
 
M05: ELEMZÉS ÉS MEGÉRTÉS 

Gyakorlati Útmutató 
 

Gyakorlat: A bántódási és védelmi mintázatok elemzése 
Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy megtanítsa hogyan használjuk a Felmérés 
Háromszöget az összegyűjtött és rendezett információk elemzéséhez. Egy átfogó 
elemzés felépíti az alapjait olyan koherens következtetésnek, melyre a hatékony 
döntéshozatal épülhet. Továbbá az átfogó elemzés elősegíti a beavatkozások 
sikerét. 

Instrukciók: Mit fognak a résztvevők csinálni? 
1. Alkossanak kis csoportokaz, 3 és 5 fő között, és vessenek egy pillantást a teljes 
Felmérési Háromszögre. 

2. Állítsanak fel hipotéziseket arra vonatkozóan, hogy hogyan hat egymásra a 
családi és környezeti tényezők, a szülői képességek és a gyermek fejlődési 
szükségletei. Ellenőrizzék, hogy vannak-e erre bizonyítékok, vagy nem? 

► Hol fedezhetők fel erősségek a gyermek egészsége és fejlődése kapcsán? 
Ezek hogyan alakultak ki? 

► Hol fedezhetők fel gyengeségek a gyermek egészsége és fejlődése kapcsán? 
Ezek hogyan alakultak ki? 

3. Tekintsék át a gyermek egészsége és fejlődése szempontjából fontos 
mintázatokat. 

► Mely tényezők és folyamatok a legkárosabbak, és melyek a leginkább 
védelmezők. 

Időkeret: 
30 perc 

Ezután megvitatjuk az eredményeket és a tapasztalatokat. 

Eszközök: Mire less szükség? 
Szükség lesz a Felmérés Háromszög egy kitöltött példányára. 
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SZÜLŐI KAPCITÁS OLDAL 

Dimenzió: Példa kérdés: Jegyzetek: 

Alapvető gondozás Hogyan gondoskodnak 
a szülők a gyermekről? 

 

Biztonság biztosítása Hogyan bírkóznak meg a 
szülők a 
veszélyhelyzetekkel? 

 

Érzelmi támogatás Hogyan találkoznak a 
szülők a gyermek érzelmi 
támogatásra való 
igényével? 

 

Stimuláció Hogyan biztosítják a 
szülők a gyermekük 
stimulációját? 

 

Irányítás és határok Hogyan állítanak fel 
szabályokat a szülők? 

 

Stabilitás Hogyan biztosítják a 
családi kapcsolatokat a 
gyermekkel és a 
gyermek körül? 
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CSALÁDI ÉS KÖRNYEZTEI TÉNYEZŐK OLDAL 

Dimenzió: Példa kérdés: Jegyzetek: 

Közösségi erőforrások Milyen a kapcsolat a 
család és a szolgáltatók, 
közösségi képviselettel? 

 

Család társadalmi 
integritása 

Milyen a család 
hálózata? 

 

Bevétel, jövedelem Milyen a család anyagi 
helyzete? 

 

Foglalkoztatás Milyen szerepet játszik a 
foglalkoztatás a család 
életében? 

 

Lakhatás Milyen a család 
elszállásolása? 

 

Kiterjesztett család Hogyan kapcsolódnak a 
rokonok a családhoz? 

 

Családtörténet és 
működés 

Hogyan oldódtak meg a 
problémák? 
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GYERMEK FEJLŐDÉSI SZÜKSÉGLETEI OLDAL 

Dimenzió: Példa kérdés: Jegyzetek: 

Egészség Hogyan néz ki a 
gyermek egészsége és 
egészségügy ellátása? 

 

Oktatás Hogyan zajlik a gyermek 
oktatása? 

 

Érzelem és viselkedés 
fejlődés 

Milyen a gyermek 
érzelmi és viselkedési 
feljődése? 

 

Identitás Hogyan fejlődik a 
gyermek identitása? 

 

Család és társas 
kapcsolatok 

Milyen saját társas 
kapcsolatokat alakít ki a 
gyermek? 

 

Társadalmi, közösségi 
képviselet 

Hogyan gondozza a 
gyermek a szociális 
reprezentációját és az 
önbizalmát? 

 

Öngondoskodási, 
önellátási képesség 

Hogyan gondoskodik a 
gyermek önmagáról? 
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