
 

Bede Nóra 
 

Szociális konstruktumok a segítő szakmában1 
 
Szerencsés tény, hogy az elmúlt években mind többen és mind gyakrabban foglalkoznak 
elméleti és gyakorlati szempontból a gyermekvédelmi tapasztalatokkal. E munkák szerzői 
kivétel nélkül hangsúlyozzák: szükség lenne arra, hogy a szakma módszeresen és elméleti 
megalapozottsággal foglalkozzon a gyermekvédelemben dolgozók készségeinek és tudásának 
fejlesztésével, élettapasztalataik hasznosításával. Mi magunk is fontosnak tartjuk ezt, hiszen a 
gyermekvédelemben dolgozók munkájának minősége, hatékonysága meghatározó módon 
befolyásolja az általuk segített fiatalok későbbi életminőségét, beilleszkedésüket tágabb és 
szűkebb környezetükbe. 
 
Hipotézisünk szerint a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek elsősorban személyiségük 
reprezentációjának segítségével támogatják az állami gondoskodásban részesülő 
gyermekeket. A szakmai segítők nem a kialakult/kialakulatlan szakmai rutinjukra, hanem 
elsősorban saját személyiségükre támaszkodnak egy adott probléma megoldásakor. 
Különösen igaz ez a kamasz korosztály tagjai esetében, akiknél a bekerülési krízisen 
túlmenően számos más viselkedésprobléma, pszichés zavar is felfedezhető. Feltételezzük, 
hogy az ezzel a korosztállyal dolgozó szakemberek nem kapnak megfelelő támogatást, és 
többnyire úgy érnek el eredményt, hogy nem áll módjukban megfelelő szakmai 
intézményekre, módszertani ajánlásokra támaszkodni. Gyakran ők maguk sincsenek 
birtokában a megfelelő szakmai információknak. Ez utóbbi okai között említhető, hogy a 
gyermekek gyakran az „utolsó pillanatban” kerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe, és a 
velük korábban foglalkozó szakosodott intézményektől – a korosztályi megszorítások miatt – 
a gyermekvédelmi szakemberek nem kapnak kellő segítséget, tájékoztatást.  
 
A tervezett vizsgálattal szemben fontos elvárásként fogalmaztuk meg azt is, hogy szolgáljon 
értékelhető adatokkal és tapasztalatokkal arra vonatkozóan: miben térnek el a segítő 
szakemberek belső, szociális reprezentációi a rendelkezésükre álló „kvázi-tudományos” 
szakvélemények adataitól.  
 
Feltevésünk szerint a szakemberek egy meglehetősen egységes szociális reprezentációval, ha 
úgy tetszik, „laikus tudással” rendelkeznek a kamaszkori problémákról, ugyanakkor ezek az 
ismeretek szigorúan vett szakmai megközelítésben meglehetősen hiányosak, illetve nem fedik 
teljes mértékben a tudományos evidenciákat. Elsősorban átfogó tudásuk és tapasztalatuk teszi 
lehetővé mindenkori cselekvésüket, s mivel a segítők koherens narratívákkal rendelkeznek az 
adott  témáról – elsősorban saját élettörténeti tudásuknak köszönhetően –, arra alapozva 
oldják meg a konfliktusokat és a problémákat. 
 
Vizsgálatunk fókuszában a kamaszok pszichés állapotának felmérése és az ehhez kapcsolódó 
pályaorientációs nehézségek elemzése áll. 
 
A várt eredmények sokfélék lehetnek. Rávilágíthatnak arra, hogy milyen rendszer jellegű 
hiányosságok vannak a gyermekvédelemben. Alkalmasak lehetnek arra, hogy az így szerzett 
tudást fel lehessen használni a gyermekvédelmi szakemberek speciális felkészítésében. 
Jelentős eredménye lehet a kutatásnak, ha megállapításai és következtetései segítik a 
gyermekvédelmi szakembereket abban, hogy jobban elfogadják saját személyiségük 
védelmének fontosságát, és megelőzzék a „burn-out” szindróma kialakulását.  
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A téma kapcsán áttekintjük az utóbbi évek hazai szakirodalmát, hiszen az aktuális társadalmi 
és szakmai diskurzusok ismerete nélkül nem kaphatunk reális képet a valós problémákról. 
Hipotézisünk jobb megértése érdekében szükségesnek tartjuk a modern reprezentációs 
elméletek bemutatását.  Nem térünk ki ugyanakkor a mélyebb történeti és társadalompolitikai 
folyamatok ismertetésére, mert az túlmutatna e tanulmány keretein. 
 
 
A sikeres beilleszkedést akadályozó problémákról, rövid szakirodalmi kitekintéssel 
 
A Gyermek- és Lakásotthonokban Dolgozó Pszichológusok Munkacsoportja 2005 óta 
igyekszik támogatni programjaival – közöttük a HEFOP 2.2.1-06/1 pályázat által támogatott 
„Pszichológiai módszerek a munkavállalási készség fejlesztésére: gyermek- és 
lakásotthonokban dolgozó pszichológusok és egyéb szakemberek képzése” című projektjével, 
annak szakmai tapasztalatait összegző esettanulmány-gyűjteményével, ill. az ehhez 
kapcsolódó „képzési segédlet” kiadványával a hazai gyermekvédelmi szakemberek munkáját. 
 
E társulás munkájának újszerűségét az adja, hogy olyan elméleti és gyakorlati áttekintést 
nyújtanak, ami hiánypótlónak számít a hazai szakirodalomban. Többek között vállalkoznak 
arra a nehéz feladatra is, hogy a gyermekvédelmi rendszerbe kerülő fiatalok speciális 
problémáit feltérképezzék és ismertessék. Tóth (2008) a következőkben foglalja össze az 
átmeneti otthonba érkező gyermekek nehézségeit: a gyermekek többsége először kerül távol a 
szüleitől. Kiemelik őket megszokott környezetükből, egy olyan élettérbe kerülnek, ahol az 
addig megszokott rítusok, szabályok nem érvényesek. A bekerülés körülményei egyértelműen 
traumatikusak a gyermekek számára, ebből eredhetnek időben elhúzódó, a személyiség 
fejlődését és alakulását veszélyeztető folyamatok. A gyermekek helyzetét tovább nehezíti, 
hogy gyakran a szülők sincsenek tisztában azzal, miért veszítették el őket, illetve hogyan 
kaphatnák vissza gyermeküket. Mindezek a gyermekben a bizonytalanság létérzését erősítik. 
A szülő-gyermek új kapcsolattartásának kialakulatlansága, a közöttük lévő konfliktusok 
ugyancsak megterhelik a gyermekeket. 
 
A beutalásra kerülő gyermekek pszichés státusára vonatkozóan Nagy (2008) a családból 
kiemelt gyermekek veszteségélményét emeli ki. „A család elvesztésekor fellépő gyászreakció 
elsődleges tünete – a depresszió – révén akadályozza a beilleszkedést, éppen úgy az új 
közösségi környezetbe, mint az új iskolába. Gátolja a tanulmányi motivációt, ezért 
születhetnek a nevelésbe vett gyermekek körében gyakran az átlagnál gyengébb tanulmányi 
teljesítmények (….). Ez a folyamat a hisztériához hasonló tünetátvitelekben vagy 
ingerlékenységben, acting-out magatartásban (dühroham) is megnyilvánulhat, de 
leggyakoribb mégis  (a szülővel való – B. N.) az újraegyesülésre vonatkozó vágyteljesülés 
szintjén való megmaradás” (Nagy, 2008, p. 62). A szerző gyakori tünetként említi még a 
tanult tehetetlenséget, megnyilvánulási formájának pedig a regressziót és a tagadást tartja. 
Három olyan vezető mechanizmusra hívja fel a figyelmet, amelyek a gyermekvédelembe 
került gyermekek gyászreakcióját jellemzik. Az első az „azonosulás a kiemeléssel” 
identifikációs mód. A mágikus gondolkodás révén a gyermek ekkor azt észleli, hogy saját 
negatív gondolatai váltak valósággá (hiszen már korábban is rossz volt a szüleivel a viszony), 
az új helyzet pedig döntésképtelenséget és ambivalenciát okoz neki. A második azonosulási 
lehetőség az „azonosulás a kiemelés okával”: ebben az esetben a gyermek „azonosulhat a 
fizikai, lelki agresszióval, a megaláztatással, a megvertséggel, a teljes megrontással, 
azonosulhat a másikon való átnézéssel, a semminek sem tartással, a teljes elhanyagolással, s 
ez utóbbi három identifikációs tárgy már elég a szomorú közönyhöz, amelyet a szakirodalom 
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apátia néven említ” (Nagy, 2008, p. 64). Végül, a harmadik identifikációs folyamat során a 
gyermek azonosul az „elveszett szülő tulajdonságaival”.  
 
Ugyancsak a gyászmunka folyamatát elemezve foglalja össze a következőket Hantos (2008): 
„Munkánk során sok ilyen nyilvánvaló esettel találkozhatunk: cumizó, bevizelő, beszékelő 
kamaszokkal, csecsemőpózban pihenő gyermekekkel. Valószínűleg egyes, egyéb okokkal nem 
magyarázható iskolai kudarc mögött is regresszió lappang, pl. akkor, ha az egyébként sikeresen 
teljesítő gyerek egy képzési szakasz befejezése előtt elkezd rontani, mulasztani. Gyakran látjuk, 
hogy a gyerekek – főként a rendszerbe való kerülésük után – „befékeznek”, újra- és újrajárják 
ugyanazt az osztályt, kivéve, ha a felnőttek összefogása a névleges – és nem elégséges – 
teljesítmény ellenére át nem «rugdalja» őket a következő szintre. A gyerek teljesen 
nyilvánvalóan nem tesz meg semmit a továbbhaladásért, sőt, gyakran látjuk, hogy bojkottálja is 
a küzdelmet, pl. a nevelővel együtt megtanult anyagból egy szót sem árul el az iskolában. 
Ilyenkor arra volna szüksége, hogy «megállítsa» az időt, hogy az érzelmeivel képes legyen 
«utolérni» a hirtelen változások által teremtődött helyzetét. Nincs energiája az ismeretei 
bővítésére. Sőt, az iskola folyamatos visszajelzésre, értékelésre épülő világa még több terhet ró 
rá, és az így kiváltott frusztrációi bezavarnak elsődleges énvédő folyamataiba” (Hantos, 2008, p. 
71). 
 
A szexualitással kapcsolatos problémákról szólva Káldy (2008) azt állapítja meg, hogy a 
kapcsolatteremtés súlyos zavarai olyan kamaszokra jellemzőek, akik kisgyermekkorban korán 
szeparálódtak és bántalmazottak voltak. A kiegyensúlyozott szexuális identifikáció 
kialakulásának a gyermekotthonokban élő gyermekek esetében számos, az intézményi létből 
adódó gátja van. A fiúk számára nehezebb a szexualitással kapcsolatos kérdéseket női nevelőkkel 
megbeszélni, sok babona terjed köztük az információk hiánya miatt. A házirend pontosan 
szabályozza az ellenkező neműek szobában való tartózkodását, kevés a hely és idő az 
egyedüllétre. A rendszer szintű prüdéria és a hárítás szintén megnehezíti a személyiségfejlődés 
ezen aspektusát. 
 
A fiatalok sikeres társadalmi beilleszkedésének egyik kulcskérdése a sikeres pályaválasztás. A 
jelenlegi gyermekvédelmi gyakorlat, a tapasztalatok szerint, nem támogatja eredményesen ezt 
a folyamatot. A megfelelő iskola kiválasztásához egyaránt szükség van önismeretre és 
pályaismeretre. „A gyermekotthonban élő fiatalok különösen hátrányos helyzetben vannak az 
elérhető információk tekintetében: pályaismeretük igen korlátozott – hiszen gyakran csak a 
munkanélküliség, a piacképtelen szakmák, az alkalmi munkák példáit látják családjukban, 
közvetlen környezetükben –, érzelmi traumáik következtében pedig (védekezésként) 
önismeretük/önismereti igényük csekély, önértékelésük negatív, így sem érdeklődésükről, 
sem képességeikről nincs kidolgozott, reális képük. A nevelőkre ezek a nehézségek jelentős 
terhet rónak, hiszen az ő feladatuk a gátak áttörése, a gyermekekkel való közös munka során 
az érdeklődési területek és az erősségek felfedezése” (Jármi, 2008a, p. 31). 
 
Nincsenek könnyű helyzetben a gyermekekkel foglalkozó szakemberek sem: „Valójában 
legalább annyiszor találkozunk tagadással a felnőttek, sőt az egész ellátó rendszer 
működésében, mint a gondozottakéban. A realitás figyelmen kívül hagyását jelenti az is, ha a 
nevelői gárda minden erejét a gyermekek iskolai előmenetelére fordítja ahelyett, hogy a 
gyerek valódi szükségleteivel, pl. a szeretetéhségével vagy a félelmeivel foglalkozna, vagy 
amikor a nyolc általános formális teljesítése után semmire sem jó szakmai képzésekbe 
irányítja ahelyett, hogy valóban hasznára váló praktikus ismeretekhez segítené.  
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Természetesen érthetőek ezek a pótcselekvések, hiszen egyelőre nem rendelkezünk a 
megfelelő feltételekkel ahhoz, hogy tudomásul vegyük a realitást, és aszerint viszonyuljunk a 
hozzánk kerülő fiatalokhoz. Ez viszont már a tagadás rendszerszintű megjelenése. A 
gyermekvédelem ugyanis nem vesz tudomást arról, hogy az általa ellátott gondozottak 
mindegyike érzelmileg sérült; hogy a traumák feldolgozására időt kell hagyni, amit az 
iskolalátogatási kötelezettség nem tesz lehetővé; hogy a feldolgozatlan frusztrációk jelentősen 
befolyásolják a fiatalok személyiségfejlődését; hogy csak akkor lesz esély arra, hogy a sok 
szenvedést átélt gyermekek ép személyiségű felnőtté váljanak, ha megfelelően képzett 
szakembergárda veszi őket körül. A rendszerszintű tagadás irreális célkitűzésekhez és sokszor 
csupán formális eredményekhez vezet” (Hantos, 2008, p. 70). 
 
Ez a megközelítés már tükrözi a gyermekvédelemben dolgozók és a gyermekek közötti 
interakciók néhány neuralgikus kérdését, amelyeket saját vizsgálatunk szempontjából is 
rendkívül fontosnak tartunk. Meggyőződésünk, hogy a nevelő – gyermek viszony nem csupán 
hatalmi viszony, amelyben a legfontosabb és legaktívabb elem az lenne, hogy a nevelő 
bizonyos határokat, kereteket be kíván tartatni. Ez a viszony sokkal inkább egy segítő 
viszony. Ez a megállapítás annál is inkább igaz, hiszen a nevelő a saját segítő szerepének 
megerősítését a gyermektől várja. „A segítő szerepben akkor érzi magát konfortosan, illetve 
kompetensnek, ha úgy érzi, ebben a segített is partnere. A szereppartnerség ugyanakkor azt is 
jelenti, hogy minél biztosabb vagyok saját segítői szerepemben, annál inkább elfogadja a 
másik a segített szerepét” (Jármi, 2008b, p. 18).  
 
A szereprendszer szociális aspektusát húzza alá az a felismerés, hogy gyakran nem  dönthető el 
egyszerűen, kié a probléma: a növendék viselkedés-, személyiségproblémájáról, avagy az ezzel 
a helyzettel megküzdeni nem tudó nevelő problémájáról van szó (Miklósi, 2007). 
 
A nevelői beszámolók alapján Tóth (2008) azt tapasztalta, hogy a leggyakoribb nehézségeket 
a nevelőknek a segítő szerep betöltésében a szabályok és normák közvetítése, a szabadság 
korlátozása, az iskolában való megjelenés motiválása okozta. Érzelmi szinten a legtöbb 
gondot az empátia–azonosulás elkülönítése, a segítő–gyermek érzelmi kapcsolat minőségének 
meghatározása okozta a szakembereknek. 
 
Elméleti megfontolások a szociális reprezentációról 
 
Hipotézisünk jól érzékelteti azt a tudományos elképzelést, miszerint mi emberek tudományos 
elméletekről létrehozunk egy közös tudást, ami beépül a gondolkodásunkba, majd 
cselekvéseinkbe. Az eredeti elméletről leszakadhatnak bizonyos elemek, mások pedig 
nagyobb hangsúlyt kaphatnak. Ez a sajátosan szerveződő tudásunk része lesz a világról való 
elképzelésünknek, meghatározza egész viselkedésünket (Moscovici, 2002). A következőkben 
a szociális reprezentáció elméletének kialakulásáig vezető tudományos mérföldköveket 
vesszük számba, majd a reprezentációk narratív szerveződési formáival foglalkozunk. 
 
A reprezentáció kifejezés képviseletet, megjelenítést vagy utánzást jelent. Általában háromféle 
értelemben használják: politikai, mentális és szociális reprezentációként. Bruno Latour (1995) 
szerint a reprezentáció kétféle jelenéssel bírt a XVII. században: egyrészt a politikai képviseletet 
jelentette, amikor valaki helyettünk áll és képvisel minket (Hobbes). Másrészt pedig a 
természeti jelenségek képviseletét (Boyle). A mai, hétköznapi szóhasználat sok mindenben 
követi a hagyományokat. „Van a reprezentáció szónak egy diplomáciai jelentése: reprezentál az, 
aki jól kiöltözött, mert valamit, egy országot, egy családot képvisel, miként a politikai 
képviselet teszi Latour értelmezésében. Amikor viszont tárgyakról mondjuk azt, hogy 
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reprezentatív, ezen azt értjük, hogy valami kiugrik, kiemelkedik, legjobb példánya valaminek, 
miként egy kísérlet is egy tanulmányozott jelenségnek.” (Pléh, 1998, pp. 109–110). 
 
A reprezentációval foglalkozó első pszichológiai megközelítés a kognitív ideg-tudományok 
radikális nézőpontja. Képviselői úgy gondolták, hogy a pszichológiai értelemben vett 
vágyakról és mentális állapotokról való beszéd nem más, mint „népi” tudomány. Véleményük 
szerint az olyan mentalisztikus, vagyis reprezentációs fogalmak, mint a gondolkodás vagy az 
emlékezés, jellegzetesen a köznapi tudat termékei, amelyek az emberi viselkedés (természet) 
tudományos magyarázataiban nem használhatók fel. „Az eliminatív materializmus tézise 
szerint a pszichológia jelenségeire vonatkozó felfogás teljességgel hamis, oly mértékig hibás 
elmélet, hogy mind elvei, mind ontológiája ki fog küszöbölődni, ahelyett, hogy simán 
redukálódna a befejezett idegtudományra” (Churchland, 1990, p. 206; Pete, 2007). 
 
A kognitív pszichológia és szociálpszichológia egy régóta meglévő filozófiai hagyományhoz 
kapcsolódik azáltal, hogy elismeri a reprezentációk létét.  Descartes volt az első filozófus, aki 
feltételezte, hogy kétféle ontológiai entitás létezik, az egyik a mentális, a másik a fizikális. A 
kognitív pszichológia is alapvetően ezen az úton halad, amikor azt feltételezi, hogy a 
szubjektum áll szemben a világból érkező információkkal, az információkat idegrendszerünk 
dolgozza fel, ám az idegrendszeri folyamatok nem feleltethetőek meg közvetlenül a mentális 
reprezentációknak. A kognitív szociálpszichológusok is elkülönült egyéni tudatokat 
feltételeznek, amelyekkel szemben állnak, illetve amelyekben leképződnek a szociális világ 
ingerei. 
 
 „A huszadik századi szociálpszichológia történetében az objektív „kulturális” valóság és a 
szubjektív reprezentáció közötti megkülönböztetés fontosságát, a szubjektív realitás 
elsőbbségét az ítéletalkotás és a cselekvés szempontjából leghatározottabban az alaklélektani 
hagyományokhoz kötődő szociálpszichológusok, Lewin, Asch és Heider képviselték. Lewin 
(1972) szerint a cselekvést meghatározó élettér a személy mindenkori szubjektív valóságának 
terminusaiban írható le. Asch (1952) szerint egy tárgy értékelését és a vele szembeni 
viselkedést megelőzi az interpretáció, a tárgy szubjektív jelentésének kialakulása. Még a 
nevezetes konformitáskísérletek értelmezésében is – a társak általi elfogadás igénye és az 
elutasítás kerülése mellett – hangsúlyozta a társaknak azt a szerepét, hogy a személynek 
információt szolgáltatnak arról, hogy miként kell a tárgyat (az összemérésre kínált vonalat) 
értelmezni. A társak által adott ítéletek elfogadását Asch szerint megelőzi a társak által 
nyújtott interpretáció elfogadása” (László, 2000, pp. 290–291). 
 
A sztenderd társadalomtudományok területén belül a szociális reprezentáció elmélete 
Durkheim társadalomelméleti és módszertani fejtegetéseihez (társadalmi tény és kollektív 
reprezentációk) áll legközelebb. Moscovici a két durkheimi alapfogalom, az egyén és a 
társadalom közti áthidaló kapocsnak tekintette a szociális reprezentációt (László, 1999).  
 
Durkheim a szociológia tárgyát keresve jutott el a társadalmi tényekhez, melyek biztosították, 
hogy a szociológia tudományként működhessen, tehát egyértelműen hozzárendelhető legyen egy 
önálló, határokkal rendelkező vizsgálati terület, egy „tudományos mező” (Némedi, 2005). 
Módszertanilag ez a társadalmi tények vizsgálatát jelentette, melyek olyan „állandósult vagy 
nem állandósult cselekvésmódok, amelyek képesek kényszerítő erővel hatni az egyénre, vagy 
pedig amik egy adott társadalomra általánosan jellemző és egyéni megnyilatkozásaitól 
független, önálló léttel rendelkeznek”(Durkheim, 2005, p. 279). 
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Ezek a jelenségek tehát az egyéni-társadalmi skála (mely Durkheimnél még nem folytonos) 
egyik végpontját jelölik ki, a társadalmit, mely jelenségekre a szociológiának kell válaszokat 
adnia. A másik végpont a mai pszichológia, melynek az egyéni állapotok, cselekvések jelentik 
a vizsgálati területét. Durkheim tudományszemléletében ez a felosztás nem csupán 
tudományos munkamegosztás, hanem egy hierarchikus szemléletmód megnyilvánulása is. Az 
alapkövek az egyéni érzések, cselevések és reprezentációk. Ezek kombinációiból szövődik a 
társadalom hálója, de már mint új, előzményektől függetlenedő entitás működik. A durkheimi 
társadalomelmélet egyik kulcsmomentuma tehát az, hogy „az egyéni cselekvésekből és 
képzetekből levezethetetlenek a társadalmi állapotok, a társadalmi egész sajátosságaiból 
azonban magyarázható az egyéni”(Némedi, 2005, p. 37). 
 
Az egyéni-kollektív dichotómia és hierarchia fejeződik ki „az ember kettős természetéről” 
vallott elképzelésben is: az emberi természetben, mely kezdettől fogva hajlamos a rövid távú, 
egyéni céloktól vezérelt szükségletkielégítésre, önzésre, zabolátlanságra, a társadalmi teremt 
rendet. Társadalmi eredetűek a szabályok, az erkölcsi normák; ezek a kollektív tudatokhoz 
kötődő entitások szükségképpen az egyénnél magasabb rendű létezők. „Minden, ami 
társadalmi, reprezentációkból áll, következésképpen reprezentációk terméke”(Némedi, 2005, p. 
41). 
 
A fentiekből kitűnik, hogy már a durkheimi elmélet is feltételezett egyfajta dinamikus 
kapcsolatot az egyéni és a kollektív között (bár ez még egyirányúként tételeződött fel), és 
szinte helyet kínál a szociális reprezentációknak. „A szociális reprezentációk a mindennapi 
életből eredő koncepcióknak és magyarázatoknak az egyének közötti kommunikációban 
kialakuló halmazai. A mai társadalomban egyenértékűek a hagyományos társadalmak 
mítoszaival vagy hiedelemrendszereivel; akár a common sense modern változatainak is 
tekinthetők” (Moscovici, id. László, 1999, p. 12). 

 
A kollektív tudat fogalma és az egyes alcsoportok sajátosan kialakított reprezentációi átvezetnek a 
következő kapcsolódási ponthoz, a mannheimi tudásszociológiához. Ennek egyik központi 
fogalma a léthez kötöttség, mely több értelemben is felbukkan: jelentheti egyrészt a gondolkodás 
léthez kötöttségét, vagy a gondolkodás és a lét belső összefonódását, másrész kihat a megismerés 
eredményére is – „létrelativitás” (Némedi, 2005). Az elmélet kiindulópontja, hogy a különböző 
társadalmi csoportok más-más szegmensét tapasztalják meg a „valóságnak”, eltérő hatások érik 
őket, így értelemszerűen a valóságról alkotott koncepciójuk is eltérő. A tudásszociológia feladata 
az, hogy ezek a gondolati konstrukciók („lét-ideológiák”) és a társadalmi pozíciók betöltői között 
fennálló összefüggéseket felderítse és megértse (Némedi, 2005).  
 
A Mannheim által megfogalmazott elmélet természete, működési mechanizmusa révén sok 
szállal kötődik a Schütz-féle természetes beállítódás fogalmához. Eszerint a cselekvő az 
elsődleges valóság értelmezése folyamán egy olyan rendezett, látszólag objektív, a cselekvőn 
kívül létező, külsődleges formában tárolt tapasztalatanyagot használ, mely új elemek 
beépítését is lehetővé teszi a rendszer megkérdőjelezése nélkül. Ez a tapasztalatanyag 
azonban csak látszólag külsődleges; valójában nagyon is egyéni, hiszen szubjektív 
élményfolyamhoz kötött. „Az észlelet nem elszigetelt esemény, hanem az állandó tudatáram 
eleme. Rendkívül bonyolult értelmezési folyamat eredménye, amelyben a jelenbeli észleletek 
korábbi észleletekkel kerülnek kapcsolatba”(Schütz, 1971; Preglau, 2000, p. 85). 
 
Mivel a természetes beállítódás szerint zajlik le minden értelmezés és cselekvés az 
életvilágban, Schütz ezt mindennapi világnak nevezte. A mindennapok világának kiemelt 
szerepét életünkben számos tényező együttes hatása biztosítja: egyrészt ez egy interszubjektív 
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világ, amelyben az egymással való kommunikáció és egymás megértése a lehető 
legtermészetesebben adott (Preglau, 2000). Másrész ezen világ biztosítja azt a szilárd alapot, 
melyen a kommunikáció értelmezhetővé válik (közös kód, közös tudás stb.).  
 
A világ szilárdságának biztosítása létfontosságú, mivel az új elemek beépítése mindig 
potenciális veszélyforrást jelent az életvilág integritásának és megkérdőjelezhetetlen voltának 
szempontjából. A világról való tudásunk Schütz szerint három típusba sorolható; ezek az 
otthonos tudás, az ismertség és a puszta hit.  
 
A szociális reprezentáció szempontjából az ismertség fogalma kiemelkedően fontos, mivel ez 
jelenti azt a tudást, melynek nem tudjuk a „miértjeit”, nem vagyunk „szakértői”, mégis 
beépültek a mindennapokba, a közös tudás részévé váltak. „Alapos tudásunk {..} ismeretünk 
nemcsak a ’mi’-ről és a ’hogyan’-ról van, hanem a ’miértet’ is értjük, amelyben szakértők is 
vagyunk (például a telefonműszerész tudása arról, hogyan működik a telefon). Az ismertség 
fokán viszont a tudás csak a ’mi’-re irányul, és nem kérdez rá a ’hogyan’-ra. (például a 
telefonhasználó tudása, aki tudja, mit kellene tennie, ha valaki másnak akar tárcsázni, de azt 
már nem, hogyan és miért működik a telefon). Ott, ahol még a miről sem tudok, kezdődik a 
puszta hit szférája, amely a jól megalapozottságtól, a valószínűségen, az ismerősségen, az 
idegen tekintélybe vetett bizalmon, a vak elfogadáson át egészen a tökéletes tudatlanságig 
számtalan módon tagolódik” (Schütz 1971; Preglau, 2005, p. 88). 

 
Az idézet egyben utal arra a módra is, ahogyan a tudományos elméletek „leszivárognak” a 
mindennapokba, és egy „naív common sense” részévé válnak. (László, 1999). Moscovici 
elméletében hangsúlyosan szerepel az a kitétel, mely szerint a szociális reprezentációknak 
használhatóknak kell lenniük a csoport életében, tehát csak azok az elemek és csak olyan 
mélységig képezhetik a közös tudás tárgyát, melyek valóban jelen vannak a csoport életében, 
és egyfajta „gyakorlati haszonnal” bírnak.  
 
A szociális reprezentáci- elmélet első kérdésfelvetése Serge Moscovicihez köthető, aki 1961-
ben megjelent „La psychoanalyse et son image” című könyvében arra keresett választ, hogy 
miként válhat egy átlagember számára távolinak tűnő tudományos elmélet a hétköznapi tudás, 
a mindennapi diskurzus részévé. Az empirikus módszereket sem nélkülöző kutatás kimutatta, 
hogy az egyes társadalmi csoportok pszichoanalízisről való ismerete, arról alkotott véleménye 
és a módszerhez való attitűdje szignifikánsan eltér egymástól, annak ellenére, hogy az elmélet 
a mindennapok részévé vált, egyfajta ’közös tudás’ része lett az ötvenes évek 
Franciaországában. Ez a leszivárgás azonban jelentősen átalakította az elmélet fogalmi 
kereteit, bizonyos elemeket beemelt a mindennapokba, másokat negligált, vagy éppen önálló 
jelentéstartalommal ruházott fel (László, 1999). 
 
A szociális reprezentáció fogalmának Moscovici kettős funkciót tulajdonít: „Egyfelől a 
szociális reprezentációk létrehozzák azt a rendet, amely képessé teszi az egyéneket, hogy a 
tárgyi és szociális világukban eligazodjanak. Másfelől lehetővé teszik egy közösség tagjainak 
a kommunikációt azáltal, hogy biztosítják a társas érintkezés kódját, valamint azt a kódot, ami 
saját világuk, egyéni és csoporttörténetük különböző aspektusainak egyértelmű osztályozására 
és megnevezésére szolgál” (László, 2005, p. 72). A reprezentáció, a szubjektum és annak 
tárgyai közötti mediációk, a hozzájuk való kapcsolódás és a tőlük való elkülönülés terében 
születik. „E reprezentációk révén konstruálják a pszichológiai folyamatok a „külső” társadalmi 
valóságot, miközben ez a valóság más oldalról magukat a pszichológiai folyamatokat 
konstruálja. A szociális reprezentáció-elmélet szerint a reprezentáció sem belső (mentális), 
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sem külső (nyilvános, ahogy egy mondat vagy bármely anyagi jel az) hanem a kettő sajátos 
viszonya.” (Moscovici, id. László, 2005, p. 75). 
 
A szociális reprezentáció elmélete egyszerre kívánja megragadni azt a folyamatot, amelyben 
egy ismeretlen dologból ismeret, közös tudás és valamiféle viszonyulás alakul ki, illetve azt a 
módozatot, ahogyan ezt a társas világ keretei közé ágyazza, társas megismeréssé és tudássá 
alakítja. Az elmélet ezért jellegzetes „kettős kötődésű”: alapfogalmai mind egyéni-kognitív, 
mind társas-társadalmi szinten alkalmazhatók (László, 1999). Az elmélet két legfontosabb 
fogalma, a lehorgonyzás és a tárgyiasítás azt a feldolgozási folyamatot modellezik, amely 
lehetővé teszi a fenyegető ismeretlen megszelídítését, saját világba illesztését.  
 
A lehorgonyzás során a megismerő az új elemet a már meglévő sémarendszerbe próbálja 
integrálni, mégpedig oly módon, hogy ha az új elemben sok a zavarba ejtő, nehezen 
értelmezhető dolog, akkor partikularizál, (azaz a különleges tulajdonságok kiemelésével 
teremt annak új helyet a rendszerben); ha pedig a dolgot hasonlóságon alapulva tudja a már 
meglévő sémákhoz kötni, akkor generalizál (azaz a közös tulajdonságokra nagyobb hangsúlyt 
fektet, az nem odaillő dolgokat pedig eliminálja). A folyamat szükségképpen a meglévő 
prototípusok alkalmazásával megy végbe, aminek a későbbi elemzés során nagy jelentősége 
lesz, hiszen ez azt jelenti, hogy a megismerés nemcsak individuális, kognitív folyamat, hanem 
erősen függ a csoporttagságtól, a csoport valóságról alkotott képzeteitől és szociokulturális 
adottságaitól. László (1999) azt is kiemeli, hogy maga a megismerés folyamata sem mentes 
érdekektől: a szóban forgó csoport értékei, a reprezentációhoz kapcsolódó érdekei is 
megszabhatják a lehorgonyzás irányát és módját.  
 
A tipizálás és osztályzás elengedhetetlen kiegészítője az elnevezés, mellyel nem csupán címkét 
kap az addig ismeretlen tárgy, hanem egy egész viszonyrendszerbe ágyazódik be, mégpedig 
megannyi lehetséges kapcsolódási ponttal. A szociális reprezentációelmélet másik kulcsfogalma a 
tárgyiasítás, amin azt a mozzanatot értjük, amikor a fogalom „átfordul képpé”, konkrét 
tapasztalattá. Moscovici felhívja a figyelmet, hogy ez nem szükségképpen megy vége minden 
absztrakt fogalomnál; megeshet, hogy a figuratív magot nem tárgyiasult fogalmak alkotják. 
 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy akár egyetlen kultúrán belül is többféle szociális racionalitás 
működhet: a különböző szociális csoportok eltérő szociális reprezentációval rendelkezhetnek. 
Ezek a szociális reprezentációk azonban a cselekvések célját, feltételeit, eszközeit, várható 
eredményeit illetően önmagukban koherensek, és ennek értelmében egymástól gyökeresen 
eltérő viselkedésformákat implikálhatnak. A viselkedés tanulmányozásakor nem elegendő a 
szociális reprezentációk megértése, azok szerveződésének, koherenciájának feltárása is 
elengedhetetlen. A szociális reprezentáció narratív szerveződésének elméletei például 
tekintetbe veszik a viselkedés célját és eredményét, az eredményre vonatkozó előfeltevéseket 
és értékeléseket. Céljuk, hogy a reprezentációkat olyan implikációs magyarázatként 
kapcsolják össze a társas interakciókkal, amelyek nem tisztán logikai, hanem tapasztalati 
alapon nyugvó gondolkodást feltételeznek. 
 
A narratívum 
 
A narratív hasonlat alkalmazása az emberi cselekvések és gondolkodás megvilágítására 
összhangban áll a társadalomtudományok új eredményeivel. Geertz (1994) „Az értelmezés 
hatalma” című könyvében olyan átalakulásokról írt, miszerint a társadalomtudósok feladják az 
energetikai, térbeli és mechanisztikus metaforákba vetett bizalmukat, s olyan emberi 
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jelenségekből származó metaforákkal helyettesítik azokat, mint a dráma, a retorika, a rítus és a 
játék. 
 
A narratívumot legegyszerűbben olyan történetként értelmezhetjük, amely szimbolikusan 
leírja az emberi cselekedeteket. A történetnek van kezdete, közepe, vége, és események 
mintázatából áll. Végtelen változatosság jellemzi, s minden emberi gondolkodásban és 
cselekedetben fellelhető. Nemcsak a történet leírására alkalmas, hanem egyszerre a psziché 
szervezőerejeként is működik. Theodor S. Sarbin (2001) a narratív elv bevezetését javasolja, 
mely szerint az emberi lények narratív struktúrák szerint gondolkodnak, észlelnek, használják 
képzeletüket, s hozzák meg erkölcsi döntéseiket.  
 
Jerome Bruner szerint „a történet az emberi intenciók viszontagságai körül forog” (2001, p. 
32), s mint ilyen, felismeréséhez nincs szükség bonyolult értelmezési aktusra, elegendő a 
mindenkiben meglévő intuíció. Bruner abból az alapfeltevésből indult ki, hogy az emberi 
gondolkodásnak két formája létezik: a paradigmatikus és az elbeszélő mód. Míg az első a 
formális és empirikus bizonyítás eljárásaihoz folyamodik, addig a másik nem a valóságot, 
hanem a valószerűséget keresi. A továbbiakban olyan kísérleti pszichológiai és 
csecsemőkutatásból származó eredményeket mutatott be (Heider–Simmel, 1944; Leslie, 1979), 
amelyek a szándékot, mint egy primitív kategóriarendszert képzelik el, aminek funkciója egy 
ősi élményszerveződés. Ez egyben az intenciót egy eredendő kategóriának tekinti. 
 
Roger C. Schank (2004) „Dinamikus emlékezet” címen újabban magyarul is megjelent 
könyvében újraértelmezi a dinamikus emlékezet fogalmát. Korábbi munkáikban Schrank és 
Abelson (1977) az emlékezeti struktúrákat úgynevezett forgatókönyvek segítségével 
modellezték. A forgatókönyv, akkori definíciójuk szerint, egy olyan struktúrát jelentett, amely 
egy bizonyos helyzet megfelelő eseménysorrendjét írta le, esetleg sztereotip cselekedeteket és 
ezekhez kapcsolódó helyeket. „Amint azonban a nyelvet emlékezeti folyamatként kezdtük 
szemlélni, a megértésről is megváltozott a véleményünk. A nyelvi megértést most már 
integrált folyamatnak tartjuk. Az emberek nem képesek megérteni valamit anélkül, hogy 
eszükbe ne jutna, amit már tudnak, vagy hogy mit gondolnak arról, amit éppen hallottak. Már 
nem szedjük apró összetevőire a nyelvi megértés fogalmát” (Schank, 2004, p. 16). Ennek 
nyomán Schank és munkatársai megalkották a forgatókönyv alkalmazott definícióját: olyan 
adatstruktúra, amely az előrejelzések kialakításában játszik szerepet. „A forgatókönyv-alapú 
és az általános struktúrákon alapuló emlékezet között az a különbség, hogy az első esetben 
egy adott helyzet ismerete a többé-kevésbé hasonló helyzetekből származik, a második 
esetben viszont az általánosabb struktúrák lehetővé teszik, hogy egy adott helyzethez tartozó 
információt egy teljesen eltérő helyzetben is felhasználjunk” (Schank, 2004, p. 24). A 
forgatókönyvek és a többi magas szintű tudásstruktúra különbségét tehát a generalizáció és az 
absztrakció fogalmaiban ragadhatjuk meg. Brunerhez hasonlóan, Schank is kétféle 
információt különböztetett meg, melyek tárolási és előhívási folyamatai eltérnek: egy 
tapasztalati úton szerzett specifikus struktúrát és egy absztrakt információkat tároló struktúrát. 
 
A narratív pszichológiával foglalkozó kutatók egyetértenek abban, hogy a narratívumok 
áthatják, szervezik és értelmezik cselekvéseinket, gondolkodásunkat. „A narratív pszichológia 
mindenekelőtt pszichológiai metaelmélet, amely az elbeszélő funkciót a pszichikus általános 
antropológiai sajátosságának fogja fel. (Pléh, 1996; László–Ehmann–Péley–Pólya, 2000; 
Ehmann, 2000). Ebben az értelemben az elbeszélés már a verbális történet vagy akár a nyelv 
előtt létezik, mint a valóság tudati konstrukciójának, jelentésekkel és értelemmel való 
felruházásának természetes módja (Ricoeur, 1984-87; Bruner, 1986; Sarbin, 1986)” (László, 
2005, p. 43). Ugyanakkor létezik egy „második arca”, a „történet vagy elbeszélés mint 
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természetes tárgy használata és az egyéni pszichikumban betöltött funkciója felé fordul” 
(László, 2005, p. 44). Ennek értelmében a narratívumok paradox jelleggel bírnak: egyrészt 
végtelen számú narratív lehetőséggel rendelkezünk, másrészt tapasztalatainkat, benyomásainkat 
éppen a nyelv által „szelidítjük meg”, tesszük magunk és mások számára érthetővé. 
 
Az elbeszélés alapját a cselekvő, a cselekvés, egy helyszín és egy cél vagy szándék adják. 
Problémát jelez ezeknek a komponenseknek az össze nem illése (pl. rossz helyen, rossz időben 
van valaki). Mivel a történetek mindig magukban hordozzák a cselekményre vonatkozó 
értékelést, az elbeszélés ebben az értelemben nem más, mint a probléma következményeinek 
jellemzése. Azt tapasztaljuk tehát, hogy a történet túlmutat önmagán, tanulsága van.  
 
Ahhoz, hogy egy történet narratív jelleggel bírjon, elengedhetetlen az is, hogy valamilyen 
referenciával és időbeli struktúrával rendelkezzen. A modern elméletalkotók egyetértenek abban, 
hogy az elbeszélés nem lehet teljes anélkül, hogy ne utalna a perspektívára. A történetek mindig 
viszonylagosak az elbeszélő nézőpontját illetően. Ez azt jelenti, hogy a narratívumok két síkon 
mesélnek: egyrészt a cselekvésről tudósítanak, másrészt arról, hogy mit gondolnak, éreznek a 
szereplők és a történet mesélője. Bruner (2001) és Sarbin (2001) szerint, a történetekben nem 
elsősorban ok-okozati összefüggések vannak, hanem intencionális állapotok motiválják a 
szereplőket cselekvéseikben. 
 
Mint látjuk, a narratív pszichológia elfogadja a szociális konstrukció elvét, azaz evidenciaként 
kezeli, hogy a ’világ’ és az ’én’ szociálisan konstruált jelentéstartalmak. Ugyanakkor a 
narrativitás nemcsak generálja, hanem korlátozza is a konstrukciót: strukturálisan (a 
történetnek legyen eleje és vége), tartalmi szempontból (gazdaságos jelentésrendezettséget vár 
el), és végül szociálisan (megoszthatónak kell lennie).  
 
Kérdésfelvetések 
 
Vizsgálatunk során a következő, szemléleti keretünkre is utaló kérdésekre keressük a választ: a 
nevelők milyen szociális reprezentációkkal rendelkeznek a beutalt gyermekek állapotára, 
problémáikra vonatkozóan, illetve problémamegoldásaik során ezek az ismeretek (esetleg ezek 
hiánya) a meghatározó, avagy sokkal inkább saját élettörténeti narratívájukat hasznosítják. 
 
Még közelebbről nézve, három problémakörre fókuszáltunk, hogy a kapott válaszokat 
önmagukban és kölcsönhatásaikban is értelmezhessük: 
 

1) Milyen különbségek fedezhetők fel a frissen beutalt kamaszokat illetően a TEGYESZ 
Szakértői Bizottságának pszichológusai által készített vélemények reprezentációi és a 
gyermek- és lakásotthonban dolgozó szakemberek belső, szociális reprezentációi 
között? (Avagy, mennyiben érhető tetten Moscovici „leszivárgás” teóriája?) Ezt a 
kérdést azért tartottuk különösen fontosnak, mert az eredmények ismeretében a 
kamaszok pályaválasztását elősegítő tréningek alakíthatók ki a gyermekvédelem 
területén. 

 
2) Milyen eszközök állnak a segítők rendelkezésére a pszichés és az arra épülő 

pályaválasztási problémamegoldásban? Kérdésfelvetésünk elsősorban arra irányult, 
hogy a konkrét pályaorientációs, vagy a kamaszok személyiségállapotának 
ismerethiányát érzékelik leginkább hátráltató tényezőnek a szakemberek. 
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3) Milyen mértékben befolyásolja a szakemberek egyéni életútja, saját problémamegoldó 
mintája segítő tevékenységüket? Ebben az esetben a segítők motivációit és eszközeit 
kívántuk feltérképezni. 

 
 
A vizsgálati minta, a kutatás módszere, a célpopuláció leírása 
 
A vizsgálat két, egymástól elkülönülő részből állt. Az első feladat a Fővárosi TEGYESZ 
Szakértői Bizottsága által elkészített pszichológiai szakvélemények elemzése volt. Munkánk 
során kialakítottunk egy olyan kategóriarendszert, amely az összes vélemény valamennyi 
kategóriáját tartalmazta. A bemutatkozó és a vizsgálati helyzetben mutatott viselkedést, 
attitűdöket, az anya- és apaképet, a testvérekkel, kortársakkal mutatott viszonyt, a 
feladathelyzetekbe való bevonhatóságot, a szabálykövetési hajlandóságot, az érzelmi és indulati 
élet szabályozását, az elhárító mechanizmusokat, a coping mechanizmusokat, az én- és 
jövőképet, a veszélyeztető tendenciákat és a vezető tüneteket, a meghatározó traumákat 
kódoltuk2.  
 
Ezután félig strukturált interjúkat készítettünk, melyek célja a szelf és tárgyreprezentációk 
működésének vizsgálata volt3. A vizsgálathoz olyan szövegekre volt szükségünk, amelyek 
explicit módon tartalmazzák a segítők tudását a beutalásra került kamaszok állapotáról, 
ugyanakkor olyan életepizódok felidézését kértük, amelyek az elbeszélők sajátjai.  
 
A vizsgálat során a következő életepizódok felelevenítését kértük a résztvevőktől: 
 

 egy olyan helyzet, amikor egy pszichés problémával küzdő serdülőt sikeresen 
segítettek 

 azt a helyzetet, amikor egy pszichés problémával küzdő serdülőt sikertelenül 
támogattak 

 olyan epizódot, amikor sikeresen támogatták egy kamasz pályaválasztását 
 az előző szituációt, de sikertelen kimenetellel 
 saját pályaválasztásának történetét 
 egy élethelyzetet, amikor nagyon boldognak érezte magát 
 egy élethelyzetet, amiben nagyon rosszul érezte magát 

 
Mindezeken túl, az interjú elején arra kértük a segítőket, hogy tételesen sorolják fel, milyen 
pszichés és pályaválasztási problémákkal küzdenek a frissen beutalt kamaszok, és milyen 
eszközökkel segítik őket. A kapott válaszokat a szakvélemények eredményeit elemző 
kódrendszer alapján kódoltuk, hogy összehasonlíthatóak legyenek azokkal. 
 
Az élettörténeti, pályaválasztási epizódokat kvalitatív módszer segítségével elemeztük.  
 
A szakértői vélemények kiválasztásakor a következő szempontokat tekintettük mérvadónak: 
 

 A minta időbeli kereteit illetően tárgyévnek tekintettük a 2008. januárjától 2008. 
szeptemberéig beutalt kamasz-korú fiatalokról készült jellemzéseket.  

 Kiválasztásukkor figyelembe vettük és követtük a speciális és normál ellátást 
igénylő beutalt fiatalok előfordulási arányát. 

 
A segítőket, az interjúk alanyait a képzésre jelentkezők közül választottuk ki. A vizsgálat 
során összesen negyven szakvéleményt és huszonkét interjút elemeztünk. 
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A vizsgálat eredményei 
 
A szakértői vélemények és a segítők konstruktumai 
 
Vizsgálati adataink szerint jelentős az eltérés a „feladatvégzésbe való bevonhatóság” 
kategóriában a segítők és a szakvélemények adatai között. Míg a segítők több mint hatvan 
százaléka úgy tapasztalta, hogy a szakellátásba frissen beutalt kamaszok elutasítóan, 
opponálóan viselkednek feladathelyzetekben, addig a kétszemélyes vizsgálati helyzetben a 
gyermekek kezdeti zárkózottsága több mint kilencven százalékban oldhatónak bizonyult.  
 

1/A ábra 
Szakvélemények – feladatvégzés 
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1/B ábra 
Interjúk – feladatvégzés 
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Megfigyeléseink szerint a kezdeti viselkedési problémaként megjelenő, a kamaszok opponáló, 
tekintélyt nem tisztelő viselkedése a segítők tapasztalata szerint magasabb értékkel bír, 
összehasonlítva az egyszeri, explorációs helyzetben kapott adatokkal. 
 
2/A ábra 
Szakvélemények – felnőttekhez való viszony 
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2/B ábra 
Interjúk – felnőttekhez való viszony 
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A vizsgálat eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a kétszemélyes helyzet és az érzelmi 
támogatás – holding – megléte vagy hiánya jelentősen meghatározza a frissen beutalt 
kamaszok viselkedését. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a gyermekekkel nap mint nap 
foglalkozó, személyes kapcsolatban lévő szakemberek ne lennének tisztában a kétszemélyes 
helyzet, a segítő kapcsolat meghatározó erejével. A kapott eredmények inkább arra 
figyelmeztetnek, hogy a segítőknek célszerű tudatosan használniuk ezeket az eszközöket, 
mert lényegesen megkönnyíthetik szakmai munkájukat.  
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A következőkben néhány interjúrészlet támasztja alá és teszi világossá, hogy a szakemberek, 
a segítők munkájukban egyértelműen és jól használják a fent leírt eszközöket: 
 
„Igazából csak ezen az úton lehet elérni valamit. Anélkül, hogy valami közünk ne lenne 
egymáshoz a gyerekekkel, amire mondhatjuk, hogy ez a kötődés maga, anélkül semmit sem 
lehet elérni. Ameddig nincs személyes kapcsolat, ameddig nem jön létre valami kontaktus 
egymással, addig nem nagyon lehet csodákat tenni”. 
 
„Amikor bekerült, nagyon visszavonult, erős indulati kitörései voltak, amikor éppen nem 
vonult el és nem sírt, vagy nem zárkózott be a szobájába. Nagyon igényelte a foglalkozást. Az 
fontos volt, hogy egyáltalán figyelmet kapott, és elkezdhette feldolgozni az addigi történéseket. 
Itt nem volt más speciális technika.” 
 
„Eszköztárunk nekünk a beszélgetésen, a személyes beszélgetésen, a kötődés kialakításán túl, 
nem nagyon van.” 
 
„Ehhez idő kell, mert azért lehet változtatni idővel, ha megtaláljuk az utat, hogy valamilyen 
kötődés kialakuljon. 
 
Az emberi kapcsolatok, az emocionális biztonság megteremtésére irányul a segítők azon 
törekvése, hogy az állami gondoskodásba került gyermekek kortársaik közé könnyen, 
biztonságosan illeszkedjenek be. A szakvéleményektől eltér a segítők véleménye, megítélésük 
szerint a bekerülő fiatalok képesek társaikkal tartalmas kapcsolatot kialakítani.   
 
3/A ábra 
Szakvélemény – kortárs viszony 

 
3/B ábra 
Interjúk – kortárs viszony 
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Mint a következő idézetekből kitűnik, a szakemberek, segítők napi munkájukkal tudatosan 
erősítik is ezeket a pozitív folyamatokat. 
 
„Úgy jött oda, hogy felkészítettek minket, illetve mondták, hogy problémás gyerek, 
megrugdossa a felnőtteket, nekimegy a tanárnak, kerüli az iskolát. Tehát ilyen előítéletek után 
jött oda. De mi szeretettel vártuk, befogadtuk és semmi probléma nem lett vele.” 
 
„Mióta itt van, az egészségesebb környezet, meg az, hogy mindig van valaki a csoporton 
belül, aki segít, meg az iskolában is, akire kicsit felnéz, ez biztos, hogy segít. Meg a megértés, 
hogy elfogadjuk olyannak, amilyen.”  
 
„Akkor kezdjük azzal, hogy be kell állni a sorba. Tehát van egy közösség, aki viszi magával, 
mi meg motiváljuk őket.” 
 
„Nekem három hónap múlva tovább kell adnom a fiúkat. Van egy-két libling, akiket otthagyok 
magnak, mert könnyebben hallgat a fiú a társára, mint rám.” 
 
„Próbálunk nagyon tudatosan beszélni arról, hogy a lányok hogyan fogadják a bejövőt. 
Hátha nagyobb biztonságban érzik majd magukat, mert őket itt már várják.” 
 
Lényeges különbség mutatkozott a szabálykövetés, a szabálytudat kialakultságának 
megítélésében a szakvélemények és a segítő szakemberek között. Míg a segítők 
kialakulatlannak, addig a szakvélemények többsége kialakultnak írta le ezeket a helyzeteket. 
Ennek a témának a további vizsgálata feltétlenül indokolt, hiszen nagyon nem mindegy, hogy 
normaszegő magatartásról, vagy a normákat nem ismerő viselkedésről van szó. A 
különbségtétel jelentősége elsősorban a magatartásban megnyilvánuló problémák kezelésekor 
szembetűnő. 
 
4/A ábra 
Szakvélemény – szabálytudat 
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4/B ábra 
Interjúk – szabálytudat 
 

 
Az interjút adók nagy többsége a szabálykövetést, illetve a normaszegést elsősorban az iskolai 
problémákkal hozta kapcsolatba.  
 
A következőkben néhány olyan megvilágító idézet következik, amely jól reprezentálja a 
segítők álláspontját: 
 
„Volt egy lány, aki nem volt jó tanuló. De mögé kell nézni, hogy honnan jött és mit hozott. 
Ahhoz képest a sok lemaradáshoz képest, amit gyerekkorából hozott, benne volt erő.” 
 
„Amikor kikerült ebből a csoportból, még mindig ott tartottunk, hogy iskolai problémái 
vannak, hazudik, mindenfelé jár, nem tudni hova.” 
 
Az iskolai problémákkal kapcsolatban a szakemberek nemcsak a szabályszegést, 
iskolakerülést emelték ki, hanem a gyermekvédelmi rendszerbe való megkésett bekerülést is. 
Ez utóbbiról úgy vélekedtek, hogy rontja a sikeres iskolai teljesítményt, s nem utolsó sorban, 
akadályozza a sikeres pályaválasztást. Az alábbiakban következzen néhány példa az 
elhangzott véleményekből: 
 
„Én azt gondolom, hogy a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos ez a probléma. A törvény 
maga, az rendben van, csak az értelmezéssel van gond. Ahogy nálunk ugye az lenni szokott, 
hajlamosak vagyunk a törvényt szó szerint vagy éppen ellenkezőleg értelmezni. Tehát még 
ésszerűtlen módokon is. A kisebb gyerekeket nehezebben emelik ki a családból, mert az ő 
problémáik nem okoznak olyan oltári nagy tüneteket, amik nagyon zavarnák a környezetet. 
Szegények és kész. Pedig ők szorulnának a legnagyobb védelemre, hiszen nem tudnak olyan 
hangos jeleket kiadni. És akkor ezek a dolgok mennek, mennek…és megint bekerülnek, aztán 
vissza a szülőkhöz, de a szülőnek megint nem ment, oltári balhék voltak, aztán megint be, 
aztán egy kicsit megint ki. De ezek a történések nem múlnak el nyomtalanul…A kamasz 
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gyerekek azok, akik bekerülnek, pedig nem tizenhat éves korban kezdődik a probléma. Amit ő 
a családban megtanult, amilyen mintákat követ, az már kialakult és rögzült. Az ő meg nem 
tanult kifejezésmódja, a reakcióik, a környezetnek mindenfajta molesztálása, a saját maga 
ellen irányuló agresszió.” 
 
„Nem kerülnek be a szakellátásba időben. Tizenhat-tizenhét évesen kerülnek be, többnyire 
drogosok, alkoholbetegek, de bekerült már tizenkét éves drogfüggő alkoholista is. Széles lett a 
paletta.” 
 
„Azt vettem észre, hogy egyre kevésbé van olyan gyerek, aki nagykorúként kikerül és el tud 
helyezkedni, szakmája van. Ennek elsősorban az az oka, hogy úgy kerülnek be tizenhat évesen, 
hogy hatodik osztályba járnak.” 
 
„Borzasztó sok a lemaradásuk az iskola területén. Nem tudjuk felméretni őket, úgy zavar el 
minket a szakértői bizottság, ahogy kell. Mire egy tizenhét éves gyereket megvizsgálnának és 
leírnák a véleményt, már nagykorú. Ebből adódóan tele vannak iskolai kudarccal.” 
 
Nemcsak a pályaválasztás kérdéskörébe tartozik az énkép, az önértékelés megítélésének 
kérdése, jóllehet annak is alapját képzi. Az énképre és az arra épülő jövőképre vonatkozó 
értékelések szintén eltéréseket mutattak, a szakvélemények és a segítők véleménye között 
fontos különbségek fedezhetők fel. A segítők árnyaltabban definiálták a fogalmakat: míg a 
szakvélemények szerint a frissen bekerülő kamaszok énképe leginkább kialakulatlan, addig a 
segítők ennek számos jól megragadható, konkrét megnyilvánulási formáit is felsorolták. Ez az 
eredmény a Moscovici-féle „laikus tudás” elméletnek a fordított, visszafelé áramló hatására 
világít rá: a tapasztalatokon nyugvó tudás visszahat a tudományos, szakmai elméletekre, 
alakítja őket. Ilyetén módon e kétféle tudás csak egymás kölcsönhatásában lehet eredményes. 
 
5/A ábra 
Szakvélemények – énkép 
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5/B ábra 
Interjúk – énkép 



  Bede Nóra: Szociális konstruktumok a segítő szakmában 
 

18 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

pozitív negatív integrált kialakulatlan idealizált reális

 
 
A két diagram összevetésekor kitűnik, hogy a segítők relatíve magasnak értékelik az idealizált 
énkép gyakoriságát a beutalásra került kamaszok esetében. Ez a megállapításuk nemcsak az 
énkép kialakulatlanságát, hanem a fiatalok – elsősorban saját kortársaik által való –
sodorhatóságára is felhívja a figyelmet. Ez utóbbi veszély és késztetés, mint később látni 
fogjuk, kiemelkedően jellemző az állami gondoskodásba kerülő gyermekekre. 
 
Hasonló eredményeket találtunk a jövőkép vizsgálatánál is. 
 
6/A ábra 
Szakvélemény – jövőkép 
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Interjúk – jövőkép 
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Az interjúkból egyértelműen kitűnik, hogy a segítők tudatosan támogatják a kamaszok 
reálisabb én- és jövőképének kialakítását, felismerve annak súlyát és szerepét későbbi 
pályaválasztásukban és élettörténetük alakulásában. 
 
„Van egy kislány, aki a múltkor hozott egy papírt, a «nem tudom milyen» kétnyelvű gyakorló 
közgazdasági szakközépiskoláról. Mondom neki: «Figyelj, szálljunk már le a földre!» És 
akkor most hozott egy olyan papírt, ami egy modell divatiskoláról szólt, ez viszonylag jó lenne 
neki.” 
 
„Vannak, akiknek túlzott elvárásaik vannak maguk felé és nem egészen reális a képük 
önmagukról. Azt gondolja például egyikük, hogy lehetne akár gépészmérnök is. És akkor el 
kell tudnom magyarázni, hogy azért ez nem így megy, először le kell érettségizni hozzá, ami 
nehéz, aztán az egyetem.” 
 
„Ha rájövök, hogy aki felszolgálónak tanult, semmi affinitása nincs ahhoz, hogy ő felszolgáló 
legyen, mert igaziból ő karosszéria lakatos akar lenni, akkor elkezdünk erről sokat 
beszélgetni. Aztán felvázolok neki rövid és hosszú távú célokat.” 
 
„Szerintem elsősorban az a fontos, hogy mihez van affinitása. No, meg hogy mi a realitás, 
abból a szempontból, hogy a meglévő iskolázottságával, képesítésével el tud-e helyezkedni.” 
 
Hangsúlyos eltérés mutatkozott a két csoport között abban a tekintetben, hogy miként ítélik 
meg a vezető viselkedésproblémákat. Eredményeink szerint a nevelők kamaszokról alkotott 
szociális reprezentációit a viselkedésszinten megjelenő tünetek uralják. Ebben az értelemben 
rendelkeznek egy közös, gyakorlatias tudással, ami azonban korántsem egyezik a szakértők 
által leírtakkal. A segítők, a szakvéleményekben leírtakhoz képest, túlértékelik az impulzív és 
antiszociális viselkedéselemeket, míg az utóbbiak sokkal kevésbé érzékelik a kamaszok 
kötődési problémáit, elmagányosodásukat és depresszív tüneteiket. 
 
7/A ábra 
Szakvélemény – tünetek 
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7/B ábra 
Interjúk – tünetek 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Kén
ysz

ere
s

Dep
res

szí
v

Dep
en

de
ns

Szo
cio

pá
tia

, a
nti

sz
oc

iáli
s

Szo
mati

zá
ció

Hipe
rak

tív

Im
pu

lzív

Nárc
isz

tik
us

Öns
ors

ron
tás

Szo
ron

gá
s

Kom
pe

nz
ál

Hisz
ter

ofo
rm

Teá
trá

lis

Para
no

id

Én-s
zű

kít
és

Sze
xu

ális
 za

va
r

 
A tünetek, problémák eltérő megítélése nyomán a kamaszok traumatizáltságáról, 
veszélyeztettségéről is eltérő szociális reprezentációkkal rendelkeznek a szakvélemények és a 
segítők által adott interjúk konstruktumai. Az előzőekben már jeleztük, hogy a tapasztalati 
szint és az elméleti tudás egybefonódása nyomán alakul ki a működőképes szaktudás, és hogy 
e kettő egymásra hatásának eredménye, hogy folytonosan változtatják egymást. 
 
 

 
 
Fel kell figyelnünk arra is, hogy a „halkabb”, negatív tünetek (valamely viselkedés elmaradása) 
nehezebben észrevehetőek a szakemberek számára, mint a pozitív, sokszor azonnali 
beavatkozást kikényszerítő, harsányabb tünetek, jelenségek. Ennek egyik konzekvenciája a 
stresszel való megküzdésben is tükröződik: a segítők lényegesen több olyan epizódot 
elevenítettek fel, ahol az elkerülő és érzelemközpontú coping-stratégia dominált, szemben 
azokkal, ahol a feladatorientált stratégiák jelentek meg. 
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Segítő szakma és személyes konstruktumok 
 
Vizsgálatunk második részében arra kerestük a választ, hogy milyen eszközökkel segítenek a 
szakemberek a frissen beutalt kamaszoknak akár pszichés, akár pályaválasztási problémájuk 
megoldásában. Az alábbi diagramon jól látható, hogy számos eszköz áll rendelkezésükre, 
melyek mind a pszichés támogatást, mind pedig a pedagógiai segítségnyújtást célozzák. 
 
A vizsgálat első részében számos adatot láthattunk arra vonatkozóan, hogy a segítők a 
személyes kötődésen, a kétszemélyes kapcsolaton keresztül, a fiatallal együtt oldják meg a 
problémákat. Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy a segítők szakmai identitásában mekkora 
szerepet kap személyes, intim szféra, hiszen a szakmai identitás nem más, mint a szaktudás és 
a segítő személyiségének szoros együttese. 
 
Ez a megközelítés, gyakran dilemma formájában, az interjúkban számos helyen explicit 
módon is megjelent: 
 
„Nem tudom, mennyire tudatosan segítettem neki. Nem biztos, hogy mindig jól csinálom, mert 
hallottam, hogy nem keverendő össze ez a gyerek a sajátunkkal. De én mindig azt mondtam, 
hogy ami rajtam múlik, és a sajátomért is megtenném, azt meg is fogom tenni.” 
 
„Tulajdonképpen mi felnőttünk a gyerekekkel. Többen vagyunk itt kollegák így…A családom 
többször mondta, miért nem megyek el rendes óvodába dolgozni, de nem tudom elképzelni. 
Annyira belefolyunk a gyerek életébe, hogy nem hasonlítható össze egy iskolai pedagógus 
életével, aki leadja az óráit és kész.”  
 
„Igazából az ember saját személyiségével dolgozik erősen, tehát ez egy nehéz dolog, meg 
könnyű dolog, ha úgy vesszük. De inkább nehéz, ha úgy vesszük, mert sérülékennyé tesz. Mi 
magunkat is védeni kell, meg figyelni, hogy mennyit adunk bele, meg hogy megtaláljuk az 
egyensúlyt. Tehát igazából a saját személyiségünkkel dolgozunk, akik vagyunk, meg a saját 
mintáinkat látják és követik a gyerekek.” 
 
„A konzulensem volt az, aki nagyon sokat adott, segített feldolgozni a zavaró dolgokat. 
Szerintem minden szociális szférában dolgozónak először önmagával kell megbirkóznia, hogy 
utána tudjon segíteni másokon… Ez olyan közhelynek hangzik, de a romjainkból lehet 
építkezni. Tehát először nagyon nehéz dolog, mert fájdalmakon kell keresztülmenni 
mindenkinek, és a sajátja fáj a legjobban. Utána elég erős leszel és segíthetsz másokon.” 
 
A fenti idézetekből is kitűnik, hogy a szakmai és a személyes szerepet nem lehet élesen 
különválasztani. A szakmai szereppel a segítő olyan szerepet vesz magára, ami adott, amit nem 
maga definiál. Az „Én”-nek ugyanakkor ahhoz, hogy jól tudjon működni, hogy feloldja az 
ellentmondásokat, hogy alkalmazkodhasson, valamilyen szinten magába kell integrálnia a 
szakmai szerepet. Ilyenkor a személyes és a szakmai összefonódik, illetve folytonos 
kölcsönhatásba kerül. Ennek a kölcsönhatásnak a dinamikája az, ami nemcsak jól feltárható és 
megérthető, hanem egyben lehetőséget ad arra is, hogy a gyermekvédelemben dolgozók 
megfelelő segítséget kapjanak mindennapi tevékenységükhöz (Both, 2003).  
 
Utalhatunk ezúttal Parin szerepfogalmára is (idézi: Both, 2003), aki szerint primer tapasztalatait 
mindenki magával viszi foglalkozási szerepébe, és valamilyen módon integrálja, természetesen 
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nem tudatosan és csak többé-kevésbé intenzíven. A következőkben ezt a tudattalan folyamatot 
szeretnénk érzékeltetni egymással összefüggő interjúrészletek segítségével. 
 
Először egy olyan interjúból idézünk, amelyben a családi, a saját élettörténeti narratívum a 
szakmai identitásba is pozitív mintaként épült be. 
 
„Nem volt kérdés, hogy más legyek. A siker az volt, hogy felvettek és segítő lettem. Ezt főleg 
anyám türelmének köszönhettem, meg annak, hogy hagyták, hogy megküzdjek a magam 
kisebbségi érzéseivel. Nem tudom, ha piszkáltak volna előbb, erőt veszek-e magamon.” 
 
Majd később ugyanő: 
 
„Sikertörténetnek nevezhető annak a gyereknek az esete, akinek kialakult a megfelelő 
erőforrása, önismerete, elképzelése arról, hogy mi is szeretne lenni. Körüljártuk, hogy 
megvannak-e megfelelő képességei és hagytuk, hogy azt csinálja, amit szeretne. El is végezte 
az iskolát, most egyetemista.” 
 
A következő epizódok az élettörténet során megtapasztalt negatív történések kompenzációját 
mutatják be: 
 
„Én nem voltam sosem egy mintagyerek. Ezt úgy kell érteni, hogy volt igazgatói, osztályfőnöki 
intőm…Azért nagyon emlékszem arra, hogy vége volt a ballagásnak és azt mondta az 
osztályfőnök, hogy semmi nem leszek. Ugyanezt mondta az édesapám is, hogy te hülye vagy, 
még az iparit sem fogod sosem elvégezni. Na, ennek ellenére szakmunkásversenyt nyertem, 
meglett a mestervizsgám is.” 
 
Majd ugyanő később: „Azt mindig el szoktam mondani, hogy nem érdekel, mit csinált ezelőtt. 
Előttem most tiszta lappal indul, egészen addig, amíg a becsületén foltot nem ejt, amíg nem 
szökik, vagy nem ráz át. Akkor így elbeszélgetünk, meg megnézem az anyagát is. Nagyon rossz 
képeket festenek ezekről a fiatalokról: túl agresszívek a felnőttekkel szemben, de általában az 
esetek hetven százalékában rácáfolnak a fiúk. Vagy nekem nagyobb az ingerküszöböm, vagy a 
kollegáknak kicsi, de sosem tudnék ilyen képet lefesteni róluk.” 
 
A következő idézet egy korai szeparációs élményt elevenít fel, majd a saját pályaválasztásban 
megjelenő, ezt kompenzáló elfogadó életeseményt. Végül láthatjuk, hogy a segítő hogyan 
integrálta ezeket a narratívumokat saját szakmai identitásába. 
 
„Emlékszem, hogy Anyu otthagyott a sötétben, a viharban. Akkor iszonyúan féltem. Nem azért 
hagyott ott, mert bántani akart, csak a tesómért kellett menni az oviba és iszonyú vihar volt. 
Két rossz közül kellett választania. Úgyhogy otthagyott a házban ülve, hogy el ne mozduljak 
onnan. Na, de közben elment az áram a vihar miatt, és egyedül is voltam, meg kicsi is, 
lehettem úgy három éves. Emlékszem arra az érzésre, hogy ott kucorogtam azon a kis 
heverőn, hogy jöjjön valaki.” 
 
Ugyanennek az interjúadónak a sikeres pályaválasztásában alapélménynek bizonyult társai el- 
és befogadó attitűdje: 
 
„Jól csinálták: befogadtak, elfogadtak. Szerintem mindent átadtak, amit át tudtak adni a saját 
működésükből. Olyan kollegiális légkörbe kerültem bele, ami szerintem szintúgy erről szólt, 
hogy nyitott, befogadó.” 
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Segítő szerepében az egyik legfontosabb eszközének az elfogadó támogatást tartja, miközben 
arra törekszik, hogy meghagyja a fiatal önállóságát: 
 
„Én nem fogok a fogorvoshoz időpontot kérni helyette, nagylány már. És akkor ezt 
begyakoroljuk, hogy mit mondjon – «Jó napot kívánok, időpontot szeretnék kérni…»stb. – és 
akkor ez működik. Csak ott kell mellette állnom, amíg beszél a telefonon.” 
 
 
Végül, nézzük meg egy saját élettörténeti trauma integrálását a szakmai identitásba: 
 
„Volt egy nagyon nyugodt családi életem, nagyon jó körülmények között éltem, majd jött egy 
időszak, amikor a feje tetejére állt minden…Egyedül maradtam két gyerekkel és voltam 
munkanélküli is…Tőlem is elvehették volna a gyerekeimet.” 
 
Később így folytatja: 
 
„Mindig azt mondom a szülőknek, hogy igenis benned kell hogy legyen a megoldás, meg az 
erő, hogy igenis vissza lehet kapni a gyereket. Soha nincs megoldhatatlan, lehetetlen helyzet.” 
 
Az idézetek is azt példázzák, hogy az interjút adókban is megjelenik a „segítő szerep” 
definíciója körüli bizonytalanság és számtalan ehhez kapcsolódó kérdés. Hol a határ a 
személyes és a szakmai identitás között, az élettörténeti események milyen mértékű átdolgozása 
és tudatosítása szükséges ahhoz, hogy az beépíthető legyen a szakmai identitásba? Ezek a 
gondolatok megerősítik azt a bevezetőben idézett szakirodalmi állítást, hogy a nevelő-gyermek 
viszony nem elsősorban a határok betartatására irányuló szerep, sokkal inkább egy segítő 
kapcsolat, amelyben mindkét fél aktívan vesz részt. A saját élettörténetből származó minták, 
motivációk sosem egy az egyben integrálódnak a szakmai identitásba, még akkor sem, ha néha 
tudattalanul alkalmazzuk azokat. Szakmai szerepeink kialakítását hosszú, elsősorban önismereti 
munka előzi meg, mint ahogy azt többen említették az interjút adók közül. Ezt a munkát, ezt az 
utat nem lehet és nem érdemes megspórolni. A szakmai és személyes identitás 
összefonódásának és szétválasztásának feladata, saját élettörténeti eseményeink tudatos 
feldolgozása nemcsak szakmai felhasználásukat könnyítheti meg, hanem segít a szakemberek 
személyes integritásának megőrzésében és a fenyegető „burn-out” szindróma elkerülésében. 
 
Összegzés és javaslatok 
 
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek meglehetősen egységes szociális 
reprezentációval, „gyakorlatias tudással” rendelkeznek a kamaszkori problémákról. Moscovici 
(2002) elméletével összhangban azt tapasztalhattuk, hogy az egyének létrehoznak egy közös 
tudást a tudományos adatokról, elméletekről, ami beépül a gondolkodásukba, a 
viselkedésükbe. Az eredeti elméletekről a gyakorlatban leszakadhatnak egyes elemek, mások 
pedig nagyobb hangsúlyt kaphatnak.  
 
Vizsgálatunk egyik célkitűzése az volt, hogy értékelhető adatokkal szolgáljon arra vonatkozóan, 
hogy miben térnek el ezek a „laikus, gyakorlatias” elméletek a „kvázi tudományos” 
megfontolásoktól. 
 
Számos értékes tapasztalatot gyűjtöttünk a kérdés megválaszolásához. A kutatás számszerűsítve 
is alátámasztotta azt a feltételezésünket, hogy a kamaszok viselkedésproblémáiról, 
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feladattudatukról, beilleszkedési és kötődési képességeikről a segítőknek eltérő 
reprezentációik vannak a szakvélemények információival összevetve azokat. 
 
Ezzel párhuzamosan olyan eredményeket is találtunk, amelyek a felülről „leszivárgó tudás” 
elméletének éppen a fordítottját reprezentálták. A vizsgálat eredményei megerősítették azt, 
hogy a jövőkép és az énkép – amelyek a pályaválasztás alapját képzik – szociális 
konstruktumainak tekintetében a segítők sokkal differenciáltabb tudással rendelkeznek, mint a 
szigorú értelemben vett szakmai összefoglalók. 
 
Ez a kutatási eredmény arra a közismert, ám újra és újra felidézendő igazságra hívja fel a 
figyelmünket, hogy a gyakorlati tapasztalatok és az elméleti gondolkozás csak együttesen, 
egymással kölcsönhatásban teremthetik meg a biztos szakmai tudás alapját. 
 
A vizsgálat másik lényeges következtetése az volt, hogy a segítő kapcsolat, a segítő beszélgetés 
meghatározó erővel bír, fontos szerepe van a kamaszok támogatásának eszköztárában. Nem 
hunyhatunk szemet afelett, hogy a segítők megerősítést várnak abban a tekintetben, hogy az 
általuk többé-kevésbé tudatosan használt módszerek milyen keretek között és milyen 
módszertannal hasznosíthatóak. Ezek a tapasztalatok ugyanis minden bizonnyal hasznosulhatnak 
a képzésben, előzetes ismeretük elengedhetetlen a képzések tervezésekor. 
 
Vizsgálatunk fókuszában kapott helyet a szakmai identitás és a személyes élettörténeti 
események összefüggése, azok összefonódása. Feltételezésünk szerint a segítők sokszor 
használják saját élettörténeti narratívájuk tapasztalatait egy adott probléma megoldásához. A 
kutatási eredmények megerősítették azt, hogy a segítő szakemberek saját életeseményeiket 
feldolgozva, transzformálva használják a segítségnyújtás során. Ez a nem epizód jellegű, hosszú 
folyamat minden érintettnek hasznos, beleértve a segítőket is, akiknek szakmai identitása ily 
módon is erősödik. Erre alapozva fontos szerepet kaphat a képzésben egy olyan tematikus blokk 
létrehozása, amely egyúttal a segítők személyiségének védelmét is erősíthetné. 
 
A kutatás fontos konzekvenciái közé tartozik, hogy a segítők viszonylag kevés információval 
rendelkeznek a jelenlegi pályaválasztási kínálatról és lehetőségekről. Egy differenciált és 
részletes kínálati anyag ismerete segíthetné a kérdések megválaszolását, ezért helye lenne a 
képzésben. 
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1 1 A „Segítő szakemberek továbbképzése a gyermekvédelmi szakellátásban élő kamaszok munkavállalási 
készségeinek fejlesztésére” című képzéshez kapcsolódó előkészítő kutatás kezdeti eredményeinek bemutatása. 
Készült a Fővárosi TEGYESZ: „A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő kamaszok munkaerő-piaci esélyeinek 
javítása a szakemberek ágazatközi hálózati együttműködésével és munkaerő-piaci képzésével Közép-
Magyarországon” című (2.2.1-06/1.-2007-05-0003/4.0 azonosító számú) HEFOP-projektje keretében.  
 
2 A megküzdési stratégiák kategóriáit a Folkman és Lazarus-féle Konfliktusmegoldó Kérdőív magyar adatációja alapján 
határoztuk meg. Köszönjük Hajdúné Kálmán Margó és Rakos Eszter a kódolás során nyújtott nagy segítségét. 
3 Ennek elkészítésében nyújtott segítségéért külön köszönettel tartozunk Dr. Péley Bernadettenek.  


