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Bevezetés

Jelen kiadványban öt olyan esetet mutatunk be, ahol a gyermekek, bár 
különböző okok miatt kerültek a látóterünkbe, de mindegyiküknél fennállt 
a korai iskolaelhagyás veszélye.

Korai iskolaelhagyónak azok a fiatalok számítanak, akik a 18–24 éve-
sen legfeljebb alapfokú végzettséggel kerülnek ki az oktatási rendszerből. 
Ezeknek a fiataloknak az aránya 2018-ban Magyarországon 12,5% volt, 
ami az uniós átlagnál közel 2%-kal volt magasabb, és a hatodik legma-
gasabb az unió tagállamai között. A mutató értéke 2010-hez képest 1,7 
százalékponttal emelkedett, miközben az uniós átlag 3,3 százalékponttal 
csökkent – áll a Központi Statisztikai Hivatal felmérésében. A 18–24 évesek 
száma kb. 759 ezer fő volt, közülük közel 95 ezren korai iskolaelhagyók. 
A felmérésből az is kiderült, hogy a lemorzsolódók aránya hazánkban  
a férfiak esetében magasabb (12,6%), mint a nőknél (12,3%).

Az okok rendkívül összetettek: társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatá-
si, nemi és családi tényezők is szerepet játszanak a jelenség kialakulásá-
ban. De a romló statisztikai adatokban nagy szerepet játszik az is, hogy a 
tankötelezettség korhatára 2012 szeptemberétől 18-ról 16 évre csökkent. 

A témával számos kutatás, tanulmány foglalkozik. A szakemberek nagy-
részt egyetértenek abban, hogy a földrajzi tényezők is befolyásolják azt, 
hogy a gyermekek milyen pályát futhatnak be. Az ország keleti, valamint 
északkeleti régióiban született gyermekeknek szignifikánsan rosszabb 
esélyeik vannak, mint a nyugati országrészben született társaiknak. A föld-
rajzi tényezőkhöz sorolható az is, hogy nagyvárosban, városban, faluban, 
netán tanyán élünk-e. Könnyen belátható, hogy a nagyobb településeken 
élőknek több, jobb lehetősége van megfelelő iskolát és munkát találni. 

A társadalomban betöltött státusz, valamint a szülők iskolai végzettsége 
is nagyban meghatározza a gyermekek tanulásának eredményességét: az 
alacsonyabb végzettség, az alacsonyabb státuszú munka, esetleg a mun-
kanélküliség szinte megsokszorozza annak az esélyét, hogy a gyermek idő 
előtt, végzettség nélkül távozik az iskolarendszerből, míg a magasabb vég-
zettségű, jobb állással rendelkező szülők gyermekeinél ez az arány jóval 
alacsonyabb. 
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Eseteinket úgy válogattuk, hogy a fent bemutatott okokat személyeseb-
ben, emberközelibben mutassuk be, hiszen a statisztikai mutatók mögött 
nem látszanak azok a – többnyire igen nehéz – sorsok, amelyek ahhoz 
vezetnek, hogy az érintettek vagy segítséget kérnek, vagy az ellátó-/jelző-
rendszer észleli a problémájukat, és próbál segítő kezet nyújtani feléjük. 

Természetesen a leírásokban szereplő személyek nevét és valamennyi 
azonosításra alkalmas adatát megváltoztattuk. 
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1. Szivárvány esete

Az esetben szereplő 13 éves lány édesanyja keresett meg, mert úgy gon-
dolta, hogy a gyermek reakciói már túlmutatnak a „rendes kamaszkori” 
megnyilvánulásokon: gyakori dührohamai voltak, és ezeket a családban 
nem tudták kezelni. Korábban már jártak pszichológusnál, aki családte-
rápiát javasolt, azonban a család férfi tagjai (apa és a velük élő, nagykorú 
fivér) ebbe nem egyeztek bele, mondván: „nem velük van a probléma”.

Az édesanya elmondása szerint a gyermek sokszor nagyon ideges, túlfe-
szített volt. Korához képest infantilis játékokat játszott (babázás), és kevés 
kortárs kapcsolata volt, azok sem mélyek. Nagyobb testvérével sem volt ki-
elégítő a kapcsolata, gyakran veszekedtek – csekély dolgokon is. Az anyával 
való kapcsolatát leginkább azzal jellemezhetnénk, hogy a gyermek, bár volt 
saját szobája, édesanyjával aludt, de vele veszekedett a legtöbbet is, kiabál-
va, csapkodva is. Az anya túlféltette és túlértékelte a gyereket: mindenhova 
elkísérte, és elvárta a kitűnő bizonyítványt, holott a lány képességei – bár 
rosszak nem – átlagosak voltak. Az elvárások és a képességek közötti kü-
lönbség hatalmas feszültséget keltett a gyermekben. 

A lány az édesapját hol utálta, hol istenítette – ez igazából azon múlt, 
hogy az apa ittas vagy józan volt-e. A családfő keményen ivott, amit meg-
próbált titkolni (zugivás), de a családtagok, rendszerint véletlenül, mindig 
megtalálták a nagy mennyiségű üres üveget. Az italozó életmód ellenére 
bejelentett állása volt, több műszakban dolgozott, viszonylag jól keresett. 
Az anya sokáig otthon maradt, majd adminisztrátori munkát végzett, de jó-
val kevesebb javadalmazásért, mint a férje. Ez vezetett gyakran családi ve-
szekedésekhez: az apa egyik „legkedveltebb” ütőkártyája az volt, hogy csak 
ő dolgozik, a többiek meg haszontalan ingyenélők, ő tart el mindenkit. Ez az 
életmód már a házastársak kapcsolatát is megrontotta, közöttük is hetente 
többször tört ki veszekedés, vita.

Mindezek következtében a kislány amúgy is érzékeny idegrendszere na-
gyon labilissá vált, valamint depresszív tünetek is megjelentek a magatartá-
sában. Önértékelése romokban volt. Nem találta a helyét sem a családban, 
sem az iskolában. Gyakran sírt, rosszkedvű volt, otthon pedig dührohamo-
kat kapott. 
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Az egyik ilyen elfajult vita közben annyira rátört egy roham, hogy nem 
tudott magáról, az orvosi ügyeletet is ki kellett hívni. Az orvos nyugtató 
injekciót adott és azonnal gyermekpszichiátriára utalta, ahol három hetet 
töltött kivizsgáláson, csoportfoglalkozásokon. A kórházban dolgozó kolléga 
javasolta a szülőknek, hogy helyben is keressenek pszichológust, mert a 
kislánynak a gyógyszeres kezelés mellett heti kétszer szüksége van pszicho-
lógiai megsegítésre is. 

Így kerültünk kapcsolatba a klienssel, illetve a családdal. A tanácsadá-
si folyamat alatt végig rendszeresen telefonos konzultációkat tartottunk a 
kezelőorvossal, valamint egy idő után jelzéssel éltünk a gyermekjóléti szol-
gálat felé is, így ők is bekapcsolódtak a családgondozásba. 

A heti kétszeri, intenzív érzelmi töltetű találkozásokon a kislány nem igé-
nyelte, hogy az édesanyja bent legyen a foglalkozásokon, ezért ő csupán 
az első alkalommal, illetve néhány szülő–gyerek konzultáción vett részt. Az 
édesapa egyetlen felkínált időpontban sem jelent meg, bár többször meg-
ígérte. A kislány testvére egy-két alkalommal elkísérte, de a beszélgetésen 
nem vett részt. Az anya látszólag együttműködő volt, de az általa titokként 
kezelt problémákkal sokáig nem nézett szembe, ő is úgy gondolta, hogy 
a kislány viselkedése az, ami nem megfelelő. Hosszú időnek kellett eltel-
nie – és egy nagy traumának kellett történnie –, amíg megértette, hogy a 
gyermek „csupán” tünethordozó, és a valódi probléma a család patológiás 
működése. 

Annak ellenére, hogy a gyermeket otthonról úgy engedték el, hogy a csa-
lád tabusított néhány témát, a lány szívesen jött a foglalkozásokra, sokat be-
szélt, teljesen megnyílt. A tabu témák megemlítésekor mindig megjegyezte, 
hogy ezt nem mondhatná el, de tudja, hogy máshogy nem gyógyulhat meg, 
csak ha egészen őszintén beszél. 

A gyermek motivált volt a megoldásra, ezért mindent a megbeszéltek 
szerint csinált. Lassan javult: irracionális félelmei csökkentek, önbizalma 
lassan nőtt. Egyre jobban tudta kontrollálni az indulatait is. 

A család egy rendszer. Működése – bármily abnormális is – nagy-
jából megfelel a benne élő tagoknak. Az a családtag válik a család 
tünetévé, aki a „leggyengébb láncszem”. Ha megváltozik a rend-
szer (valamely családtag kikerül pl. válás következtében, vagy meg-
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változik a rendszerhez fűződő viszonya, mert nagyobb önbizalma 
lesz, önismeretre tesz szert, vagy „csupán” kilábal egy betegségből), 
az problémát jelent a többi családtagnak.  Megváltoznak, már nem 
működnek a jól bejáratott játszmák, lelepleződnek a titkok, tabuk 
dőlnek le. A változás ellen minden rendszer harcol – tudatosan, 
tudattalanul. Próbálják visszaállítani a régi „rendet”, amikor még 
csak egyvalaki volt hibás, egy probléma volt. A legtöbbször nehéz 
azzal szembesülni, hogy pl. nem a rossz magaviseletűnek, hisztis-
nek mondott gyermek vagy beteg családtag okozza a problémát, 
hanem az egész rendszerben van a hiba. 

Ezt nemhogy elismerni, de meglátni is fájdalmas, mindenki el akar-
ja kerülni. Így a gyógyulófélben lévő, tünetmentesedő családtag 
egyszer csak azzal szembesül, hogy a többiek ugyanúgy viselked-
nek, mint korábban, ugyanúgy akarnak „játszmázni”, mint azelőtt. 
Tulajdonképpen benne akarják tartani a probléma skatulyájában, 
meg akarják akadályozni a felépülését. Ezeket a folyamatokat nem 
csak pszichés, de testi tüneteket „produkáló” családoknál, rendsze-
reknél is meg lehet figyelni.  

Természetesen nem arról van szó feltétlenül, hogy a hozzátartozók 
ténylegesen rosszat akarnának, hanem inkább arról, hogy minden-
ki védi a kialakult rendet, azt igyekszik fenntartani. A patológiás 
működésű családokban, ha valaki változik, azt igyekszenek visz-
szahúzni a kényelmes, megszokott mederbe – ami ugyan senkinek 
nem jó, de ismerős: mindenki tudja a szerepét, a forgatókönyvet, 
nem lesz meglepetés a végkifejlet sem. Valljuk be, ismeretlen és 
félelmetes tud lenni, ha valamelyik szereplő más mintákat hoz be 
a viselkedésébe: már nem lesz ingerült olyan könnyen, vagy nem 
italozik, vagy más káros szenvedélyről szeretne leszokni, vagy nem 
sírja el magát az első hangos szóra, hanem kiáll magáért, vagy 
nem csavarog… sok példát lehetne még hozni. Egyszóval: aki vál-
tozni, változtatni akar, annak nem csak a saját démonaival, de sze-
rettei tudattalan ellenállásával is meg kell küzdenie. 
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Így volt ez ebben az esetben is.
A lassú, néha ingadozó, de biztos javulás megbolygatta a családban ki-

alakult rendet. Már nem lehetett azt mondani, hogy a kislány (viselkedése) 
tehet mindenről: az ő hisztijei miatt kiabál az apa, ezért romlott meg a 
szülők házastársi viszonya, ezért nem szeret a testvér otthon lenni – hisz 
a lány sokkal nyugodtabb, megfontoltabb lett, nem voltak rohamai sem, 
tanulmányi eredménye is javult, bár kitűnő így sem lett. A veszekedések 
mégsem csökkentek… azaz felszínre került, hogy a vélt probléma nem a 
valódi. A gyerek elmondása szerint ebben az időben is többször próbálták 
meg bevonni a vitákba. Sajnos, annyira még nem volt erős pszichésen, 
hogy kívül tudjon maradni a játszmákon; bevonódott, így egy különösen 
heves vita odáig fajult, hogy az anya a konyhakést is elővette és önsértés-
sel fenyegetőzött.  Ezt a kislány nem tudta feldolgozni és ezután rendsze-
resen falcolt (vagdosta, szurkálta a karját, combját). 

A következő alkalommal, amikor nálam járt, látszott, hogy ismét negatív 
fázisban van. Rákérdeztem, miért visel a melegben hosszú pulóvert. Ekkor 
vallotta be, hogy egyre többször megfordulnak a fejében öngyilkos gondo-
latok is. Emlékeztettem a megállapodásunkra (minden hasonló esetnél le-
írásra kerül, hogy a tanácsadás időtartama alatt nem fordulnak önmaguk 
ellen semmilyen módon – ha mégis, akkor ez felülírja a titoktartási kötele-
zettséget) ezt nekem jeleznem kell a szülőnek, és a megfelelő szervezetek 
felé is kötelességem megtenni a jelzést. Legnagyobb megdöbbenésemre 
azt mondta, hogy a szülők tudnak róla (valóban így volt). Nem ellenke-
zett, hogy beszéljek velük és a családsegítő munkatársával. Az édesanya 
(az apa ezúttal sem jött) végig azt hajtogatta, hogy milyen szégyen, hogy 
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak kellett szólni! Gyakran elő-
fordul, hogy vélt státuszunk miatt nem kérünk külső segítséget, és abból 
nagyobb baj lesz. 

Telefonon egyeztettünk a pszichiáterrel is, aki javasolt egy újabb, hosz-
szabb kezelést a lány számára. Ezt ő azonnal, szinte boldogan elfogadta, a 
szülő húzódozott a távolság és egyéb nehézségek miatt, azonban belátta, 
hogy segítségre szorulnak. Így a gyerek ismét kórházba került. Ekkor már 
egyedül volt bent az osztályon, édesanyja csak látogatta. Az apával és test-
vérével csak telefonon beszélt.

Hazatértekor első dolga volt, hogy felkeressen, és elmondja az élmé-
nyeit.
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Bár nem sikerült az egész családot családterápiába irányítani, mégis el-
kezdődött valamiféle változás, javulás:

• Az anya belátta, hogy nem egészséges kamasz gyermekével együtt 
aludni, így kialakítottak a lány számára egy saját szoba. 

• A szülők a vitáikat megpróbálták nem a gyerekek előtt rendezni.

• A testvér nem csúfolta többet a lányt.

• A szülők lejjebb adtak az elvárásaikból: nem várták el, hogy kitűnővel 
végezzen, és éjjel is tanuljon a gyermek.

• Az apa többször elvitte a családot különböző programokra, és ezeken 
megpróbált figyelni a gyermek igényeire. 

Mindezek hatására nyugodtabb lett a családi légkör is. Amikor a lány 
megkapta az értesítőt, hogy felvették a vágyott iskolába, mindenki nagyon 
örült. Láthatóan megkönnyebbült. A középiskola első évében még rend-
szeresen járt a foglalkozásokra, később azonban elengedtem a kezét, kör-
vonalazódtak hosszú távú tervei is. 

Ebben az esetben pozitív a végkifejlet: a kliens hosszú út után meg-
találta a helyét, a további utat. Talán a család is segít neki ebben. 
Ha mégsem, akkor valószínűleg már van akkora önismerete, hogy 
egyedül is meg tudja tenni, amit szeretne. Ha mégsem, akkor pedig 
sok szakembert ismer, akikhez bátran fordulhat segítségért, ha el-
akadna valahol.

A család viszonylag jó szociokulturális helyzete, a gyermek jó intel-
lektusa, a változás/változtatás igénye, a szakemberek összefogása, 
együttműködése eredményeképpen ez a segítségkérő gyermek sze-
rencsére nem veszett el. Önálló felnőtt életének kapujában áll, nem 
fél a változástól, hanem igényli azt. Szerencsére akadnak ilyen tör-
ténetek is. 
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2. Amikor nem sikerül…

A második osztályos kisfiút a gyermekjóléti szolgálat delegálta a szakszol-
gálat ellátásába, miután megtörtént a család gyermekeinek védelembe 
vétele. A gyermek egy nagycsalád elsőszülött gyermeke, rajta kívül még 
öt testvérrel osztozott az édesanya szeretetén, mivel az apa – már nem 
először és nem is utoljára – büntetését töltötte börtönben, miközben más 
bírósági büntetőeljárások is folyamatban voltak ellene.  Szegényes körül-
mények között éltek, többször nélkülöztek is, bár az édesanya megpróbált 
a gyerekeknek mindent előteremteni. Az iskolában gyakran keveredett 
verekedésbe, sokszor a felszerelése is hiányzott, házi feladatot sem készí-
tett. Mivel az iskolában nem tudták kezelni a fiú kitöréseit, jelzéssel éltek 
a gyermekjóléti szolgálat felé, akik a védelembe vétellel egy időben köte-
lezték a szülőt, hogy a gyermek magatartási nehézségei miatt keressék fel  
a pszichológust és rendszeresen járjanak el a foglalkozásokra. 

A kisfiúval való első találkozás elég egyoldalúra sikerült: mivel büntetés-
nek fogta fel az előírt foglalkozást. Ezt a szülők és a gyerekek is gyakran 
így élik meg. Éppen ezért a delegált klienseknél az együttműködés sajnos 
nagyon látszólagos csupán, igazi változtatási szándék csak elenyésző eset-
ben van. A gyermek nem tudta, mi fog történni, egy szót sem szólt az egész 
alkalom alatt.  Ezután több alkalommal nem jelentek meg, és ezt a meg-
állapodás szerint jelezni kellett a családsegítő szolgálat szakembereinek. 
Közbenjárásukra megkezdődhettek a rendszeres foglalkozások. A gyermek 
eleinte semmit nem beszélt, maximum köszönt. A rajzos feladatokat és a 
diagnosztikus játékban való részvételt (Világgjáték) azonban megszerette, 
és azt is láthatóan értékelte, hogy nem erőltettem a beszélgetést. 

Több foglalkozás elteltével már szívesen jött, és lassan elkezdett me-
sélni is a napjairól. Az iskolai létet harcnak fogta fel, s mivel a többiek 
kiközösítették, a gyerekek közül – sajnos – a problémásakkal barátkozott. 
Tanítóit szerette, de sokszor haragudott is rájuk, mert nem védték meg, 
amikor szüksége lett volna rá, inkább azt érezte, hogy a bűnbak szerepét 
osztották rá (ebben volt is némi igazság, bár tény, hogy a fiú valóban ne-
héz eset volt). 

Ekkor már szívesen és sokat beszélt, miközben a világjátékkal játszott. 
Az otthoni dolgokról szinte semmit nem mondott, ám az apa megláto-
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gatásáról mindig színes képet festett. Érdekes módon minden ilyen alka-
lom után több lett vele a probléma az iskolában. Ezeket mindig őszintén 
elmondta, nem szépítette szerepét. Azokat az eseteket sem hallgatta el, 
amikor tiszteletlen volt egy pedagógussal, és azokat sem, amikor ő volt az 
agresszor. 

Magatartási problémái miatt gyermekpszichiáterhez irányítottuk, ott is 
rendszeres időközönként meg kellett jelennie, de nem szeretett menni, az 
is előfordult, hogy a szakrendelésről engedély nélkül távozott.

Ebben az időben voltak dührohamai is, többnyire otthon. Egy ilyen alka-
lom után három hétig gyermekpszichiátrián kezelték. A csoportfoglalkozá-
sok jó hatással voltak rá.

Időközben felcseperedett, és a hetedik osztályig ilyenformán folyt az 
élete. Az alkalmazott segítő eljárások hatása erősen hullámzó volt. Időn-
ként tapasztalható volt pozitív irányú változás, máskor viszont meg sem 
jelent a foglalkozásokon. A családot gondozó szakemberrel, valamint a 
gyermekpszichiáterrel rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, próbáltunk 
együttműködni a gyermek érdekében.

Rossz társaságba keveredett: dohányozni kezdett, kipróbálta az alko-
holt is. Ezekről ugyan szóban nem tájékoztatott, de amikor jött, lehetett 
érezni a füstszagot.

Sokat hiányzott, igazoltan és igazolatlanul is. Az édesanyja és az osz-
tályfőnöke is megpróbált mindent (családlátogatás, beszélgetések, moti-
válás, családsegítő, jegyző bevonása; az osztályfőnök személyesen ügyelt 
rá, hogy a fiú ne lógjon az iskolából;az anya reggel elkísérte, az pedagógus 
a kapuban átvette, bekísérte a terembe), a családsegítő munkatársai is 
kipróbáltak minden lehetséges eszközt, a fiú mégsem járt iskolába. Hiány-
zásai évismétléshez, viselkedése iskolaváltáshoz vezetett.

Az új iskolában erőskezű, határozott osztályfőnököt kapott, aki szintén 
mindent megtett azért, hogy a gyermek ne „vesszen el”. Az édesanyával és 
az intézményvezetővel együttműködve eleinte elérték azt, hogy a hiányzá-
sok megszűntek, és a foglalkozásokra is ismét rendszeresen járt. 

Azonban a „jó barátok” megmaradtak… Ezek a fiatalok már elvégez-
ték az általános iskolát, el is kezdtek különböző középiskolákba járni, de 
magatartásuk, rossz tanulmányi eredményeik, motiválatlanságuk miatt  
mindannyian rövid időn belül végzettség nélküli iskolaelhagyókká váltak. 
Alkalmi munkákat vállaltak vagy a szüleik tartották el őket. Rendszeresen 
jártak bulizni, előkerült az ital, cigaretta és valószínű, hogy esetenként 
drog is. E barátok hatására, rábeszélésére ismételten sokat hiányzott a fiú. 
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Édesanyja már szinte félt tőle, nem volt hatással rá. Az osztályfőnök még 
egy ideig elérte, hogy járjon iskolába, de újra elkezdett lógni,  hiányozni. 

Ebben az időben már a szakszolgálatnál is csak elvétve jelent meg; köz-
lékenysége teljesen elmúlt, csak nagyon ritkán beszélt érdemleges dolog-
ról, annál inkább játszott azonban arra, hogy megbotránkoztasson. Ezt 
nem sikerült elérnie. Az iskolából viszont ismét kimaradt, és hozzám sem 
jött többet. 

A barátokkal való üzletelés, „seftelés”, egyéb dolgok viszont azt eredmé-
nyezték, hogy rendőrségi ügyei lettek. 

Kiemelték a családból, lakásotthonba került. Befejezte az általános isko-
lát és felvételt nyert egy középiskolába, ahol jó szakmát tanulhatott volna, 
de szinte állandóan szökésben volt. Ha büntetésként kimenőmegvonást 
kapott, akkor az iskolából nem ment vissza az otthonba, hanem hazaszö-
kött. Egy idő után azonban már ott keresték először, ezért a haverokhoz 
ment. Az iskolából – bár még tanköteles korú volt – a hiányzások és rossz 
magaviselete miatt eltanácsolták; kérték a szülőt, hogy keressen másik 
köznevelési intézményt gyermeke számára. Középiskolai tanulmányai ele-
jén megtörtént a családból való kiemelése. A lakásotthonból rendszeresen 
hazaszökött, többször csak a rendőrség tudta visszavinni, mert az édes- 
anyjára egyáltalán nem hallgatott. Amint tankötelezettsége megszűnt, 
egyáltalán nem látogatta a középiskolát.

Végzettsége nincs, csupán a nyolc általános iskolai osztályt fejezte be. 
A jó eszű, többre érdemes fiatal jövője egyre sötétebben fest: kriminalizá-
lódása már megkezdődött,  munkaviszony létesítésére nem volt hajlandó, 
többször hangoztatta, hogy a rendszeres munkát  túl nehéznek, egyhan-
gúnak találja. Mivel még kiskorú, de már nem iskolaköteles, szinte biztos, 
hogy az intézményes nevelésbe már nem kerül vissza, a korai iskolaelha-
gyók táborát növeli. 

Esetében szinte minden kockázati tényező jelen volt ahhoz, hogy így 
alakuljon az élete:

• a szülők alacsony iskolázottsága,

• a rossz szociokulturális helyzet,

• a halmozottan hátrányos helyzet,
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• a kisebbséghez tartozás,

• a földrajzi helyzet,

• a negatív referenciacsoport,

• az iskolai marginalizálódás,

• a gyenge iskolai teljesítmény,

• a kriminalizálódás, 

• a sok hiányzás…

Sajnos, a sokoldalú segítségnyújtás (az iskolában az osztályfőnök, a 
vezetés; a gyermekjóléti szolgálat; a pedagógiai szakszolgálat tevé-
kenységei) ellenére ennek a fiatalnak nem sikerült kitörnie a szinte 
kódolt helyzetből. Nincsen sem szakmája, sem végzettsége. Állandó 
munkát nem vállal, nem is talál. A minták, amiket látott, nem mutat-
tak neki utat ahhoz, hogy képességeinek megfelelően teljesítsen és 
sikeresen változtasson helyzetén.

Feltehető a kérdés, hogy mégis: Ki/mi a felelős azért, hogy ez – az 
egyáltalán nem egyedi eset – megtörténhet?

A válasz korántsem egyszerű.

A gyermekekért elsősorban a szülők, a család a felelős. Jelen esetben 
már ott kezdődhetett a probléma, hogy az édesapát többször is el- 
ítélték különböző bűncselekmények miatt. Ezt tetézte, hogy a sok-
gyermekes anya nem tudta előteremteni a szükséges anyagiakat.  
A rossz körülmények kihatnak a testi-lelki fejlődés minden aspek-
tusára. Az iskolában a többi gyerek kirekesztette a fiút, tanulmányi 
eredménye nem tükrözte képességeit. Megküzdési stratégiái inadek-
vátak voltak: agresszívvé vált. Ezután már a rásütött bélyegnek felelt 
meg: „ha azt mondják, rossz vagyok, akkor az leszek”. Barátai is a 
hasonszőrűek, vagy a még problémásabbak közül kerültek ki. A va-
lószínűsített szerhasználat is tetézhette a bajt.

A jelenlegi iskolarendszer, a 16 éves tankötelezettség is azt eredmé-
nyezték, hogy semmilyen eszközzel sem lehetett a fiatalt a végzettség 
felé terelni. 
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3. Karcsi esete

Az esetben szereplő gyermeket második osztályos korában irányították az 
oktatási intézményből a szakszolgálathoz elsősorban magatartási problé-
mák miatt. A gyermek – egy négygyermekes család harmadik gyermeke – 
nehezen oldódó, de ragaszkodó kisfiú volt, mindig várta a foglalkozásokat. 
Az eleinte félénk, szótlan gyermek a hatodik-hetedik alkalomtól már sokat 
beszélt, mesélt, szívesen játszott, rajzolt. 

A tanítói szerint azonban csak minimális változás történt. A foglalkozások 
után a kisfiú mindig nyugodtabb, jókedvűbb volt, de a többi napokon na-
gyon fáradékony volt, olyan is megesett, hogy elaludt órán. Problémát oko-
zott az is, hogy hirtelen változott a hangulata is, sokszor támadásnak vélt 
olyan dolgokat is, amelyek nem voltak bántó szándékúak, ez sokszor veze-
tett agresszivitáshoz. Gyakran kellett nagyobb testvéreinek megvédeniük. 

A szülők kezdetben még látszólag együttműködőek voltak, megjelentek 
a megajánlott időponton és részt vettek az első interjún is. Később már 
egyetlen alkalommal sem jöttek el. Elmondásuk szerint csak az iskolában 
voltak gondok a gyerekkel, otthon ők meg tudták oldani a problémákat. Ez 
a kijelentés  – sajnos – később nem igazolódott.

A házaspárnak három fiú- és egy lánygyermeke volt. Szerény körülmé-
nyek között éltek, bár a férj jó szakmával rendelkezett, többnyire nem a 
szakmájában, hanem szalagmunkásként dolgozott. Az asszony alkalmi 
munkákat vállalt és a háztartást vezette. Neki nem volt végzettsége, nagyon 
fiatalon szülte első gyermeküket. A család életét a nagyszülők segítették, 
ahogy tudták. Ők jelezték a gyermekjóléti szolgálat felé is, hogy a pár nem 
tudja rendesen ellátni a gyerekeket, és hogy olykor bántalmazzák is őket. 

A rossz anyagi helyzet és a jelzés indokolt volta miatt a gyermekeket vé-
delembe vették. Ennek ellenére az anya uzsorásoktól is vett fel kölcsönt és 
a kölcsönspirálból nem tudtak kilépni. 

A foglalkozásokon a kisfiú ismét befelé forduló lett, annyit mondott csak, 
hogy anyja azt mondta, nem beszélhet arról, ami otthon történik. 

A nagyszülők és a szomszédok azonban ismét jelzéssel éltek a gyermek-
jóléti szolgálat felé. A fizetésnapokon éjszakába nyúló, hajnalig tartó tivor-
nyákról, sok férfibarátról, italozásról beszéltek és arról is, hogy a gyerekek 
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nem tudnak pihenni, gyakran kikapnak. A bulik (és a tartozások kifizetése) 
után szinte semmi pénz nem maradt a számlák befizetésére, ennivalóra, 
ruhára. A gyerekek a nagyszülők és a családsegítők erőfeszítései ellenére 
nélkülöztek, testi- lelki fejlődésük veszélyeztetve volt. A kisfiú tanulmányi 
eredménye rengeteget romlott, hangulata robbanékonnyá vált. Öngyilkos 
gondolatokat is megfogalmazott. 

A sok megbeszélés, esetkonferencia nem használt, a helyzet egyre rosz-
szabbá vált. 

A gyerekek nevelői, a gyermekjóléti szolgálat, a nagyszülők és a szak-
szolgálat is egyetértett abban, hogy ez a diszfunkcionálisan működő család 
nem tud megfelelő körülményeket biztosítani egyik gyermeknek sem a har-
monikus fejlődéshez. Mindez ahhoz vezetett, hogy javaslat született a gyer-
mekek családból való kiemelésére. Betegségeik és idős koruk miatt sajnos 
egyik nagyszülő sem tudta vállalni, hogy náluk helyezzék el az unokákat, így 
az intézményes nevelésbe vétel maradt a megoldás. 

A gyerekek először nevelőotthonba, majd nevelőszülőkhöz kerültek.  
A szülők az első időkben rendszeresen tartották a kapcsolatot a gyerekek-
kel. Később kapcsolatuk megromlott, elváltak. A gyerekeket a nagyszülők 
keresték. 

A legtöbb gond a nevelésbe vételt követően is kis kliensemmel adódott. 
Magatartási problémái miatt elkerült testvéreitől, később pedig már egy ne-
velőszülő sem vállalta, lakásotthonba helyezték. 

Jóval képességei alatt teljesített. Az általános iskola elvégzése után szak-
iskolában tanult, de nem végezte el, szakmát nem szerzett. Most már nagy-
korú, az utógondozásról lemondott, alkalmi munkákból tartja fent magát.

Esetéből is látható, hogy a legérzékenyebb, a „leggyengébb lánc-
szem” változtatási esélyei a legcsekélyebbek a korai iskolaelhagyás 
tekintetében is. A családban lévő problémát ebben az esetben is a 
gyermek „működési zavara”: magatartása,  tanulási nehézsége je-
lezte elsősorban. A szülők, de a nevelők is őt észlelték „problémás-
nak”, rossz magaviseletű, gyenge tanulónak. Későbbi jelzések, tör-
ténések támasztották alá, hogy a gyermek viselkedése csak tünet,  
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a problémának csupán hordozója, nem a valódi probléma. A szü-
lők sem érzelmileg, sem intellektuálisan nem voltak felkészülve egy 
család működtetésére. Képtelenek voltak rendszeres napirendet ki-
alakítani, nem tudták a jövedelmüket észszerűen beosztani. A gyere-
kek nevelése sokszor a verbális és fizikai bántalmazásban merült ki.  
A nagyszülők hiába próbáltak meg segíteni, a szülők ezt az életükbe 
való beleszólásként értékelték. A szakemberek segítségét is felesle-
gesnek gondolták, büntetésnek élték meg. A gyermekek szükségleteit 
– sem a fizikaiakat, sem az érzelmieket – nem tudták, nem is nagyon 
akarták kielégíteni. A rossz életkezdés azt eredményezte, hogy a fiú 
nem tudott kitörni ebből a körből, nem szerzett semmilyen képesí-
tést sem, korai iskolaelhagyóvá vált. 
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4. Barbara esete

Az alábbi esetben egy fiatal hölgy történetét mesélem el. Nem egyedi, ami 
vele történt, ezért választottam. 

Egy alsó középosztálybeli család harmadik, legkisebb lánygyermekéről 
lesz szó. Testvérei és közte elég nagy korkülönbség van, bátyjánál nyolc, 
nővérénél tizenhárom évvel fiatalabb. Szülei várták, tervezték, ennek elle-
nére a családban ő lett a fekete bárány. Míg testvérei jó tanulók, jó spor-
tolók voltak, róla hamar kiderült, hogy nehézségei vannak az írás-olvasás 
terén. Ezt igazából nem a gyermek, hanem a szülők nem tudták feldol-
gozni, tőle is elvárták volna a kitűnő teljesítményt. A sport területén sem 
mutatott kiemelkedő teljesítményt, sőt – az anya nagy fájdalmára – állan-
dó súlyproblémái is voltak. Nem volt rossz tanuló, mégis nagyon rosszul, 
rossznak érezte magát már az általános iskolás éveiben is. 

Közben felszínre került a valódi probléma is: szülei megromlott kapcso-
lata. A gyermek sajnos ezt magára vette:  „ő tehet arról, hogy a szülei a vá-
lásról beszélnek, veszekednek, elhidegültek egymástól”. Holott ez éppen 
fordítva volt. Ekkorra a lány testvérei már kirepültek a családi fészekből: 
a nagyobbik önálló családot alapított, a fiú távoli városban tanult tovább, 
csak havonta járt haza. 

A közepes képességű (és ezt az eredményt stabilan hozó) gyermeket a 
környék egyik viszonylag erős gimnáziumába jelentkeztették. Meglepeté-
sére fel is vették. Az első időkben kollégista volt, de nem bírta, és bejárós 
lett (holott menekülni akart a nézeteltérések elől). Nagyon nehezen vette 
az akadályokat, állandóan meg akart felelni a szülőknek – akik közben to-
vább hadakoztak egymással, de nem váltak el. 

A lány ekkor kért segítséget: az állandó pszichés feszültség, az iskolai és 
az otthoni stressz ahhoz vezettek, hogy depresszív állapotba került. Ön-
gyilkos gondolatai is voltak, amelyeken még úrrá tudott lenni, ám az állan-
dó lehangoltság és a pótcselekvésként megjelenő falásrohamok meglehe-
tősen zavarták. Ezek miatt a tünetek miatt a szülőket is be kellett vonni a 
tanácsadási folyamatba, gyermekpszichiáterhez is irányítottam őket. Az 
orvos szoros szupervíziója mellett a kislány tovább járt a szakszolgálathoz, 
de tanulmányi eredménye tovább romlott, kedve sem volt az erős iskolá-
ba járni, így kimaradt. 
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A nyári szünet után egy szakiskolába ment szakmát tanulni, amit szere-
tett is, úgy tűnt, kezdi megtalálni magát.

Azonban a szülők közötti nézeteltérés újra fellángolt, ismét feszültség-
gel teli lett az otthonlét. 

A lány megismerkedett egy fiúval, akivel hamarosan össze is költöztek. 
Még egy darabig járt az iskolába, de a félév után ismét kimaradt. Távol köl-
tözött a szülői háztól, dolgozik és most, huszonévesen gondolkozik azon, 
hogy esti iskolában leérettségizik és szakmát tanul. 

Alapjában véve pozitív a végkicsengése ennek a történetnek, de jó, 
ha látjuk, tudjuk: a gyermekeink felé támasztott túlzott elvárások-
nak éppolyan romboló hatásuk lehet, mint az elhanyagolásnak vagy 
a teljesen ráhagyó magatartásnak. 

Ebből a történetből is kitűnik, hogy a gyerekek átveszik, megjelenítik 
azokat a problémákat, amelyek nem az ő, hanem a szüleik problé-
mái. A szülők megromlott kapcsolata, de akár munkahelyi frusztrá-
ciói, meg nem élt szerepei is vezethetnek oda, hogy gyermekük lelke 
betegszik meg. Nem, persze nem akarattal betegítik meg a saját gye-
reküket, de azzal, hogy nem néznek szembe a saját (vagy párkapcso-
lati) problémáikkal, hanem szőnyeg alá söprik, bizony a gyerekek-
nek okoznak hatalmas, számukra meg- és feloldhatatlan problémát. 

Az esetben szereplő lány ugyan viszonylag jó körülmények közé szü-
letett, minden fizikai szükségletét kielégítették a szülei, azonban a 
feje fölött zajló szülői perpatvarok sem segítették a zavartalan pszi-
chés fejlődést: állandó önvádat, önbizalomhiányt, feleslegesség-ér-
zést okoztak számára. Ilyen feltételek mellett nem csoda, hogy nem 
tudott megfelelni az (amúgy is túl magas) elvárásoknak.

Az, hogy még szinte gyerekként kvázi elmenekült a mérgező kör-
nyezetből, azt eredményezte, hogy lelkileg sikerült stabilizálódnia, 
én-erőt növelnie, így – bár még korai iskolaelhagyónak számít, hisz 
18–24 évesen nincs végzettsége – esélye van arra, hogy szakmát, 
érettségit szerezzen. 
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5. A jó képesség nem minden

Az alábbi esetben szereplő fiú már óvódás korában kitűnt éles eszével a 
többiek közül, mégis inkább magatartási problémái miatt került a szak-
szolgálat látókörébe.

Nevelői nehezen tudták érdeklődését felkelteni, figyelme szétszórt volt, 
szinte lehetetlen volt huzamosabb ideig lekötni. Társainál testileg fejlet-
tebb, erősebb volt, ezt ki is használta: testi fölényével durván visszaélt; 
sokszor agresszíven bánt a többi gyerekkel. Nem értette, hogy miért nem 
jó, ha másokat bánt és úgy szerez előnyöket. 

Második osztályban ADHD diagnózist kapott. Tanítónője eleinte tudta 
kezelni, változatos feladatokkal látta el. Később azonban a gyermek visel-
kedése még agresszívabb lett, osztályfőnökével, tanáraival is tiszteletlenül 
beszélt. Gyakran verekedett. Sokat, sokszor hiányzott. Az anyagok pótlá-
sával szülei nem törődtek.

Az otthoni körülményekről elmondható, hogy halmozottan hátrányos 
helyzetű, szülei nem dolgoztak, két kisebb, beteg testvérét gondozták. 
Neki szinte semmi sem jutott a szülői gondoskodásból, szeretetből. Gyak-
ran nagynénje vigyázott rá, de sokszor csak csatangolt az utcán. Többször 
mesélt arról, hogy hajnalig tévét nézett és utána reggel – természetesen 
– nehezen vagy egyáltalán nem tudott felkelni. Ezek után a gyermekjóléti 
szolgálat védelembe vette őt is és testvéreit is. 

A folyamatos iskolai magatartási problémák súlyos voltát tetézte a szü-
lők nemtörődömsége. A jelzésekre nem reagáltak, nem csak a szakembe-
rekkel, de a fiukkal sem beszéltek a problémáról. A kezelhetetlen helyzet 
miatt a gyereket fegyelmi eljárás keretében eltanácsolták az iskolából.

Ezután a szomszédos településre járt, ám hiányzásai miatt ott sem 
tudta befejezni a tanévet. Átlagos, illetve jó képességei ellenére csupán 
csak bukdácsolt az iskolában. Szinte minden évet két év alatt tudott csak 
elvégezni – nagyrészt az igazolt/igazolatlan hiányzások miatt. A hiányzá-
sok elkerülése érdekében estében is számos intézkedést tettek a kollé-
gák (családlátogatás, felszólítások, jelzések, családsegítő, jegyző bevoná-
sa, esetkonferenciák). A gyerekek féltek a tőlük sokkal nagyobb társuktól. 
Minden tanárnak feleselt, házi feladatot nem készített, zavarta az órák 
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menetét (belebeszélt, felállt, járkált), tiszteletlenül viselkedett, csúnya sza-
vakat használt. Testi ereje miatt még a férfi kollégák is tartottak tőle.

Közben betöltötte a tizenhatodik életévét, így tankötelezettsége meg-
szűnt. Az iskolába járás alól felmentették, holott csupán hat osztályt vég-
zett el. A fiú számára esetleg a „HÍD-program” nyújthatna lehetőséget, 
hogy befejezhesse az általános iskolát, illetve, hogy később szakmát sze-
rezzen. 

Mivel teljesen alulmotivált, és mindig azt tapasztalta, hogy testi fölényé-
vel tud megszerezni mindent, amit akar, sajnos reális annak a veszélye 
annak, hogy sem az alapokat nem tudja sikeresen befejezni, sem szakmát 
nem fog tanulni. Környezetében nem látja a perspektívákat, nem látja – 
talán nem is akarja látni – a kiutakat, mivel azokért kognitív, testi és lelki 
erőfeszítéseket kellene tenni, ő pedig erre képtelen. 

A tágabb családban egyetlen személynek van érettségije, a családta-
gok többsége még az általános iskolát sem fejezte be. Rokonai jó esetben 
közmunkások vagy alkalmi munkából élnek, azonban többeknek csupán a 
családi pótlék a jövedelme, mégis elég jól megélnek az alkalmi, esetenként 
illegális munkákból. Nem érték a tudás, a végzettség, a szakma. Mindenki 
úgy boldogul, ahogy tud; a nem törvényes tettektől sem riadnak vissza. 
Ügyeskednek, seftelnek és egyéb gyanús ügyletekben vesznek részt. Ezt 
tapasztalják a gyerekek is. Családjaikban nem érték a tanulás. A gyermek 
többször megfogalmazta, hogy aki sokat tanult (pl. a pedagógus), az ren-
geteget dolgozik azért, hogy megéljen; míg az, aki nem a tanulással törő-
dik, és nem érdekli a törvény betartása sem, jól él, minimális ráfordítással 
is. Így, bár tudja, hogy képességei lehetővé tennék, hogy akár diplomát is 
szerezzen, ez sok munkával, lemondással, járna, türelmet, kitartást igé-
nyelne, és ezt ő nem szeretné.

A jó családi minta hiányán túl nagyon romboló a médiából áradó szám-
talan igénytelen műsor, amelyek azt mutatják, hogy sem tudás, sem ké-
pesség nem kell ahhoz, hogy sztár/gazdag legyen valaki, elég, ha valami 
módon bekerül egy „valóságshow”-ba. Persze vannak tehetséges és kitar-
tó kivételek. 

Ennek a gyermeknek az esetén keresztül számos olyan tényezőt megfigyel-
hetünk, amelyek a korai iskolaelhagyáshoz vezethetnek.
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• Megfigyelhető, hogy a szülők aluliskolázottak, rossz szociokultu-
rális viszonyok között élnek. 

• A család a roma kisebbséghez tartozik.

• A szülők alkalmi munkákból tartják el a családot. 

• Nehezítő körülmény, hogy a családban két beteg kistestvért is 
gondoznak, ami a szülők minden szabad energiáját leköti.

• További nehézséget okoz, hogy a gyermek ADHD-s, ő maga is 
különleges nevelési igényű, több figyelmet, törődést igényelne, 
de beteg testvérei lekötik szülei idejét, figyelmét..

• A többségi pedagógusképzés nem készíti fel a tanítókat, tanáro-
kat a figyelem- és aktivitászavarral élő (és az egyéb különleges 
igényű) tanulók nevelésére, oktatására.

• A 2012-ben bevezetett tizenhat éves iskolakötelezettségi korha-
tár lehetőséget adott arra, hogy a túlkoros gyereknek megszün-
tessék a jogviszonyát.

• Esetében is tetten érhető a földrajzi helyzet szerepe is, hisz a 
korai iskolaelhagyás szempontjából igen veszélyeztetett tájegy-
ségen él.

• A tudás leértékelődése is tetten érhető a történetben.

• Végül pedig sajnos valószínűsíthető a majdani kriminalizálódás.
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Összegzés
Öt eseten keresztül próbáltuk bemutatni, hogy milyen okok, tényezők vál-
hatnak veszélyessé, hogy egy fiatal korai iskolaelhagyó legyen. Ugyanakkor 
a megfelelő segítő társszakmák és a család összefogásával, a gyermekkel 
együtt dolgozva pozitív irányt is vehet a folyamat. Sikerrel záródhat, ha 
mindenki kompetenciájának megfelelően nyújt segítséget. 

Ha egy-két veszélyeztető tényező van jelen a tanulók életében, azok 
még orvosolhatóak, kiküszöbölhetőek. Ám ha több is fellelhető, akkor ne-
hezen lehet mindent felszámolni.
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