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Kedves Olvasók! 

 

 A nyár elteltével újra jelentkezünk hírlevelünkkel, a 2016-os év ötödik hírlevelét 

küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos információkkal, ötletekkel szolgálunk 

mindazoknak, akik a katolikus egyház fenntartásában működő gyermekvédelmi 

szakellátást biztosító intézményekben végzik munkájukat.  

Minden hírlevelünk részét képezi az aktuális programbeszámolók és tervezett 

programok mellett egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló. Az idei évben egy 

érdekes cikksorozatot is olvashatnak a kézíráselemzés szerepéről, alkalmazhatóságáról 

a gyermekvédelemben.  

Repertoárunkat bővítettük egy szakmai munkacsoportos beszámolóval, valamint 

egy új rovatot is indítottunk: Jó Gyakorlatok Példatára címmel, melyben ezúttal a 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Dr. Foltán József Módszertani 

Gyermekotthonában alkalmazott szakmai eszköztárat mutatjuk be.  

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen tapasztalat, jó 

gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg nekünk a 

modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 

ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 

Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

       tel: 0620/9458482 

  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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HÍREINK, PROGRAMOK 

2016 Nyár 

2016. JÚNIUS 13- án Szakmai Napon vettünk részt Debrecenben, melyet a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató Módszertani Intézménye szervezett. A szakmai napon 

lehetőségünk volt jó gyakorlatok összevetésére, valamint szakmai tapasztalatcserére is. 
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2016. júliusa az ÁGOTA Tábor jegyében telt, melyet szakmai együttműködésben az 

ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Módszertani Intézménye 

szervezett. A jubileumi rendezvény 1000 fő részvételével valósult meg, és 10 napon 

keresztül tartott.  

A programokat élményterápiás és pedagogikoterápiás elemekkel valósítottuk meg, a ránk 

bízott gyermekek és fiatalok traumáinak oldására, életállapotbéli sajátosságaikból adódó 

gyógyulásuk támogatására, valamint jövőjük, társadalmi integrációjuk elősegítésére. 

A megvalósult program szakmai eredményei: A tábor ideje alatt sikerült a ránk 

bízott gyermekek és fiatalok traumáinak oldását megvalósítani. A programrendszer 
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segítségével támogatni tudtuk életállapotbéli sajátosságaikból adódó gyógyulásukat, 

valamint sikerült hatékonyan előre mozdítani sikeres társadalmi integrációjukat és realizált 

jövőképük kialakítását. 

Egészséges személyiségfejlődésük alakulásához hozzátartozik a megfelelő mentális 

kondíció is. A tábor ideje alatt arra koncentráltunk, hogy az állami gondoskodásban élő 

gyermekeknél és fiataloknál megjelenő speciális nehézségeket orvosoljuk. Javítottuk 

konfliktuskezelési technikáikat, igyekeztünk gyarapítani megküzdési stratégiáik tárházát, 

fejleszteni problémamegoldási képességüket. Emellett minden gyereknél igyekeztünk 

egyénileg odafigyelni arra, hogy megtaláljuk azt az önkifejezési, önmegvalósítási formát, 

melyben a másik életterét és jogait természetesen tiszteletben tartva- kiteljesedhetett, 

azáltal megerősítve önbizalmát és önbecsülését. Fontos eleme volt programunknak a 

személyiségfejlesztés mellett az egyén önértékelésének, kommunikációjának, 

interperszonális kapcsolatkezelésének javítása is. 

A rendezvény keretében sor került a Módszertani Intézmény szervezésében 

megvalósuló Konzultációs Napra is, mely a roma kultúra, a multikulturalitás köré épült, és 

az elfogadás fontosságára fókuszált. A konzultációs napon a roma hagyományok 

ismertetése, bemutatása mellett zenével, autentikus eszközök megszólaltatásával és 

színdarabbal is készültek a résztvevők. A színdarab az elfogadás jegyében a „Te is más 

vagy, te sem vagy más” címet viselte és a roma- magyar együttélés lehetőségeit vázolta. 
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2016. Szeptember 

 

Zarándoklaton jártunk 

 

2016 szeptemberében kis csapatunk részt vett a Szent Imre zarándoklaton. A 

zarándoklatot felajánlották a fiatalokért, a magyarság összefogásáért, tisztulásáért, 

felemelkedéséért, értékeinek felismeréséért és hitben való megerősödéséért.  

Az Alföld szívében halt meg Szent Imre herceg, a fiatalok védőszentje. Első temetkezési 

helyén egy kicsiny templom is épült. Ma a hely neve: Soltszentimre. 

 

Minden évben szeptember hónap második szombatján Selymes községtől - Soltvadkert – 

Kiskőrös – Tabdi - Csengőd érintésével ide zarándokolnak, akik országunk ifjúságáért 

imádkoznak. 

Az idén szeptember 10.- ére esett ez a szombat. Hajnalban Seffer Attila kiskőrösi római 

katolikus plébános áldásával indultunk kb.30-an a harminchárom kilométeres útnak. 

 

 

Ennek a zarándoklatnak lehettünk most mi is részesei. A napfelkeltében csendben 

zarándokolt kiscsapatunk, mindenki szemlélődött, csodálta az őszi napfényben megjelenő 

természet szépségeit.  



10 
 

 

A harmatos szőlők mellett a szüretelők nagy „jóreggeltek-kel” köszöntöttek bennünket. 

 

Első megállónk Soltvadkert, ahol az önkormányzat és egy borászati cég vendégelt meg 

bennünket. A test táplálása után, lelkünket is tápláltuk, az Úr imáját mondtuk el közösen.

 

Második megállónkig már két lovas kocsi is velünk tartott, hogy a fáradóknak pihenőt 

nyújtson. Velünk tartó gyermekek szívesen ültek fel rá, nagy élmény volt számukra.  
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A harmadik pihenőhelyünk Kiskőrös különlegessége- a Templom-domb. A mezőgazdasági 

beművelés majdnem elfelejtette az itt élőkkel. 

 

Ebédidőben érkeztünk meg Tabdi községbe, ahol különös szeretettel fogadtak bennünket. 

Egy kicsi útszéli oltárral mutatta meg együttérzését egy helyi asszony, aki elfoglaltsága 

miatt nem tudott jelen lenni, de szíve-lelke velünk volt, tanúság volt erről hozzánk szóló 

levele. 
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A község polgármestere és munkatársai almával, pogácsával, vízzel, kávéval, üdítővel és 

hűvössel kínáltak bennünket. 

Mert bizony bár szeptember már ősz, mi egy igazi forró napot fogtunk ki, a hőmérséklet 30 

fok körül járt. 

Mikor tovább indultunk már csak 10 km-re voltunk a szentimrei romtemplomtól. Utunk 

egyre inkább énekléssel és imádsággal folytatódott. Csengőd utcáira beérve kijöttek az 

emberek a házaik kapujába, házaik elé és velünk énekeltek Magyarországért. 

A község temploma előtt agapéval várt a helyi plébános és az önkormányzat néhány 

képviselője. A helyiekkel való közös imádság után, együtt indultunk az utolsó útszakaszra. 

Zarándokcsapatunk közben felduzzadt már több mint ötven főre. Annak ellenére, hogy 

volt olyan, aki csak egy-egy távra csatlakozott a zarándoklathoz. 
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Kb fél öt előtt értünk a Soltszentimrei templomromhoz, ahol a Kovács Sándor helyi 

plébános vezetésével vártak bennünket. Egy rövid történeti áttekintés után feszült 

csendben vártuk a  fényjelenséget, mely a szakértők szerint Szent Imre első sírjának helyét 

mutatja meg. 

 Kegyes volt hozzánk az időjárás, mert láthattuk a kivetítődő napfényét. 

 

Ezek után hálatelt szívvel vettünk részt a Szentmisén, melyet a magyar ifjakért, és a 

zarándoklat résztvevőiért, családjaikért ajánlottak fel. Kovács József volt tábori lelkész 

celebrált, egyszerű, ízes magyarázatokkal átadva zarándoklatunk lényegét. 

 

  



14 
 

A gyermekek számára szerintem még is nagyobb élmény lehetett az a grillázs-torta, amit 

egy lajosmizsei asszony készített. A templomrom pontos mása, így még egyszer szemtanúi 

lehetünk a fényjelenségnek is, igaz itt már zseblámpával bemutatva. 

 

Az édesség elfogyasztása után az önkormányzat meghívott bennünket egy vacsorára, s 

hogy tovább ne fáradjanak lábaink autókkal és buszokkal szállítottak bennünket. 

 

Emlékül őrizzük addig is megszentelt szalagunkat! 
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A bográcsos gulyás mellett derültek ki, hogy a zarándokok milyen sok helyről jöttünk össze: 

Sopron, Kecskemét, Lajosmizse, Pécs, Kaskantyú és a környékbeli falvakból. 

A szervező házaspár köszönte mindenkinek a részvételét, és jövőre 2017.09.09.-én újra 

várnak mindenkit nagy szeretettel. 

Én is biztatni tudok mindenkit, kicsit és nagyot, hogy húzzon túra-bakancsot és jöjjön el! 

 

A Jó Isten kegyelme ott fúj, ahol akar, adjunk helyet neki a ránk bízott gyermekek és fiatalok 

körében is! 

 

A következőkben olvasható egy résztvevő gyermek írása: 

 

 

Kiskőrös, 2016-09-11.           Fischerné Mónika 

        Nevelőszülői tanácsadó 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

1. Mentor Díj 2016 - tehetségek gondozóinak- Közösségért Alapítvány 
Érvényes: 2016. december 31. 
Mentor Díj a Tehetségek Gondozóinak 
- Ismeri azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét szakkörökön 
segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi 
versenyeken? Ismeri azt az edzőt, aki gyermekét jó szemmel kiemelte és a neki 
legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében? 
Emlékszik arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig 
fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért? 
Segítsen megtalálni a legjobb mentorokat! 
Szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, 
edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítik 
tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárul 
egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához.  
Keressük azokat a nevelőket, mentorokat, akik ösztönzik a tehetséges 
gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, 
felkészítik őket a versenyekre, ha kell, pályázatot nyújtanak be helyettük. Keressük 
azokat a szakembereket, akik tudásuk továbbadásával több generáció tehetségeit 
segítették kiemelkedő eredményekhez, akik azonban a háttérben maradtak, 
akiknek a munkája sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapta meg a megfelelő 
elismerést. 
Ha ismer ilyen tanárt, edzőt, mentort, jelölje őt a tehetségek gondozói számára 
létrehozott Mentor Díjra! 
A legérdemesebb jelöltek közül a Közösségért Alapítvány kuratóriuma 10 személyt 
választ ki és részesít Mentor Díjban.  
A díj a Mentor Trófea, egy oklevél és 8000 lej (kb. 480 000 Ft) pénzjutalom.  
Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a 
mentornak az általa felkészítettek sikerében. 
A jelölés módja: Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan. 
Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mailcím, 
intézmény neve) a megadásával és indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt 
által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt 
pályafutásának néhány kiemelkedő állomását. A jelölésnek egyaránt ki kell 
domborítania a jelölt szakmai és emberi kvalitásait. 
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő személy vagy csoport elérhetőségét 
(postacímét, telefonszámát, e-mailcímét) is, hogy szükség esetén, kiegészítő 
információkat kérhessünk a jelöltről. Csak az alapítvány honlapján 
(http://www.pentrucomunitate.ro) elérhető űrlapon beküldött jelölést tekintjük 
érvényesnek. Jelölni lehet magyar és román nyelven egyaránt. 
A korábbi években jelölt, de nem díjazott személyt újra lehet jelölni. 
Kik lehetnek jelöltek? 
Tanárok, edzők, nevelők, 
- akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy 
szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli 
tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását; 

http://www.pentrucomunitate.ro/
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- akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi 
lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott 
küzdelmükben; 
- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, 
egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok 
továbblépését, tehetségük kibontakoztatását; 
- akik több évtizedes pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a 
szakterületükön  
Jelöléseket 2016. december 31-ig lehet benyújtani. A Közösségért Alapítvány 
kuratóriuma 2017. februárjában választ a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt 
követő időszakban szervezi meg. 
A jelöléseket e-mailen vagy postán lehet beküldeni.  
Postacím: A Közösségért Alapítvány, 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút 
77., I. em., The Office C. A borítékra kérjük feltüntetni: Mentor Díj. 
E-mail: mentor@pentrucomunitate.ro. 
További információkat írásban a mentor@pentrucomunitate.ro e-mail címen, illetve 
a 0752-018760 vagy a 0755-045699-es telefonszámon lehet igényelni. 
http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id
=537&Itemid=120&lang=hu 

 

2. Hétköznapi Angyalok Kerestetnek – alkotáspályázat 
Az Angyali.hu Alapítvány Hétköznapi Angyalok Nem Hétköznapi Tettei címmel 
alkotói pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy az emberek körében létrejövő alkalmi 
vagy mindennapi jótetteket összegyűjtse. A beérkező alkotások bemutatásra 
kerülnek, következményeként a pozitív gondolkodás kerül előtérbe. A pályázat 
célja, hogy jó példák révén az emberek értékrendje pozitívan változzon. 
Tehetünk a társadalmi közöny ellen, mutass be te is egy jótettet. 
Pályázhat:  

 10 év alatti (gyermek) 

 10 és 18 év közötti (fiatal) 

 18 év feletti (felnőtt) 
A pályázat tárgya: az alkotó mutassa be saját vagy egy másik személy (általa 

ismert barát, családtag, ismerős) egy nem mindennapi élethelyzetét/tettét. 

Odaadni egy éhezőnek az utolsó falatunkat, átkopogni és segíteni az egyedül élő 

idős szomszédnak vagy komfortzónából kilépni és másnak saját terhünkre jót tenni 

hősies dolog. A pályázat során a pályázó egy, a számára legemlékezetesebb 

(valóban megtörtént) jótett bemutatására kap lehetőséget.Az alkotói pályázaton 

grafikával (rajzzal, fotóval) és történeti leírással (esszével) is lehet indulni. 

A grafika kategóriában stílusbeli vagy egyéb megkötés nincs, a pályamunkát 

szkennelve, elektronikus formátumban (jpg vagy pdf formátumban) kell beküldeni. 

A grafika lehet festés, rajz, fotó. A történeti leírás formájában beküldött pályázat 

terjedelme maximum egy gépelt oldal lehet (kb. 1800 karakter, doc vagy txt 

elektronikus file formátumban). A történeti leírás kategória alkotása vers is lehet. 

Egyéb megkötés nincs. 

  

mailto:mentor@pentrucomunitate.ro
http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=537&Itemid=120&lang=hu
http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=537&Itemid=120&lang=hu
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A kézíráselemzés szerepe a gyermekvédelemben  

5. rész. 

 

A tanulási zavarokkal küzdő gyerek kézírása: 

A tanulási zavar fogalma: A tanulási zavar olyan elmaradás, amely alapvetően a beszéd, 

írás, olvasás, és a számolási tevékenységekben jelenik meg. A rendellenesség a központi 

idegrendszer működési zavara, amely az információ feldolgozása során okoz deficitet.  

Nem azonos az értelmi akadályozottsággal, és független az intelligencia szinttől.    

Tünetei: tanulásképtelenség, a figyelemkoncentráció nehézségei, emlékezetzavar, 

általános koordinációs hiányosságok, a motoros rendszer elégtelen működése, 

hiperaktivitás, impulzivitás. Pszichológiai hátrányról van szó, amelynek hátterében 

érzelemi probléma, vagy viselkedési nehézség áll. Társulhat hozzá agyi diszfunkciós 

működés is, amely nem lokális kieséseket okoz, hanem feldolgozásbeli eltérésekhez vezet.  

Az interperszonális kapcsolatokban érzelmi zavarok, gyenge téri orientáció, aktivációs 

képességek hiányosságai és egyéb sérült pszichológiai folyamatok figyelhetőek meg.  

A szocio-kulturális hátrány fokozza a hatását. A tanulási zavarhoz másodlagos tünetek is 

kapcsolódhatnak: teljesítményszorongás, gátoltság, figyelemfelkeltő viselkedés, 

agresszió, kudarckerülés. Tanulási zavarban az iskoláskorú gyermekek kb. 10-15 %-a szenved 

 

Hipotézis: 

A gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe beutaltak egy 16 éves tanulási zavarokkal 

küzdő fiút, akinek a személyre szabott egyéni fejlesztésének megtervezésével 

kapcsolatban arra kerestem választ, hogy melyek azok a személyiségvonások, amelyek az 

alacsony iskolai motivációt eredményezték. 

Előzmény: 

16 éves, jobb kezes fiú, szemüveget nem visel, és Magyarországon tanult írni. 

A problémák akkor kezdődtek, amikor középiskolába kezdett járni. Iskolai 

kötelezettségeinek nem tett eleget, elhanyagolta a tanulmányait, és gyakran igazolatlanul 

hiányzott a tanítási órákról.  

Hat tantárgyból bukott meg (biológia, földrajz, kémia, magyar irodalom, magyar nyelvtan 

és német), ezért a 9. osztályt meg kellett ismételnie. Bukásának oka elsősorban a tanulás 

iránti motiválatlansága volt. A tanórákat rendszeresen zavarta késéseivel és tiszteletlen 

viselkedésével. 
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Szüleivel és három testvérével élt együtt, akik közül ő volt a legfiatalabb gyerek a 

családban. Édesanyja rokkantnyugdíjas, súlyos depressziós beteg, aki állapota miatt több 

hónapig is kórházi gyógykezelésre szorul. Az édesapa combnyaktörést szenvedett, és 

mozgássérülté vált a baleset következtében. Állapota miatt azóta csak kerekes székkel tud 

mozogni.  

16 éves korában az életvitelében a negatív jegyek felerősödtek, egyre sűrűbben fordult elő, 

hogy elszökött otthonról. Több alkalommal követett el lopást, általában kerékpárokat, és 

különböző fémeket tulajdonított el.  

A bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt internet kávézóban költötte el 

számítógépes játékokra. 

A kiskorút a gyámhatóság magatartásbeli problémái miatt védelembe vette. A védelembe 

vétel során pszichológiai vizsgálatára is sor került az antiszociális viselkedése miatt. 

Magatartásában ezután sem következett be pozitív változás. Vagyon és közlekedés 

biztonsága elleni bűncselekmények elkövetése miatt eljárás indult ellene. Tetteinek súlyát 

nem fogta fel, az eljárás során szégyenérzet nem látszott rajta, és megbánást sem 

tanúsított. 

A családnak nagy megterhelést jelentett a kiskorú felelőtlen viselkedése. A szülők 

egészségi állapotuk miatt nem tudták vállalni a gyermekük további nevelését. Elmondásuk 

szerint – az egészségi állapotuk miatt - nyugalomra lenne szükségük, ezért kérték a 

gyermekük ideiglenes hatályú elhelyezését. 

 

A kézírás elemzéssel kapcsolatos megállapítások: 

 

 

16 éves tanulási zavarral küzdő fiú kézírása (részlet) 
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A tanulási zavarokkal küzdő gyermek kézírásának grafológiai jellemzése: 

 

A kiskorú viselkedése visszafogott, gátolt és távolságtartó. Az én-hez való viszonyában 

csökkent én-határ figyelhető meg. Önbizalma - a kishitűsége miatt - könnyen 

megingatható. Az értéktelenség érzete belső bizonytalanságot eredményezett a tanulási 

zavarokkal küzdő gyermek személyiségében.  

Külső kontrollos alkat, aki megfelelő mértékű önállósággal rendelkezik. Az átlagtól eltérő 

fejlődésmenetű gyermekek számára az erkölcsi normák mentén szerveződő autonóm 

magatartást megszilárdító célirányos fejlesztéssel lehet elérni, hogy a valóságos 

szükségleteinek a kielégítésére törekedjen. 

Kapcsolatainak kialakításában nehézkes. Esetenként elhatárolódik a szociális szférától, 

más alkalmakkor tolakodó a viselkedése. 

Szociabilitásában befelé fordulás, nehézkes kommunkáció mutatható ki. A mindennapok 

tapasztalatai és élményei fontosak a számára. Amennyiben pozitív élethelyzeteket élhet 

át, akkor a megtapasztalt személyes élmények csökkenthetik a kapcsolati elakadását.  

Érzelmi életében a türelmetlenség, a korlátok szétfeszítése és a sodorhatóság jelenti a 

legnagyobb gondot. Alaphangulatára a kedvetlenség és a nyugtalanság jellemző. Az 

emocionális viszonyulásaiban is kimutatható a gátlásosság.  

Stabilitás és biztonságigény is megfigyelhető a kézírásában, így van esélye arra, hogy 

megfelelő kontroll mellett megtanulja az indulatjellegű megnyilvánulásainak a kezelését.  

Mentális tulajdonságaira a változó figyelemkoncentráció, a leegyszerűsített és nehezen 

befolyásolható gondolkodás a jellemző.  

Strukturáló képessége és gondolati produktivitása alacsony szintű. 

Dinamikus előrehaladás is kimutatható az írásában, ezáltal a gondolati produktivitása és a 

problémamegoldó képessége fejleszthető. 

Életvitelében energiavesztés, fáradékonyság figyelhető meg. Energiáit elpazarolja, 

kapkodás és sodorhatóság jellemzi.  

Csekély az energiakészlete, könnyen befolyásolható, mert a személyiségében nincsenek 

erőteljes hajtóerők. 

Esetenként kiegyensúlyozott a viselkedése, így elsajátíthatja az energiák egyenletesebb 

felhasználását. 

Szerény tevékenységi igénnyel rendelkezik. Munkatevékenysége során változó figyelem, 

tervezési és szervezési problémák és ütemezési nehézségek jellemzik.  
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Gyenge ítéletalkotása miatt a célját gyorsan feladja. Iskolai motivációja rendkívül alacsony 

szintű. Nagy távú tervek gyenge megvalósítása jellemző a feladatvégzésére.   

Szerény, de ugyanakkor biztos tevékenységi igénye van.  

Abban az esetben, ha az egyszerűbb iskolai feladatok során megtapasztalhatja a siker 

érzését, akkor képes lehet javítani a tanulmányi eredményein. 

Teljesítményhelyzetekben szorongó és kudarckerülő a viselkedése. Motivációiban 

mérsékelt becsvágy és lassú személyes tempó mutatható ki. Kényelemszeretete miatt 

feladatvégzése alacsony színvonalú. 

Lényegre törően is tud viselkedni, így az önmegvalósítási igényét lehet fejleszteni. 

A múltbéli rossz élményei, és tapasztalatai hatására, valamint a neveltetési hibák 

következtében elfojtja az ösztöntörekvéseit.  

Személyiségében az ösztön-én és a gyakorlati élet nincs megfelelő módon kapcsolatban. 

Biológiai élményeit nem tudja megélni az ösztönös és spontán viselkedése miatt.  

Élménykészsége alapján – célirányos fejlesztéssel – meg lehet tanítani arra, hogy az 

ösztönvilágának a késztetéseit a valós világhoz igazítsa. 

Összességében megállapítható, hogy a tanulási zavarokkal küzdő gyermek 

személyiségében a legnagyobb nehézséget az érzelmi állandóság hiánya jelentette.  

 

Személyiségfejlesztése során az önismereti tudatosságot megalapozó pedagógiai és 

mentálhigiénés eljárásmódokkal lehet nevelési többletet biztosítani.  

Kiemelten fontos feladat az önbizalmának megerősítése, az ösztönkésztetések 

szabályozásának az elsajátítása és az érzelmi életének a stabilizálása. A kompenzáló 

támasznyújtással a szociokulturális hatásrendszer hiányosságait lehet kiegyenlíteni.  Az 

elhelyezést kiváltó okok megértése és a kapcsolati elkadásainak a feldolgozása, valamint 

az izolációs tendenciáinak a csökkentése segítséget nyújthat a szabálymegtartó viselkedés 

elsajátítására, és az iskolai teljesítmény növelésére.  

(Folytatás a következő Módszertani Hírlevélben.) 

 
 

Beőthy-Fehér László 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  

Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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Jó Gyakorlatok Példatára 

 

A bekerülést követő, ún. adaptációs időszak szakmai eszközei a lakásotthonokban 

 

Az új gondozási helyre való beilleszkedési időszak, az egyik legfontosabb történés 

az újonnan érkezett gyermekek számára, hiszen ebben az időszakban ismerkednek meg a 

lakásotthon Élet- és Házirendjével, szabályaival, kereteivel és az ott élő gyermekekkel, 

valamint munkatársakkal.  

Munkacsoportunk azokat a szakmai módszereket, eszközöket vette górcső alá, 

amelyek rendelkezésünkre állnak az adaptációs időszakban arra, hogy segítsük 

gyermekeink beilleszkedését. 

Első ízben, a gyermekek fogadásának protokollját dolgoztuk ki, a szakmai 

programunkban is kiemelkedő szereppel bíró „Vártunk rád” élmény bemutatásán 

keresztül. A gyermekek megérkezésekor biztosítani szükséges azt a benyomást, miszerint 

vártuk az ő megérkezését, készültünk az ő fogadására, ennek értelmében törekednünk kell 

arra, hogy ez a fontos esemény tervezhető legyen. Lehetőleg azok a felnőttek legyenek 

jelen, akik majd az ő életében fontos szerepet fognak betölteni, elsősorban a nevelő és a 

leendő mentor személyében.  

Lakásotthonunkban minden ilyen alkalommal, a már a házban élő gyermekeinket is 

felkészítjük új lakótársuk érkezésére, így ők is pontosan tudják, milyen fontos az ő 

jelenlétük is. Lakásotthonainkban a gyermekek egy részének, akiknek affinitásuk van az 

önkéntes munkára, lehetőségük volt kortárs segítő képzésben részt venni. 

Megbeszélésünkön kitértünk arra is, hogy az újonnan érkező gyermekek fogadásánál a 

kortárs segítőket hogyan vonjuk be a protokollba. 

Hálózatvezetőnkkel, valamennyien egyetértettünk abban, hogy bizonyos idő 

elteltével (harmadik héten) szükség van arra, hogy visszajelzést adjunk a gyermekeknek az 

ő beilleszkedési törekvéseikről, ugyanakkor tájékoztatást kérjünk tőlük arra vonatkozóan, 

ők hogyan érzik magukat és miben várnak segítséget tőlünk. A beilleszkedési folyamat 

felmérése után a nevelő és a mentor konzultálnak a gyermekvédelmi gyámmal a felmerülő 

kérdésekről, esetleges problémákról, amely együttműködés lehetőséget ad a közös 

gondolkodásra.  

A nevelőnek biztosítania kell a team értekezletek keretei között, amelyekre 

legalább kéthetente sor kerül, hogy a rendelkezésre álló információkat, a gyermekek 
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visszajelzéseit és a gyámmal való konzultáción elhangzottakat továbbítsa a munkatársak 

felé. Ez a visszacsatoló kommunikáció az alapja annak, hogy a szakmai team együtt tudjon 

dolgozni.  

A gyermekek beilleszkedése vonatkozásában, a lakásotthonban szokássá vált napi 

rutin fontosságának, megtartó erejének hangsúlyozása kapcsán tértünk rá az egyik, 

szintén szakmai eszközként szolgáló, az otthonainkban működő értékelési, jutalmazási 

rendszereinkre. Egybehangzó volt a véleményünk arról, hogy a gyermekeket ösztönözni 

és megerősíteni szükséges ahhoz, hogy előmenetelüket biztosítsuk. Értékelési 

rendszereinket különböző módon működtetjük, ugyanakkor egyértelmű 

következtetéseket sikerült levonnunk azzal kapcsolatban, hogy valamennyien arra 

törekszünk, hogy kereteket biztosítsunk, és pozitív visszajelzéseket adjunk gyermekeink 

számára, annak érdekében, hogy megtartsuk őket a mindennapokban és közreműködjünk 

az ő személyes fejlődésükben. Ez az egységes szemléletmód nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 

eredményeket érjünk el. 

Végül, de nem utolsó sorban, átbeszélésre került a mentorok szerepe és 

feladatköre. Valamennyi lakásotthonban működtetjük a mentor- rendszert, ami a 

személyes gondoskodás egyik bástyája, ennek létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. A 

munkacsoport inkább arra fókuszált, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, amelyek 

mentén ajánlatos végig gondolnunk a mentorok feladatait.  

A mentor és mentoráltja közötti bizalmi kapcsolat megteremtéséről, a mélyebb 

kötődések lehetőségeiről, a referencia személy fontosságáról, a traumák feldolgozásában 

való segítségnyújtásról, annak módjairól és eszközeiről hosszasan beszéltünk. 

 

 

Sisákné Krizsán Valentina 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  

Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthon 
lakásotthon vezető nevelő 
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Szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, és arra buzdítani Önöket, kedves 

Olvasók, hogy minden Önöket aktuálisan érintő témakörben ragadjanak tollat/ 

billentyűzetet, mert az interaktivitás és informálás jegyében nagyon várjuk ötleteiket, 

beszámolóikat a 2016-os év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

Bármilyen tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, 

kérem, írják meg nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb 

kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

 

 

 

 

 

 

Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

       tel: 0620/9458482 
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