzetteknek is lehetőségük van egyetemre menni. (2. ábra)

2. ábra

Ez a képzési forma nálunk nincs meg. Esetleg a pszichopedagógus rendel-
kezik azzal a tudással, amellyel otthonban élő gyermekeket nevelni lehet. De
mivel a legtöbb pszichopedagógus más szakkal is rendelkezik, nem nevelőként
fog elhelyezkedni egy gyermekotthonban. Ott van még a szociális munkás. Ez
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a fogalom (szakma) nálunk még nagyon új, fiatal. És mint minden fiatal dolgot,
nehezen veszik komolyan, nehezen tekintik partnernek. Ez azt jelenti, hogy az
otthonban  foglalkoztatott  nevelőink  nagyrésze  nem szakirányú  képzettséggel
rendelkezik. Ha szerencséjük van a gyermekeknek, óvónő vagy tanító a neve-
lőjük, esetleg egészségügyi szakközépiskolát végzett ápolónő. Kevésbé szeren-
csés esetben érettségivel rendelkező nevelőt kapnak.

Természetesen  nem  azt  mondom,  hogy  a  gyermekotthoni  nevelők  nem
értenek a munkájukhoz, hiszen ez a hivatás is, a tanári pálya is csak bizonyos
fokig tanítható, tanulható.

  

Ezzel az írással azt kívántam elérni, hogy a T. Olvasóban felébresszem azt
a  gondolatot,  hogy  nem  lenne-e  érdemes  egy  „nevelőotthoni  nevelőképző”
szakközépiskolát, vagy a tanítóképző- és óvónőképző főiskolákon egy „neve-
lőotthoni  nevelő”  szakot  elindítani  ezért,  hogy  azok  a  gyermekek,  fiatalok,
akiknek valami balszerencse folytán nem adatott meg a lehetőség, hogy egész-
séges  családban  nőjenek  fel,  a  lehető  legképzettebb  embereket  kapják,  akik
megtaníthatják őket Élni...

      Dombóvári Péter
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