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Kedves Olvasók! 

 

 A 2016-os év hatodik, utolsó 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 egy pályázati 

lehetőségeket bemutató ajánló.  

Friss rovatunkban, a Jó Gyakorlatok Példatárában ezúttal a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthonában 

alkalmazott szakmai eszköztárból a segítő beszélgetés jelentőségével foglalkozunk.  

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 
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HÍREINK, PROGRAMOK 

 

2016 Október 

 

Kulturális különbségek keresztény szemmel a hazai gyermekvédelemben 

 

Ebben a témában szervezett szakmai napot a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézménye, melyre Oroszlányban került sor 

2016 októberében. 

Többek kérésének eleget téve a roma családokból érkező gyermekek és fiatalok 

lakásotthonokba és nevelőszülői családokba való beilleszkedésének elősegítéséhez 

szeretnénk az oroszlányi előadást közzétenni. 

 

A hazai gyermekvédelemben mind a lakásotthoni környezetben, mind a 

nevelőszülői hálózatban elhelyezett gyermekek és fiatalok esetében nehézséget okoz a 

roma származású gyermekek beilleszkedésének segítése. Ezen nehézségek kezeléséhez 

szeretnénk segítséget nyújtani a roma kultúra jellegzetességeinek bemutatásával, a 

hagyományok, nevelési szokások ismertetésével, valamint különféle jó gyakorlatok 

példáján keresztül. 

 

A roma kultúráról általában 

 

A romák egy Indiából származó népcsoport, melynek neve az ember jelentésű rom 

szóból származik (a roma a rom többes számú alakja). A cigányság a XV. század során 

vándorolt be Európába. A népcsoport őshazája India.  

Sokan máig nomád életmódot folytatnak, fő tevékenységeik közé tartozik a zene, a 

tánc és a jóslás. A vándorlások során a cigányság felvette a helyi szokásokat, és tagjai 

különféle mesterségekre szakosodtak, például zenéltek vagy különböző kézműves 

tevékenységeket folytattak.  

A XVI. századtól üldözni kezdték őket, több országban is megtiltották a velük való 

mindennemű érintkezést. A rendeletek eredményeképp a cigányság egyik országból a 

másikba menekült. 
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Bogdán Zoltán: Gyökerek 

 

A 16 - 17. században az ún. menlevelek tették lehetővé számukra, hogy a cigányság 

mintegy külön történelmet élhetett a magyaron belül. Mozgásukat nem akadályozták, nem 

erőltették a beilleszkedésüket, identitásukat szabadon élhették meg.  

(A mi szempontunkból ez egy nagyon fontos információ: a cigányok szabadság 

iránti igénye generációkon keresztül öröklődik. Mindenfajta behatárolást nagyon nehezen 

élnek meg.) 

 

Péli Tamás: Születés 

 

Életről való gondolkodásuk, közösségi szokásaik akadálytalanul 

hagyományozódhattak tovább a fiatalabb nemzedékre. Ennek köszönhetően zárt 



5 
 

közösségek voltak, és a 21. századra is azok maradtak, saját értékrenddel, kultúrával, 

felfogással.  

 

Szamosközi Antal: Cigány lány 

A 17 - 18. században bizonyos csoportjaik letelepedtek, szokásaikat, hagyományaikat 

részben megtartották. A letelepedett cigányokra a városok-falvak lakóinak igényeit 

kielégítő foglalkozások (zenész, kovács, borbély, stb.) voltak jellemzőek. 

 

 

 

A szocializációról általában 

A gyermekkor és a családban történő minta-kialakulás meghatározó az egész élet 

szempontjából, ezért nagyon nem mindegy, a primer szocializáció mire neveli az egyént. A 

szociális színterek, szocializációs közegek többfajta csoportosítása létezik. A szocializáció 

a szerepelmélet szerint azon társadalmi szerepek elsajátításának folyamata, amelyeket az 

egyén az élete során betölt (Andorka, 2006);  

Giddens (2006) szocializációs közegeknek olyan csoportokat vagy társadalmi 

kontextusokat nevez, amelyekben a szocializációs folyamatok zajlanak, és amelyek a 
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kulturális tanulás színterei. Véleménye szerint az egyén életének bizonyos szakaszaiban 

több szocializációs közeg is szerepet játszhat, négyet emel ki közülük: család, a 

kortárscsoportok, az iskolák/munkahely és a tömegkommunikációs eszközök. 

Elsődleges szocializáció színtere a család. A társadalmi értékek és normák 

elsődleges közvetítője a közvetlen család, amely felelős az énazonosság és éntudat 

fejlődéséért, a nemi szerepek kialakításáért, a társas reakciók, társadalmi attitűdök 

kialakulásáért. A roma családokból kiemelt gyermekek és fiatalok esetében tisztában kell 

lennünk a roma családokban nyújtott értékekkel és normákkal, mert ez nagymértékben 

segíti a gyermekvédelmi munkánk kiindulási pontjának meghatározását. 

 

A cigány családok nevelési szokásai  

 

A cigány családokban külön szerepük van a fiúknak és a lányoknak: egy tizenkétéves 

fiú a cigány családokban már férfi, akinek ennek megfelelő szabadságot biztosítanak. 

Ehhez képest a szakellátásban kerülő 12 éves cigány kisfiút, mi- teljesen értelemszerűen- 

korának megfelelően szeretnénk kezelni, irányítani, mellyel a bekerülési traumát, a 

veszteséget teljes zavarodottsággal, szerepzavarokkal tetézzük.  

Forray, Hegedűs és Oppelt munkáit összegezve megállapíthatjuk, hogy a roma 

családok időkezelése más, mint a többségi társadalomé: nincs szigorú napirend, nincs 

rögzített időpontja az étkezéseknek, az élet ritmusa az igényekhez igazodik.  

A családon belül szabad nevelési elvek vannak, amelyek korlátozzák a késleltetés és 

önkontroll elveinek kifejlődését, amelyet az iskolai sikertelenség egyik okának tarthatunk. 

A nevelés a fegyelmezés, jutalmazás és büntetés helyett a modellkövetést helyeződik a 

középpontba - ezért is nagyon fontos a szülői modell. A cigány családokra a meleg, 

érzelem-és érintésdús kommunikáció jellemző. Felső tagozatos iskolás gyermek körében 

már megjelenik az otthoni minta és az iskola által elvárt értékek közötti konfliktus, és ezek 

összeegyeztethetetlen értékek: „lehetetlen egyszerre megfelelni az iskola és a család által 

támasztott követelményeknek” (Fiáth, 2002:27).  

A cigány családok túlélésre készítik fel a gyermeket, és „a cigány kulturális 

sajátosságokat, szülői-nevelői stílusok másságát figyelmen kívül hagyó közoktatási 

rendszer kudarcot vall a roma gyermekek tanítása során” (Fiáth, 2002:28).  

  



7 
 

Radó megfogalmazásában: a cigány szülők nem rosszul, hanem másképp nevelik 

gyermekeiket, és ehhez képest az iskolák nem megfelelően oktatják őket (Fiáth, 2002:52). 

Fiáth következtetésében szerényebben fogalmaz: fontosnak tartja a közoktatás 

rugalmassá tételét és a családi szocializáció megváltozását is. az iskolának azonban 

figyelnie kell az etnokulturális sajátosságokra –véli. 

Biztos vagyok abban, hogy a többségi társadalmi normákkal gyakran szembenálló, 

számunkra elképzelhetetlen körülmények, nevelési stílusok mély megbotránkozást, 

értetlenkedést váltanak ki legtöbbször, és nagyon nehéz megérteni, hogy vágyhat azok 

közé az áldatlan állapotok közé vissza a családból kiemelt roma gyermek.  

Fontos szem előtt tartanunk, hogy gyökereit, kötődéseit veszítette el, biztonsága 

eltűnt, számára teljesen ismeretlen környezetbe- ismeretlen emberek, dolgok, hangok- 

közé került, melyben nem ismeri ki magát. Ilyenkor gyakran az egyetlen, otthon megtanult 

válaszreakciót adja: dacot, agressziót, ordítozást, verekedéseket, konfliktusokat.  

Mi, keresztény szakemberek, lássunk a kiabálás, agresszió, kötekedés mögé, és 

lássuk meg a biztonságát vesztett gyermeket.  

 

 

Káli Horváth Kálmán: Hegedüs roma fiú 
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A roma gyerekek viszonya az oktatáshoz 

„A cigány családok nem engedik, hogy gyermekeiket az iskola szocializálja, még 

kevésbé, hogy a kortárs csoportok, s igen sajátos módon egyszerre permesszívek és 

restriktívek” (Forray-Hegedűs, 2000:270). A szerzőpáros megállapítja, hogy a cigány 

családok gyermekcentrikus nevelést folytatnak, de mást tanítanak a gyermekeknek, mint 

a pedagógusok. Jót akarnak a gyermeknek, de ez azt jelenti, hogy adott pillanatban 

akarnak a lehető legtöbbet nyújtani, késztetéseiket és vágyaikat azonnal és habozás nélkül 

kielégíteni. Nagyon fontos tudnunk azt is, mikor tanulásra szeretnénk motiválni a 

gyermekvédelmi szakellátásba kerülő roma gyermeket és fiatalt, hogy a cigány 

családokban nem érték az iskolában megszerezhető tudás.  

 

 

 

A cigány közösségek nagyon zárt közösségek. Átlagon felüli elfogadóképességgel 

rendelkeznek, de ahhoz, hogy igazán befogadjanak „egy külsőst, egy magyart”, hosszú 

éveknek kell eltelniük. A tanulást választó fiatalok egyfajta kiközösítést élnek meg a cigány 

közösségüktől, mondván: „kimagyarosodtak”. Épp ezért, nagyon kicsi a cigány 

értelmiségiek rétege, mert saját közegük eltávolodik tőlük, a többségi társadalom pedig 

nem képes befogadni őket igazán, mindig a cigány rákkutató, a cigány irodalomtanár, a 

cigány asztalos marad. A cigány értelmiségiek „két tűz között”, egyfajta gyökértelenséget, 

talajvesztettséget élnek meg. 

A cigány családokban az időhasználat független a napszakoktól és életciklustól, 

időbeosztásuk szituációk által meghatározott, nincsen benne kiszámíthatóság és 
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rendezettség. Az iskola ezzel szemben úgy akarja a legjobbat, hogy a társadalmi 

tendenciákat, rendet és időbeosztást szolgálja ki, erre készít fel az iskolai nevelés. Az iskola 

és a cigány családok is teljesítménycentrikusan nevelnek, csak a teljesítmény megítélése 

gyökeresen mást jelent. Versengésre is nevelnek, de a versengés eredménye nem a jobb 

osztályzat, hanem a trükkös, jó üzlet. 

 

 

Vastagh György, id.: Készül a vacsora 

 

A többségi társadalom mást gondol a sikeres és értelmes életről, ehhez képest ítéli 

meg a cigány családok teljesítményét és képviselt értékeit –mondja például 

nemtörődömnek a cigány családokat, akik nem törődnek a gyermekükkel mert például 

nem hordják rendszeresen iskolába. A cigány családok társadalmi mobilitás és sikeres élet, 

sikeresség képe azonban gyökeresen különbözik a ’középosztályos’ többségi normától. A 

cigány családok túlvédik a gyermekeiket, nem tanítják meg a kockázatvállalást, 

„üvegházban, védetten, melegben” nevelik őket (Forray-Hegedűs, 2000:271) 

Összegezve megállapítható, hogy a nevelésnek van stílusa, ideológiája, technikája, 

ugyanakkor ezek nem felelnek meg az iskolai követelményeknek, a környezet 

szokásrendszerének, a gyermekek érdekeinek.  
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A roma családokban megtalálható szocializációs tényezők felhasználása nevelési 

feladatainkban 

A roma családoknál nem folytattak kimondottan szocializációs tevékenységekre irányuló 

kutatásokat, mert a zárt közösség tagjai nem nyitottak ilyen jellegű bizalomadásra. 

Megfigyeléseink és tapasztalataink alapján azonban az alábbi tényezőkkel kalkulálhatunk 

nevelési feladataink meghatározásakor: 

 nagyfokú mozgásszabadság, függetlenség: a sport, mint nevelési 

eszköz, kiválóan alkalmazható a roma gyermekeknél. 

 bizonyos mértékű cselekvési szabadság: önálló döntések 

meghozatalának támogatása értő hallgatással, elfogadásunk 

biztosításával mind szavak, mind pedig tetteink szintjén. 

 mindenféle tiltás, büntetés, parancs hiánya: fegyelmezési módszerek 

körültekintő megválasztása, keretek jó megválasztása, az adok-kapok 

egyensúlyának kialakítása. 

 a vágyak, elképzelések viszonylag gyors kielégítése: önkontroll 

képességének fejlesztése sporttal, szabadidős tevékenységekkel 

 a késleltetés elfogadásának hiánya: napirend bevezetése, napirend 

részeinek akár percekre történő felbontása, egyenlőségek kialakítása 

 odaadó, testvéri magatartás: lehetőség szerint a testvérek együttes 

elhelyezése, kapcsolattartás folyamatosságának biztosítása. A roma 

családokból érkező gyerekek hihetetlenül családcentrikusak, erős 

kötődésük van, különösen az anyához. Az egyik módszer, ami 

megalapozza a bizalmi kapcsolatunkat a hozzánk nevelésbe került 

gyermekkel, ha azt tapasztalja, hogy előítéletek nélkül, tisztelettel 

bánunk a kapcsolattartásra érkező családtagjaival, különösen az 

édesanyjával.  

 az idősek tisztelete: beszélgetések során, az odafigyelés kérésekor ezt 

bátran lehet kérni.  

 a csoport normáinak betartása: gyermekvédelmi szakemberként 

ismernünk kell a cigány közösségek normáit, hagyományait. Jó segítség 

a kapcsolat kialakításakor, ha érdeklődünk hagyományaik, szokásaik 

iránt- őszintén. Ezek az ismeretek hatékony segítséget jelenthetnek 

hétköznapi munkánk során. 
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 kifejezett szemérem a nemek között, cigánylányok tabukkal teli 

nevelése: a nevelőszülői családban, vagy a lakásotthonos környezetben 

saját szoba, vagy az egyedül öltözés lehetőségének megteremtése, kellő 

tapintattal az erre való odafigyelés fontossága, fürdéskor elkülönülés 

lehetőségének megteremtése 

 erős érzelmi kötődés a családhoz, anyához: A roma családokból érkező 

gyerekek hihetetlenül családcentrikusak, erős kötődésük van, 

különösen az anyához. Az egyik módszer, ami megalapozza a bizalmi 

kapcsolatunkat a hozzánk nevelésbe került gyermekkel, ha azt 

tapasztalja, hogy előítéletek nélkül, tisztelettel bánunk a 

kapcsolattartásra érkező családtagjaival, különösen az édesanyjával.  

 

Jó gyakorlat: ÁGOTA Roma est, és annak  pedagógiai háttere 

Az ÁGOTA Alapítvány 20 éve minden évben megszervezi az ÁGOTA Tábort, azaz az 

Állami Gondozottak Országos találkozóját, ahol 10 napon keresztül több száz, 

gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek és fiatal táborozik együtt hét éves kortól 

18 éves korig. Ezekben a táborokban, melyek az ÁGOTA Alapítvány szívdobbanásai, 

immáron húsz éve kiemelt figyelmet fordítanak a roma identitás kialakítására, 

megőrzésére egy nagyszabású tábori programelem, a Roma Nap megvalósításával.  
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A nap házigazdái autentikusok, azaz maguk is roma származásúak, egyikük pedig 

szintén állami gondoskodásban nevelkedett.  

 

A nap a cigány kultúra és hagyományok bemutatásával és a hagyományok 

ismertetésével telik, és egy fergeteges, színes Roma estben manifesztálódik, ahol a zene 

és a tánc mellett roma hagyományokat, életérzéseket bemutató színdarabot is előadnak a 

táborlakók és önkéntesek. Ezekben a színdarabokban nem csak a cigányság népszokásai 

elevenednek meg, hanem a társadalmi integráció, valamint a cigány- magyar együttélés 

fontossága is előtérbe kerül. Idén a színdarab központi mottója a „Te is más vagy, te sem 

vagy más”- gondolatkör volt.  

 

A színdarabban cigány táncosok „harcoltak” magyar néptáncosokkal, mely harc 

során egyszercsak rádöbbentek, hogy elfogadással akár tanulhatnának is kölcsönösen 

egymástól.  
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Fontos pedagógiai attitűd az alapítvány részéről, hogy a médiában tapasztalható, 

cigányokról kialakított, gyakran pejoratív képpel szemben a cigány kultúra 

sokszínűségének megmutatásával tegyük büszkévé a gyermekeket és fiatalokat roma 

származásukra.  
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Az állami gondozott gyerekek nagyon sok esetben nemcsak állami gondozott mivoltukat, 

de roma származásukat is egyfajta szégyenbélyegként élik meg. A Roma Esttel minden 

évben ugyanaz a fő célunk: azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek megértsék és 

megérezzék, hogy ők igenis is rendkívül értékes emberek. Az ÁGOTA önkéntes közössége 

azon igyekszik, hogy megmutassa nekik, a roma származásnak is rengeteg előnye van, a 

roma hagyományok, kultúra, nyelvi világ és zenei folklór mind-mind csodás kincseket 

rejtenek magukban.  

 

Ezek olyan értéket képeznek, melyet erényként is megélhetnek a gyerekek, ezért érdemes 

tájékozódniuk a roma gyökerekben rejlő csodákról, és ápolniuk a roma tradíciókat. 

Nagymértékben segít nekik az identitásuk megtalálásában, építésében is.  
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Ennek érdekében a táborlakók bevonásával a roma tánc- és zenei világ, nyelviség és 

történetiség elemeit, érdekes mozzanatait villantják fel, mely idén, huszadik, jubileumi 

alkalommal tudta páratlan élményekkel megajándékozni a tábor lakóit.  

Úgy gondolom, országosan is egyedülálló az ÁGOTA Alapítvány romasággal 

foglalkozó önkéntes közösségének ez a nemes és úttörő kezdeményezése, melyben a 

találkozás legelső pillanatától tudatos szakmai koncepcióval, az elfogadás eszközét 

használva valódi társadalmi integrációt tudnak előmozdítani. 

 

 

Integráció vagy asszimiláció? 

 

Ahhoz, hogy sikeresnek érezhessük magunkat a roma gyerekek nevelése kapcsán, 

érdemes elgondolkodnunk, integrálni szeretnénk őket a társadalomba, vagy asszimilálni. 

Ehhez tudnunk kell, mi a kettő közti különbség. 

Az integráció kifejezés általános értelemben egységesülést, beilleszkedést jelent, 

ahol egyéniség- és személyiségjegyeinek megtartásával, úgy, ahogy van, képes 

beilleszkedni adott közösségbe, társadalomba.  

Ezzel szemben az asszimiláció vagy beolvadás etnikai szempontból az a jelenség, 

amikor egy etnikum (népcsoport, nemzet, nemzetiség) vagy annak tagja nem képes saját 

értékeinek megtartására- elfogadás és elfogadhatóság hiányában, és a többségi vagy más 

etnikum részévé válik- feladva személyiségét, identitását, gyökereit.1 

                                                           
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Asszimil%C3%A1ci%C3%B3_(szociol%C3%B3gia) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Etnikum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetis%C3%A9g
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Mi, gyermekvédelmi szakemberek, vajon melyiket szeretnénk megvalósítani a 

mindennapjainkban? Integrációt vagy asszimilációt? A nevelési feladatainkat, céljainkat 

érdemes ennek a kérdésnek a megválaszolásával kezdenünk… 

 

 

 

 

Rácz Béla       Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

szakmai vezető    Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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2. Andorka Rudolf (2003): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.  
3. Fiáth Titanilla (2001): A magyarországi roma népesség általános iskolai oktatása.In: 

Babusik Ferenc (szerk): A romák esélyei Magyarországon.Kávé Kiadó –Delphoi Consulting, 
Budapest.  

4. Forray R. Katalin –Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula 
Kiadó, Budapest. 

5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Asszimil%C3%A1ci%C3%B3_(szociol%C3%B3gia) 
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2016 November 

Alternatív terápiás lehetőségek a gyermekvédelemben 

 

Szakmai Konzultációs Napot szervezett a gyermekvédelemben dolgozók számára a 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2016. november 28-án, hétfőn. 

A katolikus egyházi fenntartásában működő gyermek- és lakásotthonokban, illetve 

nevelőszülői hálózatban dolgozókat várta a rendezvényre a Szeged-Csanádi Egyházmegye 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézménye.  

 

 

A konzultációs nap feladata a gyermekvédelemben dolgozó kollégák tájékoztatása 

volt a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóban zajló fejlesztő munkáról. A fejlesztő 

munka keretében például a nevelőszülőknél gondozott gyermekeink mozgásfejlesztésen 

vehetnek részt, amelyen több terápiás módszer is elérhetővé válik számukra.  

Szakmai napunk célja volt az is, hogy az eltérő fejlődésű gyermekekre felhívja a 

figyelmet, emellett pedig információval szolgáljon különböző alternatív terápiás 

módszerek alkalmazásáról a gyermekvédelmi szakellátásban.  
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Szó volt többek között az állat asszisztált terápiáról, alapozó terápiáról, neuro-

szenzomotoros fejlődésvizsgálatról. Előadóként Tóth Beáta konduktor, Erdélyi Noémi 

terápiás kutya felvezető, valamint Dr. Dochnal Roberta gyermekpszichiáter szakorvos és 

Fenyvesi Tamás pszichológus tájékoztatta az érdeklődőket.  

 

 

A Szakmai napon a már zajló terápiás foglalkozások mellett betekintést nyerhettünk 

különféle alternatív terápiákba is. 
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A Szent Ágotában egy évvel ezelőtt indult útjára a konduktív módszer, Tóth Beáta 

konduktor vezetésével. Az idei évben ez a konduktív fejlesztés bővült az állat asszisztált 

terápiával, illetve az alapozó terápiával.  

 

 

Az állat asszisztált terápia a Csongor téri Kulturális és Közösségi Központban folyik, 

két kutya segíti a munkát, heti rendszerességgel. Ez a terápia jó hatással van a gyerekekre, 

egyre többen vesznek részt ezeken a terápiákon, külön pozitívum, hogy munkatársaink is 

látják ezen fejlesztő munka eredményeit. 

 Ezzel a szakmai konzultácós nappal ért véget a Módszertani Intézmény 

szervezésében megvalósuló konzultációs napok sorozata a 2016-os évben. Reméljük, 

mindenkinek sikerült a mindennapokban jól hasznosítható ismeretekre szert tennie.  

 Természetesen, megkezdett munkánkat a 2017-es esztendőben is folytatni kívánjuk. 

Ehhez a kollégák segítségét kérjük, hogy melyek azok a témák, melyekről szívesen 

hallanának a jövő év folyamán. 
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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; 
- akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi 
lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott 
küzdelmükben; 

http://www.pentrucomunitate.ro/
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- 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. 

3. Csodadoki pályázat – rajzpályázat 

Érvényes: 2017. 02. 02. 

Pályázók köre: Amennyiben elmúltál már 5 éves, de nem vagy még 12-nél idősebb 

(azaz nem töltötted még be a tizenhármat), Magyarországon élsz és szeretsz 

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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rajzolni, küldd el nekünk legkedvesebb élményedet, ami a doktor 

néniddel/bácsiddal kapcsolatos 

Keressük a világ legcsodálatosabb gyermekorvosait! Ha úgy érzed, a Te doktor 

nénid/doktor bácsid pontosan ilyen, akkor itt az idő, hogy ezt másoknak is 

megmutasd: rajzolj, pályázz és nyerj!  

Olyan technikával készíts alkotást, amely kétdimenziós, tehát lapos. Lehet ez 

zsírkréta, ceruza, festék vagy akár filctoll, de ragaszthatsz is, a lényeg, hogy egy A4-

es lapra készítsd el a műved. (Más méretben készült alkotásokat nem tudunk 

befogadni!) 

Ha van esetleg olyan konkrét történeted a doktor nénidről/doktor bácsidról, 

amelyet a rajz mellett szívesen megosztanál mindenkivel, vagy esetleg néhány 

mondatban meg tudod fogalmazni, miért ő a világ legcsodálatosabb 

gyermekorvosa, ne habozz, írd meg nekünk azt is és mellékeld a rajzodhoz! Hadd 

tudja meg az orvosod, miért szereted Őt és miért vagy nagyon büszke rá!  

A rajzod hátulján ne felejtsd el feltüntetni nevedet, pályaműved címét, a település 

nevét, ahol élsz és a pontos születési dátumodat (utóbbit a kategória miatt). Kérjük, 

a rajzodat ne keretezd be, a hátuljára pedig ne ragassz semmit!  

A kor meghatározásánál, mindenkinél egységesen a beküldés időpontját vesszük 

alapul. Minden pályázó csak egy alkotással nevezhet  

Nagyon fontos, hogy a beküldött alkotásodhoz a felhívás végén található, kitöltött 

és valamelyik szülővel/gondviselővel aláíratott nevezési lapot és adatkezelési 

nyilatkozatot egyaránt mellékeld, mert a nevezésed csak ezekkel együtt lesz 

érvényes!  

Alkotásodat, a nevezési lapot és az adatkezelési nyilatkozatot egy A4-es borítékba 

téve, postai úton az alábbi címre várjuk: 

SESAME Pályázati Iroda, 1660 Budapest, Pf. 405. 

Kérünk, a borítékra feltétlenül írd rá a következő jeligét:  

Csodadoki Rajzpályázat 2016 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást a +36 30 788 33 03-as 

telefonszámon, vagy a http://www.csodadoki.hu/palyazat weboldalon lehet kapni.  

 

 

  

http://www.csodadoki.hu/palyazat
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Jó Gyakorlatok Példatára 

A segítő beszélgetés lakásotthonos alkalmazása 

 

Nevelőként az egyik leghasznosabb eszköz hivatásunk mindennapjaiban a 

beszélgetés, azon belül is a segítő beszélgetés.  

Lakásotthonainkban élő gyermekeink többsége súlyos lelki sebekkel terhelt. 

Nagyon fontos, hogy minden velük megtett lépésünk során ezt szem előtt tartsuk, amely 

alapvetően meghatározza - meg kell határoznia -a gyermekekhez való viszonyulásainkat, 

közeledéseinket.  

A problémák megoldása hosszú és fáradságos folyamat, amelyhez hitre és 

kitartásra van szükség a részünkről. Nevelőkként az egyik legfontosabb feladatunk a 

gyermekekkel való beszélgetés. Olyan segítő beszélgetésekre gondolok, amely 

kapcsolatokban megkíséreljük a gyermekekben rejlő erőt és képességet kibontakoztatni, 

ahhoz, hogy segítségünkkel, saját erejükből tudják felismerni - megoldani problémáikat. 

A lakásotthonunk otthont nyújtó ellátást biztosít, igyekszünk gyermekeinknek 

megadni a lehető legtöbbet, legyen szó akár ruházatról, akár élelemről, akár kulturális 

programokról. Ugyanakkor nem elégedhetünk meg ennyivel.  

Minden ember veleszületett sajátja, hogy igénye van a fejlődésre, személyiségének 

kibontakozására, az önmegvalósításra. Úgy vélem, gyermekeinkkel való munkánknak az a 

lényegi és tartalmi eleme, hogy hozzásegítsük őket az önkiteljesedéshez, ehhez azonban 

hinnünk kell abban, hogy motiváltak, képesek a változásra és fejlődésre. 

Gyermekeink lelkében fájdalmas és ellentmondásos érzelmek dúlnak, amelyek a 

hosszú évek során azonosíthatatlanná váltak, vagy éppen megkövesedtek. 

Hozzáállásunkat, alapjaiban határozza meg az, hogy feltételek nélkül elfogadjuk őket. Sok 

helyen voltak már, sokat éltek már, érezniük kell, hogy mellettük állunk, alázattal és 

tisztelettel vagyunk irántuk, és odafordulásunk pozitív.  

Ahhoz azonban, hogy feltételek nélkül elfogadjuk érzéseiket, attitűdjeiket, 

személyes világukat, ismernünk kell saját magunkat, saját fejlődésünkre való 

alkalmasságunkat.  

Olyan kihívást jelent ez a számunkra, amely csak abban az esetben valósulhat meg, 

ha magunk is fejlődő képesek vagyunk, ha magunk is tanulunk és változunk 

gyermekeinkkel együtt. 
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A birtokunkban lévő tudás mellett személyiségünkkel is dolgozunk. Ahhoz, hogy jó 

kapcsolatot alakítsunk ki a gyermekekkel, hitelesnek kell lennünk. Mindannak, amit 

mondunk és teszünk, ahogy mondjuk és tesszük, szükséges, hogy összhangban legyen 

gondolatainkkal, érzéseinkkel - saját magunkkal. Még a hallgatásunknak is.  

Ha melegséget teremtünk a kapcsolatban, a gyermeket az oda vonzza és 

kibontakozik benne. Ugyanakkor melegséget csak bizalmi kapcsolatban érezhetnek, 

ennek feltétele pedig, hogy érdeklődésünk kellő mélységű legyen. Oda kell figyelnünk 

szavaik mögöttes tartalmára, ki nem mondott érzéseikre, hogy megérthessük valódi 

érzelmi konfliktusaikat. Ahhoz, hogy segíthessük őket saját maguk megértésében, át kell 

élnünk érzéseiket, visszatükrözni számukra azokat. 

Gyakorta elkövetjük azt a hibát, hogy tanácsokat osztogatunk, bölcsességekkel 

példálózunk és eléjük tárjuk a számunkra legmegfelelőbb megoldást. A jó szándék és 

segítés mellett azonban mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy gyermekeink 

problémájának megoldásában, maguk a gyermekek jelentik a megoldó kulcsot.  

Gyakorta tapasztaljuk, hogy gyermekeink nem tudják megfogalmazni érzéseiket, 

apró fejükben lévő, a világról és saját magukról alkotott súlyos gondolataikat. A mi dolgunk 

az, hogy ebben segítsük őket, megpróbáljuk felszínre hozni a bennük rejlő erőt és 

képességet arra, hogy maguk fogalmazzák meg a problémát, ahhoz hogy szembe 

nézhessenek azokkal, végül pedig megoldják. 

A fizikai körülmények olykor nem támogatnak bennünket abban, hogy meghitt 

szituációt biztosítsunk egy, egy beszélgetésre, de sosem szabad elfelejtenünk, hogy a 

nyugalom és a béke bennünk van. Ugyanakkor, ha garantáljuk annak lehetőségét, hogy 

leüljünk gyermekeinkkel, és ha már megtisztelnek bennünket azzal, hogy beszélnek 

gondjaikról, problémáikról, egy dolgunk van, hogy megértsük őket. Belehelyezkedve 

érzelmi világukba, teremtsünk olyan kapcsolatot, amelyben nyitottá tudnak válni és 

szabadon fejezhetik ki gondolataikat, érzéseiket. 

A keretek meghatározása elengedhetetlenül szükséges, hiszen a szabályok, keretek 

nélküli mindennapok nem adnak biztonságot fiataljaink számára. Ugyanakkor nem 

rugalmatlan vasfegyelemre van szükségük. Nem a moralizálás és az erkölcsi kioktatás 

teremti meg számukra az igazodási pontokat. Ahelyett, hogy ítéletet mondanánk 

viselkedésük, hozzáállásuk, félresikerült igyekezetük felett, törekedjünk arra, hogy 

megértőek, türelmesek legyünk, adjunk biztonságot számukra, hogy erősítsük 

önbizalmukat, mert mellettünk végre önmaguk lehetnek. 
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Tudatosulnak majd bennük a saját maguk által megfogalmazott válaszok, érzések, 

indulatok, elképzelések. A múlt. De az az út is, amely majd önmaguk választása lesz a 

segítségünkkel. A feladat nehéz, de minket is megerősít a munkánkba vetett hitünkben. 

Hiszen nem kevesebb a feladatunk, mint: 

 

„Reményt ébreszteni, jövőt mutatni. 

A bizalom sebeit gyógyítani ott, 

ahol a kiszolgáltatottság az úr….” 

 

 

 

 

Sisákné Krizsán Valentina 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  

Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthon 
lakásotthon vezető nevelő 

 

 

 

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.  

 

  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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Mivel a 2016. év utolsó hírlevelét olvassa, ezúttal szeretnénk megragadni az alkalmat: 

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET  

kívánunk  

minden kedves kollégánknak és partnerünknek 

a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi 

Módszertani Intézmény minden kollégája nevében 

 

 

 
 
 

Fodor Ákos: Advent 
Kit igazán vársz: 

életedben él – rég itt 
van, mire megjön. 

 


