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Elôszó

Az Olvasó a harmadik MindenGyerek Konferencia kötetét tartja kezében.
Reméljük, ez is jó szerszámnak fog bizonyulni ahhoz, hogy szakmai kérdéseihez
szempontokat, ötleteket, partnereket találjon. A visszajelzések alapján az elsô két
kötet betöltötte ezt a funkciót, ezért ugyanúgy építettük fel ezt is, mint azokat.
Minden közremûködônek megajánlottunk egy oldalt a kötetbôl, azután közös
munkával kötetté gyúrtuk az írásokat. Miként a korábbi években, a közremûködôk
egy része nem kívánt élni a lehetôséggel, néhányaktól a szerkesztés során nem
kaptuk meg a kért információkat. Így végülis a lezajlott programok kétharmadához
kapcsolódik írás a következô lapokon. Hagyományosan közzétesszük a lezajlott
programot, miként mindazokat a részvevôi kapcsolati adatokat is, amiknek nyil-
vánosságra hozatalához a regisztrációkor hozzájárultak.
Folytattam az elsô két MindenGyerek kötetein dolgozva kialakított a szerkesztôi
gyakorlatomat, és – a szubjektív kiválasztás minden felelôsségét vállalva – ebben
a kötetben is adtam az általánosnál nagyobb teret néhány írásnak. Most is olyan
kérdésekrôl szóló írásoknak, melyek a jelenben vagy az általam látni vélt
közeljövôben fontosabbá válnak, melyek területén a gyerekekkel foglalkozó más
szakmákat is inspiráló, támogató fejleményeket várok.
Rétiné dr. Böhm Éva a megyei gyámhivatal-vezetô szemüvegén át látott képet mu-
tatta meg mûhelye részvevôinek és az Olvasónak is. A Batthyány-Strattmann Díjjal
kitüntetett szakember írása nyitja a MindenGyereknek a gyermekvédelemmel
foglalkozó sávját prezentáló írások sorát, gyakorlati és mégis összképet látó és
nyújtó perspektívával.
Bodor Tamás – aki évtizedek óta Vas megye illetve a kormányzat ifjúságpolitikáját
formáló szakértô és gyakorlati ifjúsági munkás – megyéje kiépített intézményrend-
szerén mutatja be az ifjúsági munka tevékenységei területeit és az ezeket rendszer-
ré fûzni igyekvô ifjúságpolitikát. A magyarországi ifjúsági munka túlnyomórészt civil
szervezetek tevékenysége, s ez így van rendjén, de az már kevésbé, hogy e
tevékenységeknek kicsi a támogatottsága, továbbá az ifjúságpolitikának igen szûk
a területe, tulajdonképpen csak a civil szervezetek illetve lobbistáik és a politikai,
igazgatási szektor találkozásánál jelenik meg. Az európai klasszikus demokráciák
évtizedek óta alapvetô erôforrást látnak a fiatalokban. Ennek megfelelôen igen
széles kört támogat az Európai Unió – aktuálisan a Lendületben az ifjúság címû
programja révén – az ifjúsági munka tevékenységei közül, ám ezekkel a lehetô-
ségekkel Magyarországon elsôsorban csak a gyermek- és ifjúsági szervezetek, a
szûken értelmezett, civil ifjúsági munka mûvelôi élnek, miközben az ifjúsági munkát
nem átjárhatatlan falak határolják. Nagyon sok gyerekekkel és fiatalokkal foglal-
kozó egyéb tevékenység van nagy átfedésben az ifjúsági munkával, így lehetôség
lenne szinergikus hatások elérésére, konkrét együttmûködésre, módszerek, eszkö-
zök átvételére, erôforrások használatára és közös bôvítésére. Az ifjúsági munkát
érintô fejlemény, hogy a gyermekszegénység elleni nemzeti program – követ-
kezôen annak prevenciós szemléletébôl is – fontos eszköznek nevezi meg a gyer-
mekek napközbeni ellátása, a gyerekek és fiatalok szabadidôs tevékenységi
lehetôségeinek gazdagítása mellett az ifjúsági munka erôsítését is. Az akadémiai
programiroda szécsényi kistérségben megvalósuló mintaprogramjában igyekszik
ezt az ajánlást is gyakorlatba ültetni (a MindenGyereken is szerepelt Beke Márton
közremûködésével). Bodor Tamás írása az ifjúsági munka és az ifjúságpolitika
gyakorlati elhelyezéséhez kínál elvi alapvetéseket.
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A MindenGyerek 2007 újdonsága volt, hogy több közremûködô szerepelt két, eset-
leg három programmal. Többen programjuk bemutatásához tréningkostolót kap-
csoltak, mások pedig tevékenységük több dimenzióját is megmutatták. Közülük
kettôre hívom fel a figyelmet, melyek három írással is szerepelnek a kötetben.
Azt gondolom, az Igazságügyi Hivatal által nyújtott szolgáltatásokat minden
gyerekekkel foglalkozó szakember köteles ismerni, mert azok családok olyan prob-
lémáira nyújtanak kezelést, melyek a család egész helyzetét, benne a gyermekekét
megrendíthetik. Én magam szakmai mûveltségi kérdésnek gondolom, hogy min-
den gyerekekkel foglalkozó fel tudja hívni az érintett családok figyelmét az áldozat-
segítô illetve a „Nép ügyvédje” szolgálatokra. Ehhez kötetünk is segítséget nyújt a
szolgálatok bemutatásával.
A szegedi székhelyû ÁGOTA® lehet az egyik legtöbb önkéntessel gyerekekért dol-
gozó szervezet ma Magyarországon. Dolgoznak velük olyan – ahogy ôk nevezik –
állami gondoskodásban felnôtt fiatalok, akik pár éve még kedvezményezettjei vol-
tak a tevékenységnek. De sok egészen távoli hivatást gyakorló önkéntes nem csak
dolgozik ezekért a gyerekekért, de a társadalom egésze számára hírt visz, ismere-
tet közvetít világukról. Az ÁGOTA® azért is különös figyelemre méltó, mert a tevé-
kenységek igen széles spektrumában aktív, a kutatástól a képzésen, a nagyren-
dezvényeken át a mindennapi szolgáltatásig, ami három írásban jelenik meg.
A MindenGyerek 2007 szervezésének egyik öröme volt, hogy ismét együtt dolgoz-
hattunk Bányai Sándorral, aki az elsô konferencia létrehozásakor a szûk stáb tagja
volt, s most élménypedagógiai programokból szervezett egy tematikus sávot.
Ennek a témának ilyen erôs megjelenését nagyon fontosnak tartjuk. Pedagógiai út-
keresést látok abban, hogy iskolák, nevelôotthonok szakemberei milyen széles
körben, sokféle módon alkalmaznak már ilyen módszereket. Azt is nagyon
fontosnak gondolom, hogy módszertani tudatosság, átgondolt választások is
jellemzik ezeket a tevékenységeket, ami olyan bántó módon hiányzik nagyon sok
gyerekekkel foglalkozó ember és intézmény munkájából.
A MindenGyerek konferenciák témái között mindig is jelen volt valamilyen módon
a fiatalok önkéntes tevékenysége. 2007-re ez a téma is egy önálló sávot töltött
meg. Miként arról egy foglalkozáson is beszámoltunk, az Önkéntes Központ
Alapítvány koordinálásában foglalta össze egy szakértôi csoport az európai uniós
kérdéssorra válaszolva a hazai fiatalok önkéntessége helyzetét. (A jelentés a
www.onkentes.hu honlapon megtalálható.) Az utolsó három év jelentôs gazdago-
dást hozott, s nagyon nagy a bôvülés lehetôsége és szükségessége is. A kötetben
jóval kevesebb írás szerepel az önkéntesség cím alatt, mint ahány mûhely illetve
írás érinti ezt a témát, de az Olvasó rengeteg példát fog találni máshová sorolt írá-
sokban is önkéntesek foglalkoztatására. Remélem, ezek az írások is ötleteket
adnak a fiatalok önkéntes tevékenységbe hívásának bôvítésére, egészen új
területeken is – ahogy például a barlangászok hobbijuk révén váltak önkéntesekké,
amint az Mikolovits Veronika írásában olvasható.
A MindenGyerek kapcsán mindig felmerül, hogyan tudnánk széles szakmai nyil-
vánosságot biztosítani módszertani anyagoknak. Honlapunk folyamatosan
rendelkezésre áll, akár közvetítôhelyként, más honlapokra mutató linkek elhelyezé-
sére, akár teljes anyagoknak a www.mindengyerek.hu-ra való feltöltésére. Eddigi
gyakorlatunktól eltérôen, ebben a kötetben egy négyoldalas játékleírást is közzé-
teszünk, a BOCS Alapítványt képviselô Simonyi Gyula írását. A bemutatott játék
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gyerekek és felnôttek számára is megérthetôvé és megbeszélhetôvé tesz az
emberiség elôtt álló alapvetô kérdéseket. A játék közvetlenül is használható, alap-
ötletével más kérdések is feldolgozhatóak. A szerkesztônek pedig jó alkalom ennek
az írásnak a közzététele a MindenGyerek minden közremûködôje módszertani
igényessége elôtti tisztelgésre. Úgy látom, nagyon nagy elôrelépés történt a mód-
szerek köre gazdagításában és talán még nagyobb tudatos alkalmazásában az
elmúlt négy évben, mióta a MindenGyerek konferenciákat szervezzük.
Már csak ezért is nagy öröm számunkra ez a munka.
Remélem, a konferencia és a kötet teljesítette a Részvevô és az Olvasó elvárásait.
Ebben a reményben köszönöm meg mindazoknak, akik segítették a megvalósítást,
partnerintézményeknek, támogatóknak, közremûködôknek, önkénteseknek és a
szûk stáb tagjainak! 
2007 végén kell hozzákezdenünk a következô, a 2009-es MindenGyerek
szervezéséhez, remélem, újra együtt dolgozhatunk!

Tóbiás László

P.S.:
Az Olvasó szerencséjére a MindenGyerek kötete szerkesztôjét is szerkesztik. Így
eltanácsoltak attól, hogy nagyon tanári modorú értekezést tegyek közzé nyelvészeti
kérdésekrôl. Több egymással összefüggô nyelvi jelenségre, nyelvhasználati gya-
korlatra szeretném felhívni a figyelmet, melyekre a MindenGyerek szervezése
során figyeltem fel, de részletezô szakmai kifejtés helyett egy példát mutatok be.
Egy nagyon régi és kedves barátom írásához nem találta a megfelelô magyarítást,
bármennyire kiválóan birtokolja is az angolt, a magyart, s a szakmát is. Kértünk
segítséget, de tanult barátaink sem tudtak igazán jó megoldással szolgálni. Végül
már az interneten kerestem, s találtam is megoldást. Elküldtem a javaslatom, s
gyorsan érkezett egy nagyon hálás hangú válasz: igen, végre megvan, most már
mindig fogja tudni így használni. Én meg minden szerénytelenség nélkül mond-
hatom, nagyon egyszerû volt a megoldás: az ô saját szövegeiket találtam meg a
neten, s azokból összeillesztettem két fél gondolatukat. Ez a szerkesztô dolga:
kerekké segíteni azt, amit a közlô már tud.  
A példával csak annyit kérek, hogy legyünk csökönyösek, ne adjunk ki a kezünkbôl,
ne használjunk döcögôs magyar nyelvi formájú gondolatokat, és még kevésbé
használjunk magyarul nem definiált fogalmakat! Úgy látom, sok nagyon kiváló
szempont, gondolat, módszer jött és jön be a nemzetközi gyakorlatból, s nagyon
izgalmas hazai innovációk sora születik, de közülük nem egynek a nyelvi formája
önmagában nehezíti, hogy kifejtse inspiráló hatását. Meg kell érlelni a nyelvi formát
is, akkor fog megérni a gondolat is egészen. Félig érlelt formákat nem tud befogadni
a nyelv és az olvasó, hallgató sem. Sok félig kész forma magát a nyelvet rontja.
Nagyon jó a sok új gondolat, de minden nyelvhasználó felelôs azért, hogy ne ter-
helje, hanem építse a nyelvet is. Hogy megértsük egymást, mi, a gyerekekrôl
beszélve, s értsék majd egymást a mai gyerekek is felnôve, magyarul beszélve.
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Országos Bûnmegelôzési Bizottság

A bûncselekményekre nem elegendô pusztán büntetôpolitikai eszközökkel
reagálni. Olyan társadalompolitikai intézkedésekre is szükség van, amelyek
csökkentik a bûnelkövetôvé válás esélyét és növelik a lakosság önvédelmi
képességét. Ösztönözni és támogatni kell azokat a helyi törekvéseket, amelyek
a valós veszélyek felismerésére és megelôzésére, valamint a félelmek csökken-
tésére irányulnak. 
Ezeknek a konkrét céloknak az elérése érdekében fogadta el 2003-ban az
Országgyûlés a társadalmi bûnmegelôzés nemzeti stratégiáját [115/2003. (X.
28.) ogy. hat.]. A feladatok végrehajtására a kormány évente cselekvési prog-
ramot állít össze. E dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljesítéséért
az Országos Bûnmegelôzési Bizottság felelôs. Ennek a kibôvített tárcaközi
szervezetnek állandó tagjai a minisztériumok, az igazságszolgáltatás, az önkor-
mányzati szövetségek, az egyházak és az egyes szakmai kamarák, meghívott
szakemberek, valamint civil szervezetek.
Az Országos Bûnmegelôzési Bizottság minden évben, több témában hirdet
pályázatot közösségi bûnmegelôzési programok kidolgozására. A pályázati
feltételek az Európai Unióban alkalmazott elvárásoknak felelnek meg. A szakmai
és a pénzügyi végrehajtás monitorozása folyamatos. A pályázók közötti szakmai
kapcsolatok kialakulását támogatja az Obmb. A nyerteseknek komoly referen-
ciát jelent a bûnmegelôzési program megvalósítása, amelynek kiemelt célja a
társadalmi kohézió erôsítése. 
2006-ban 27 szervezet nyert támogatást bûnmegelôzési programok meg-
valósítására. A nyertesek többek közt (i) a bûncselekményt elkövetô gyer-
mekkorúak reintegrációja elôsegítésére, (ii) az iskolai konfliktusok kezelésére és
az erôszak megelôzésére, valamint (iii) az épített és természeti környezet
közösségi védelmére dolgoztak ki modellprojekteket. Az Obmb célja, hogy a
sikeres pályázatok eredményeit terjessze, megoldásaikat hasznosítsa a gyakor-
latban. 
Az új szakmai együttmûködési formák a részvevôktôl szemléletváltást, innová-
ciót, kitartást és kölcsönös bizalmat kívánnak. A helyi bûnmegelôzési prog-
ramok kimunkálása és megvalósítása során szerzett tapasztalatokat közkinccsé
kell tennünk. Bízunk benne, hogy a jó helyi gyakorlatokkal új partnereket talál-
hatunk céljaink valóra váltásához. 
Az Obmb az internet segítségével, szakmai összejövetelek szervezésével,
valamint évente megjelenô pályázataival segíti a közösségi bûnmegelôzés fela-
datainak megvalósítását, pályázataink nyertesei is bemutatkoztak
szervezésünkben – és a kötet következô oldalain is. Az Obmb társadalmi bûn-
megelôzési programokat az állampolgárok személyi jövedelemadójának
második 1%-ából finanszírozza. 

Dr. Gönczöl Katalin elnök
Dr. Ivany Borbála – a MindenGyereken való részvétel szervezôje
Országos Bûnmegelôzési Bizottság
1055 Budapest, Kossuth tér 4.
Telefon: 06 1 441 2954
Fax: 06 1 441 3892
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Esztergomi Kortárssegítô Mûhely

Mûhelyünk a 2005-2006. és a 2006-2007. évi pályázatokon is elnyerte az Obmb
támogatását, egymásra épülô bûnmegelôzési modellprojektjeivel. Ezeket
mutatjuk be.

NE TEDD! - 2005-2006

Az Esztergomi Szent Jakab Alapítvány által mûködtetett Drogprevenciós
Iroda/Fényközpont 2001 májusában kezdte meg mûködését. Drogproblémában
érintettek és hozzátartozóik számára nyújtunk alacsonyküszöbû pszicho-szo-
ciális ellátást, a megyében egyedülálló formában. Olyan tanácsadó mûhelyként
mûködünk, mely kistérségi szinten a felvilágosítás, tanácsadás és utógondozás
mellett a prevenciós feladatok koordinálását is felvállalja. 
• Az Esztergomi Szent Jakab Alapítvány/ Fényközpont, az 
• Esztergomi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya  és a 
• Határtalan Szív Alapítvány 
közös pályázati projektjének keretében a következô programok kerültek meg-
valósításra:

1. Kortárssegítô képzés
Hat kortárssegítô csoportnak, mintegy 80 fiatalnak tartottunk 40 órás képzést.
Különleges volt, hogy olyan speciális célcsoportokat is bevontunk a képzésbe
akik általában kimaradnak az ilyen típusú programokból. A segítô attitûddel ren-
delkezô fiatalokon (gimnazisták, fôiskolások) kívül cigány fiatalok, nevelôotthon-
ban élôk, pártfogó felügyelet alatt állók, elterelésben résztvevôk,
nevelôszülôknél élô fiatalok is bevonódtak a csoportok munkájába.

2. Kisfilmek készítése – tanórákon való feldolgozásra
A modellprojekt egyik eleme, hogy a kortárssegítôk bûncselekmény-típusokat
modelleztek és azokról kisfilmeket forgattak. A filmeket az Esztergom és
térségében mûködô középiskolákhoz eljuttattuk, ahol a pedagógusoknak
javaslatot tettünk egy 45 perces tanóra keretében való feldolgozáshoz. 
Az elkészült filmek:
• Ne lopj! – áruházi lopás
• Drogcsúszda – drogfogyasztás és prostitúció
• Retorzió – családon belüli erôszak, garázdaság, súlyos testi sértés
• Gyilkos játék – játékszenvedély, betörés, emberölés

3. Nyilvános tárgyalás
Az Esztergomi Szabadidôközpont Színházterme adott helyet a 2006 január-
május között megrendezett Nyilvános tárgyalásoknak. Havonta egy filmet
készítettünk és minden filmhez kapcsolódott egy tárgyalás.
Dr. Szabó Ferenc bíró, Dr. Horváth Sándor vezetôügyész és Dr. Haller Zoltán
ügyvéd úr vállalta, hogy színházi elôadás formájában, dramatikus eszközökkel a
közönség számára is érthetôvé és élvezhetôvé teszi, az adott bûncselekmények
következményeként feltételezhetô eseményeket, ítéletet.
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A programhoz készítettünk egy módszertani segédanyagot, amit1 000 példány-
ban sokszorosítva országszerte bınmegelôzési programhoz szolgáló oktatási
segédanyagként hasznosítunk.
Az Európai Bûnmegelôzési Hálózat 2006 november végén rendezte meg az EU
tagországok bûnmegelôzési programjainak (Best Practice Conference) bemu-
tatóját.  Hazánkat ez a program képviselte (sikerrel) a versenyen. A zsüri dön-
tése alapján a második kiemelt program lett projektünk. 

Zóna programok – 2006-2007

A program fôbb elemei mind a célcsoportok, mind az alkalmazott módszerek
tekintetében sok egyezést mutatnak az elôzôekben felvázolt program
egységekkel.

1. Motivációs alkalmak
Az érintett oktatási intézményekben tanóra keretében motivációs játék
keretében a fiatalok számára megismertetni a programot, konfliktuskezelési
módozataikat, konfliktuskezelô csoportok indítása.

2. Konfliktus kezelô csoportok
A szociálterápiás szerepjáték módszerével, problémacentrikus játékokkal,
helyzetgyakorlatokkal, önismereti csoportokként mûködtetve találkoznak a cso-
portok. A programba bevont fiatalok csoportjai: romák, nevelôintézetben élôk,
iskolakerülôk, tanulási és viselkedési problémákkal küzdôk, pártfogó felügyelet
alatt lévôk, segítô attitûddel rendelkezôk, elterelésben lévôk, alkalmi vagy rend-
szeres kábítószer-fogyasztók, drogfüggôk.

3. Szabadidôs programok
Zóna Filmklub, Zóna Mûhely, Zóna Színház, Zóna teaház, éjszakai ping-pong

4. Filmkészítés
Az idei programban egy kb. 45 perces filmet forgatunk a gyerekekkel. A film-
készítés terápiás céllal szerepel a programban. A további hasznosítási
lehetôségeken egyenlôre nem gondolkodunk, bár természetesen ennek a
lehetôsége is fennáll.

Hentes Ildikó 
Esztergomi Szent Jakab Alapítvány/Drogprevenciós Iroda/Fényközpont
2500. Esztergom, Deák F. u. 8.
Tel: 33/400-808 
E-mail: fenykozpont@freemail.hu
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Utca helyett iskola
– a Vajda Péter Általános Iskola bûnmegelôzési modellprogramjáról –

Iskolánk, a Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola
Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban található. Sajnos a kerület, az iskola
közvetlen környezete, tanulóink lakóhelye kriminalisztikai szempontból súlyosan
szennyezett terület. Tanulóink nagy veszélynek vannak kitéve nap mint nap: köny-
nyen áldozatává válhatnak utcai támadásoknak, agressziónak, vagyon elleni bûn-
cselekményeknek és kábítószer-terjesztôknek. Ugyancsak reális veszély, hogy
rossz társaságba keveredve a gyermekek maguk is bûnelkövetôkké válhatnak.
Projektünk azon a felismerésen alapul, hogy a kialakuló problémát csak konzorci-
umi formában, a tanulók környezetének összehangolt együttmûködésével old-
hatjuk meg. Ennek jegyében alakult ki konzorciumunk, a következô tagokkal:
Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola a pedagógusok
képviseletében, Vajda Péter Általános Iskola Diákönkormányzata a tanulók
képviseletében, Alapítvány a Vajda Péter utcai Általános Iskoláért a szülôk
képviseletében, Tisztviselôtelepi Önkormányzati Egyesület a közvetlen
lakókörnyezet képviseletében, Vajda Péter Diáksport Egyesület rekreációs és
sport aktivitások szervezésében.

A modellprojekt tevékenység-rendszere a délutáni idôsáv hasznos kitöltésére
Klubnapközi (érdeklôdési kör szerint szabadon választható délutáni foglalkozás, pl.
népi kézmûvesség, sakk, tánc, minidráma, origami, mézeskalács-készítés, sóliszt-
gyurma stb.). Internet-használat felügyelettel, ECDL-tanfolyamok. Iskolaújság (Pad
Alatt, kiadja az Alapítvány a Vajda Péter utcai Általános Iskoláért). Rekreációs
foglalkozások, házibajnokságok a nem testnevelés tagozatos tanulóknak is. Élet-
mód-foglalkozások (sütés-fôzés, háztartástan, KRESZ-ismeretek kerékpárral,
egészségnevelés, drogprevenció). Kézmûves foglalkozások (agyagozás, rajz, külön-
féle kézmûves technikák, bôrmegmunkálás stb.). Néptánc-foglalkozások (fôiskolát
végzett néptánc-pedagógusok vezetésével). Társastánc-foglalkozások (fôiskolát
végzett koreográfus vezetésével). Lakókörnyezeti programok (szemétszüret, szelek-
tív hulladékgyûjtés, kertgondozás, utcabál, kerületi utcai futóverseny). Szülôk iskolá-
ja (ismeretterjesztô elôadások kicsiknek és nagyoknak, pl.: ásványismeretrôl, kisál-
lattartásról, iskolai hangverseny, híres emberek élménybeszámolói). Szülô-diák klub
(táncház, sportdélután, családi napok, téli vásár). Diáknap (szabadtéri játszó-
programok, majális, versenyek, játékok). Kulturális programok (Rezsô téri
Karácsony, „Ilyenek vagyunk” mûsor, Pünkösdölô stb.)

A modellprogram személyi feltételei rendelkezésre állnak, dologi feltételeit a
2006/2007-es tanévben az Országos Bûnmegelôzési Bizottság pályázati támo-
gatása biztosítja. Megkezdett munkánk csak a külsô támogatás folyamatos fenn-
tartása mellett nyeri el teljesen értelmét. A Vajda Péter Általános Iskola mindent el
fog követni, hogy ezeket a külsô forrásokat a jövôben is felkutassa és elnyerje.

Szontagh Pál igazgató
Vajda Péter Ének-zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola
1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31.
E-mail: vajda.igazgato@chello.hu
Web: www.vajdaiskola.hu
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Intézetben nevelt fiatalok devianciába sodródásának megelôzése

A tiszadobi Andrássy-kastélyban a II. világháborúban elárvult, elhagyott, elveszett gyer-
mekek számára létesült gyermekváros, mely késôbb a régió cigány családjaiból kiemelt
gyerekeinek nevelôjévé vált, utóbb pedig a 14 évnél idôsebb gyerekek számára nem csak
a nevelôotthoni ellátást, de a középiskolai képzést is megszervezték. A rendszerváltás
után Tiszadob egy új funkciót nyert: ide kerültek azok a gyerekek, akiket leginkább kel-
lett „rejtegetni” a társadalom szeme elôl. A maga perifériás földrajzi fekvésével, rideg
épületével szinte kínálta magát, hogy ide helyezzék a problémás gyerekek legprob-
lémásabbjait, és azokat a gyerekeket is, akiket az újonnan alakult rendszer gyer-
mekjóléti szolgáltatásai éveken keresztül sikertelenül próbáltak visszaintegrálni a tár-
sadalomba. Jelenleg az itt élô gyerekek nagy részét az effajta súlyos gyermekvédelmi
esetek alkotják: sokan követtek el bûncselekményt, sokan váltak áldozattá. Sokaknál
jelent még ma is problémát az alkohol- és a drogfüggôség, pszichiátriai jellegû
betegségek, bûncselekmények elkövetése. 
Az általunk megvalósított Obmb bûnmegelôzési modellprojekt szakmai programja
beilleszkedik egy szélesebb szakmai törekvésbe. Az eddig ecsetelt nehézségek már
korábban arra indítottak bennünket, nagy hatásfokú pedagógiai élmények biztosításá-
val érjük el azt, hogy a ránk bízott gyermekeket „kizökkentsük” az addigi értékválságos
életvitelbôl. Az elsô lényeges problémát, mely megoldást követelt, azoknak a már évek
óta csavargó tizenéves gyerekeknek az iskolázatlansága jelentette, akiknek megsza-
kadt az iskolai karrierjük. Tizenhat–tizenhét éves korukra egy–két általános iskolai osz-
tályt végzett analfabétaként hozzánk került, teljesen alulszocializált fiatalok nem integ-
rálhatóak az iskolai tanulásba. Ôk egy belsô, speciális, kislétszámú tanulócsoportban,
integrált formában, viszonylag nagy nevelôi kontroll mellett, magántanulóként készül-
nek fel az iskolai vizsgákra. Másik nevelési problémát a nem tanköteles korú, de még
kiskorú gyerekek foglalkoztatása jelentett. Számukra egy foglalkoztató csoportot hoz-
tunk létre, ahol elektronikai hulladékok szétszerelését végzik. Az Obmb által biztosított
támogatással az alábbi szakmai programelemeket valósítjuk meg:
A) Személyiségfejlesztô tréningfoglalkozás fiatalok részére
B) Rendszeres sport: Labdarúgás: folyamatos edzés és versenyalkalom. Kajak-kenu,
floorball („teremjégkorong”), síelés, tömegsport, V. Országos Sporttalálkozó többszáz
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedô fiatal felnôtt és gyermek részére. 
C) Konstruktív konfliktuskezelési képzés a fiatalokkal foglalkozók részére
D) Ifjúsági kortárssegítôk képzése illetve a képzettek tevékenysége a közösségben
E) Versenyekkel, pályázatokkal a készség-, a képességfeltárás lehetôségeinek
bôvítése, a tehetséggondozás
F) A programok terjesztése, utánkövetése, hatástanulmány készítése

Erdei Sándor igazgató-helyettes
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekvárosa, Szakiskolája és
Kollégiuma 4456 Tiszadob, Bocskai u. 59. 
Tel.: 42/722550 Fax: 42/722987  E-mail: gyermekvarostdob@freemail.hu
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Bûnmegelôzés a gyermekvédelemben

A Béke Gyermekotthon a fôvárosi gyermekotthoni hálózatán belül fôleg prepu-
bertás illetve pubertás korú, súlyos disszociális tünetekkel és magatartási
zavarokkal, valamint tanulási nehézségekkel küzdô fiatalok nevelésével, személyi-
ségfejlesztésével foglalkozik. 
A nevelési módszerek és eszközök soha sem adottak. Mindig az egyes pedagógiai
problémákra adott válaszok, megoldási lehetôségekbôl alakulnak ki. Majd
kipróbálásuk után az alkalmazhatóságuk bizonyítottságában szervezôdnek rend-
szerré. A nevelés illetve a nevelôdési folyamat általunk felismert és megteremtett
feltételei, melyek alkalmazásával önmegtartó embereket, családapákat igyekszünk
nevelni:
• a légkör és szellemiség, értékrendszer, amelyek meghatározzák a látásmódot és

a cselekvés mikéntjét és irányát,
• a szakember, aki a fenti szellemiség alapján mûködve alakítja a gyermek szemé-

lyiségproblémáira legjobb választ adó módszereket és eszközöket. 
• a felnôtti szeretetközösség, amelyben a gyerek helyet talál magának, amely

közösség tagjai úgy szeretik a gyermeket, ahogy egymást szeretik. 
• az a tágabb illetve szûkebb környezet, amelyben a gyermek nevelkedik. 
• azok a pedagógiai elvek, amelyekre a gyermekotthonban a nevelôdési folyamat

szervezôdik: a munkával való nevelés, erre épülve az önkormányzatiság; a
terápiás és szabadidôs foglalkozások rendszere, az oktatás és a rendszer-
szerûen szervezett szociális segítés.  

A magatartás illetve életszervezés pozitív irányú rögzülése az ifjúkor derekáig is
eltarthat, míg a bizalmatlanság, a bizalom, a biztonság, a bizonyosság, a remény
fázisain keresztül szerzi meg a fiatal a társadalmi részvételhez szükséges
érettséget. A bizalmatlanság azt jelenti, hogy vizsgálataink szerint a gyermekek
sérülésének mélyén az ericsoni ôsbizalom jelentôs mértékû megrendülése talál-
ható. Erre rakódnak rá a gyermek élete folyamán szerzett többszörös sérülések.
Az ilyen állapotban megkapott gyermekek a gyermekotthonban is ezen állapota
szerint látja a világot. A bizalom fázisában kialakul egyfajta ragaszkodás, amely
ragaszkodást a „macska a házhoz” példával lehet jellemezni.  A biztonság állapotát
a felnôttel való személyes kapcsolat kialakulása, a kötôdés megjelenése jellemzi,
mint „kutya a gazdához”. A bizonyosság fázisa az önfelismerés állapota. Az öntu-
dat bimbózása, az önértékeinek felismerése. S a remény állapotában a jövô ígérete
jelenik meg az egyéni bizonyosság s a felismert lehetôségek által. Ez a folyamat
nem záródik még le, hanem a begyakorlások útja még eltart egy-két évig.
A begyakorlás útja a szociális segítô munka kiteljesedése. Ez nem csak a
klasszikus utógondozást, nem a Kliens és a Segítô kapcsolatát jelenti, ezt inkább
a szárnyát próbálgató, önálló életre törekvô fiatal helyzetét és az ôt támogató szülôi
magatartással lehetne leírni. 
Az Obmb támogatását is élvezô projektünk elemei gyermekotthonunk pedagógiai
tapasztalatából és gyakorlatából következnek. Felméréseink szerint e pedagógiai
protokollal jó eredményeket tudtunk elérni növendékeink további
bûnelkövetésének megelôzésében, illetve a drogfogyasztási ártalomcsökkentés és
a teljes absztinencia tekintetében: növendékeink magatartásában 18-19 éves korra
a bûncselekményesség jelentôsen csökken, a bekerüléskori 80%-ról. Fôleg kifutó
ügyek fordulnak elô. A bekerültek 50-70%-a kábítószer-érintett. Közöttük háttérbe
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szorulnak a kemény drogok, ritkulnak a könnyûdrog-fogyasztási alkalmak, és 20-
22 éves korra a teljes absztinencia is nagyobb számú esetet tekintve stabilnak
mondható. 
E pályázat keretében tovább mélyítjük a szakmai munkát illetve szélesítjük feltétel-
rendszerét. A partnerszervezetekkel – különösen a három gyermekotthonnal –
pedig szeretnénk megosztani azokat a tapasztalati eredményeken nyugvó proto-
kollelemeket, amelyek szerintünk más körülmények között is sikerrel alkal-
mazhatóak. Azt reméljük, hogy a pályázat befejezésével többi szervezet is meg-
tanul „Békéül”.

Szabadka Péter igazgató
Budapest Fôváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános
Iskolája
1021 Budapest, Hárshegyi út 9. Tel./fax: 392-0733 
E-mail: beke@beke-gyermekotthon.hu

ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér
Közösségi program az élhetôbb lakótelepért

A kecskeméti HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a lebonyolító
szervezete annak a partnerségi programnak, mely Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, a RÉV
Szenvedélybeteg-segítô Szolgálat, az Erdei Ferenc Mûvelôdési Központ és
Mûvészeti Iskola együttmûködésével a Széchenyivárosi lakótelepen valósul meg.
A települési önkormányzat 2005. év óta biztosít keretforrást az ELEVEN
Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér kialakítására és mûködtetésére, azonban
szakmai fejlesztések és tematikus programok csak 2006. szeptemberétôl, az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bûnmegelôzési Osztálya támogatásával
indulhattak el.
A HELPI „ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér az élhetôbb lakótelepért” elnevezésû
szakmai programjának célja környezettudatos magatartás erôsítése Kecskemét
széchenyivárosi lakótelepén. Olyan védett, alacsonyküszöbû közösségi tér
mûködtetése, mely lehetôséget teremt a lakótelepi, csellengô, kallódó fiatalok
közösségbe vonására:
• iskolán kívüli, lakóhelyen belüli programok szervezésével (nappali és éjszakai ját-
szóház, alkotótevékenység, kirándulások, ismeretterjesztô elôadások), valamint 
• a lakókörnyezet biztonsága érdekében az épített környezet védelmét szolgáló
tevékenységek megvalósításával („falfirkátlanítás”, hulladékgyûjtés, parkgondozás,
legális street art és street sport helyszínek kialakítása). 
A program hátterében – a területen dolgozó szakmai partnerek bevonásával – bûn-
megelôzési jelzôrendszer és szakmai fórum is mûködik.

Szabó Csaba programfelelôs
HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 2-4. Tel./Fax: 76/475-022
www.helpi.hu/eleven
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„Csellengô fiatalok” 
komplex ifjúsági program

A „Csellengô fiatalok bûnelkövetôvé válásának megelôzése Pécs veszélyeztetett
területein” bûnmegelôzési modellprojekt tapasztalatai alapján olyan komplex
ifjúsági program kidolgozását kezdtük meg, amely terjeszthetô jó gyakorlatként az
ország más városaiban is.
I. A projekt célja
A célcsoport tagjait érdekeltségük megteremtésével (önkéntes munka jutalmazása,
szabadidôs programok), valamint „jelzôrendszer” és széleskörû együttmûködés
megteremtésével (partnerek közötti jelzôrendszer, kölcsönös segítségnyújtás,
közvetítés) kívánjuk bevonni a társadalmi folyamatokba, ezen belül az oktatás és a
munka világába, így akadályozva meg a célcsoportba tartozó fiatalok elkallódásá-
nak, bûnözôvé válásának folyamatát.
II. A projekt célcsoportja
Szûkebb értelemben a városokban élô illetve szabadidejüket ott eltöltô (elsôsorban
14-25 év közötti) fiatalok, akik kerülik az iskolát, vagy már nem is járnak oda, nem
dolgoznak, nem regisztráltatták magukat munkanélkülinek sem. Tágabban viszont
minden olyan gyermek és fiatal, aki segítségre szorul, vagy nincs tisztában
lehetôségeivel. 
III. A projekt elemei
A projekt célja a tényleges szervezeti együttmûködés megteremtésén túl az, hogy
a célcsoport felesleges idejét lekösse, alternatív lehetôségeket biztosítson a
szabadidô eltöltésére. 
1. Kommunikációs tevékenység
2. Partnerszervezeti találkozók, szakmai programok 
3. Rendszeres tréningek, jogi és életvezetési tanácsadások
4. Önkénteshálózat kiépítése és mûködtetése 
5. Szabadidôs programok
IV. A projekt fenntarthatósága, folytonossága
• A legnagyobb sikernek könyvelhetjük el, ha bizalmi kapcsolatba kerültünk a

városrészek fiataljaival. Sikerül bevonni a fiatalokat különbözô helyi akciókba. 
• A partnerszervezeti találkozók révén egy olyan valós szakértôi szintû

együttmûködés alakult ki, aminek eredményeként a partnerek – egymás
hatáskörének, illetékességének ismeretében – saját feladataikat is hatékonyab-
ban képesek elvégezni. 

• A fiatalok ma már nemcsak információért térhetnének be a végpontokon kialakí-
tott irodákba, hanem lehetôségük van ismerkedni, kapcsolatokat építeni,
bekapcsolódni a helyi civil szervezeten keresztül környezetük alakításába.

• A város különbözô középtávú stratégiáiban, bûnmegelôzési, valamint ifjúságpoli-
tikai cselekvési tervében szerepel a program, így a szükséges önkormányzati
háttér biztosított.

Kárpáti Árpád projektvezetô
Baranya Ifjúságáért Kht.
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tel.: 72/211-134 Fax: 72/211-132 Mobil: 06-30/356-3570
e-mail: karpad@tetthely.net
web: http://csellengok.pecs.hu
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„Alternatíva” program   
Egy különleges hely a plázákban csellengô fiatalok számára

Egy országos reprezentatív felmérés (Paksi, 2003) szerint a 18-30 éves, alkohol- és
drogfogyasztás szempontjából rizikócsoportba sorolható fiatalok kétharmada
legalább havonta, 25%-uk hetente ellátogat valamelyik plázába. A kutatás rávilágított
továbbá arra is, hogy magas együttjárás tapasztalható a plázába járás gyakorisága
és a szerhasználat intenzitása között. Korábbi kvalitatív vizsgálatunkban (Dúll és
mtsai, 2006) bevásárlóközpontok látogatóival és dolgozóival készített interjúk alapján
arra kerestünk választ, hogy 1) milyen szabadidô eltöltési szokásokkal és egészség-
magatartással jellemezhetôk a plázákba gyakran járó fiatalok, illetve, hogy 2) milyen
szükségletek azonosíthatók egy, a plázában felállítandó ifjúsági irodával kapcso-
latosan. A legnagyobb igény egy ilyen jellegû szolgáltatásra azok körében jelent-
kezett, akik az illegális szerhasználat szempontjából számos rizikótényezôvel jelle-
mezhetôk. Az elôvizsgálatok tükrében, a Nemzeti Drogmegelôzési Intézet beindított
egy olyan alacsonyküszöbû, plázákba járó fiatalokat célzó egészségfejlesztô prog-
ramot, amely a probléma kezelését oda helyezi, ahol a célcsoport fellelhetô, vagyis a
bevásárlóközpontokba. 2005 októberében két hazai – egy budapesti és egy pécsi –
plázában nyílt „Alternatíva” ifjúsági iroda. A szolgáltatás célja, hogy a plázába járó
fiatalokat bevonja különbözô programokba, és a speciális szolgáltatás(oka)t igénylô
klienseket a megfelelô szakmai szolgáltatóhoz irányítsa. A hely szabadidô eltöltéssel
kapcsolatos és egészségfejlesztési programokat illetve személyes konzultációs
lehetôséget kínál a látogatóknak. A fiatalokkal foglalkozó team fôként szociális
munkás, szociálpedagógus és pszichológus végzettségû személyekbôl és kortárs-
segítôkbôl áll. A program monitorozása során (a látogatókkal és az Alternatívában dol-
gozó személyekkel folytatott interjúk alapján) bebizonyosodott, hogy a szolgáltatásra
nagy igény van a plázákba járó fiatalok körében. A közel másfél éves tapasztalatok
alapján úgy véljük, indokolt lenne újabb Alternatíva irodák létrehozása az ország szá-
mos különbözô bevásárlóközpontjában. Ezen elképzelés megvalósítása érdekében
létrejött az Alternatíva Alapítvány, amely céljául tûzte ki a különbözô plázákban – a helyi
jellegzetességeknek és igényeknek megfelelô, ugyanakkor egy egységes szemléleti
keretben – mûködô Alternatívák koordinálását és szakmai támogatását.
Kun Bernadette
ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék és Nemzeti
Drogmegelozési Intézet Budapest 1134 Tüzér utca 33-35., tel: (06 1) 465 5000
e-mail: kun.bernadette@ndi-int.hu, www.ndi-int.hu 
Felvinczi Katalin
Nemzeti Drogmegelôzési Intézet és ELTE PPK Személyiség- és
Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest
Kovacsics Leila, Fábián Róbert, Sebestyén Edit, Vadász Piroska
Nemzeti Drogmegelôzési Intézet, Budapest 
Paksi Borbála
Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti
Intézet, Budapest
Dúll Andrea
ELTE PPK Kognitív Pszichológiai Tanszék, Budapest
Demetrovics Zsolt
Nemzeti Drogmegelôzési Intézet és ELTE PPK Személyiség- és
Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest
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Az iskolai drogprevenciós munka módszertana

A drogok a mindennapjainkban jelen vannak, fogyasztásuk mindennapos. Ki
kell alakítanunk helyes egészségmotivációs magatartást, ami szemléletváltást
jelent a testünk, lelkünk egyensúlyának fenntartásában. A fiatalok az oktatási
intézményekben jelentôs idôt eltöltenek, a drogmegelôzés eredményessége
érdekében meg lehet és kell próbálni ellensúlyozni a média hatását, kanalizálni
lehet és kell a kortárshatásokat.
Ezt az iskolában az oktatási intézmény dolgozóinak, a segítô szakmai
szervezeteknek, az ezen a területen mûködô civil szervezeteknek kell végeznie.
Az oktatási intézmény alkalmazottainak a nevelés (és ezen belül az egészség-
nevelést is értem) központi helyet kell, hogy kapjon mindennapi munkájukban!
Ha eredményt akarunk elérni, akkor magának a nevelési folyamatnak terv-
szerûnek, követelményt támasztónak, következetesnek és hosszú idôinterval-
lumra szólónak kell lennie. (Legalább annyi évre vonatkozzon, ahány évfolya-
mos az oktatási intézmény képzési rendszere, így válhat lehetôvé, hogy a
belépéstôl a kibocsátásig a diák végigjárhatja a fejlôdési utat.)
Az iskolai drogmegelôzési program az egészségfejlesztési program szerves
része. A testi és lelki egészségfejlesztés kialakításának az ismeretátadáson kívül
döntést, viselkedést, életmódot befolyásoló módszerekre kell épülnie. Olyan
programot dolgozzon ki az iskola, amelynek eredményeképpen csökken az ártó
tényezôk (pl. drog-hívó szignálok) száma, és erôsödjenek a személyiségfej-
lesztô hatások. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek
megelôzésére tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a har-
monikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A preventív egészségma-
gatartás aktív, tudatos magatartás, nem pedig egyszerûen a kockázati maga-
tartás-formák hiánya. Korosztály-specifikus megközelítésben, évfolyamokra
lebontott konkrét feladatokat kell egymásra épülôen a tanügyi alapdokumen-
tumokban szerepeltetni.
Az iskolai egészségvédelmi munkaközösség/munkacsoport a drogmegelôzési
feladatok felelôse.
A drogmegelôzési munka szinterei: tanórai foglalkozások, tanórán kívüli
foglalkozások, iskolán kívüli rendezvények. A nevelômunkában használatos
módszerek alkalmazhatóak ebben a tevékenységben is, fontos ezek interaktívvá
tétele.
A témában készített és bemutatott kötetünk: Takács Péter - Schád László: Az
iskolai drogstratégia kialakítása és módszertana. 2004. T+T Bt – Lélekszerviz Bt,
Budapest – Szeged.

Schád László
schadlaszlo@t-online.hu
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A kortárssegítô-képzés középfokú oktatási intézményekben

A társadalmi tényezôk (szomszédság, kortárscsoport, normák) és a személyes
tényezôk (temperamentum, iskolázottság és érzelmi készségek) nagyobb
szerepet játszanak az egészség-magatartás alakításában, mint a puszta
ismeretek. Az intézményes szocializációs színtereken zajló nevelés prob-
lémákkal küzd, nehezen képes feloldani a kívülrôl hozott és a saját közvetítendô
értékrendje közötti konfliktus-feszültséget.
Úgy tekintjük, hogy a viselkedés „más fontos személyek” szerepmodelljei, nor-
mái és viselkedése társas elsajátításának eredményeképpen alakul ki. Ez a
kortárssegítô modellek és a konkrét életvezetési készség modell alapja. Az
identitással összefüggô kérdések, mint létezési alapkérdések, dilemmákat szül-
nek, és ezek feloldásához társas kapcsolatokból nyerhetô segítségre van a
serdülônek szüksége (kortárscsoportok). 
A kortárssegítôk olyan fiatalok, akik az egykorú társak között eredendôen meg-
lévô azonosulási képességüket mozgósítva, mellérendelt szerepbôl igyekeznek
segítséget nyújtani társaiknak. A fiatalt körülvevô felnôtt világnak a feladata
(lenne), hogy segítsen áthidalni e kor érzelmi, biztonsági, értékrendbeli vákuu-
mát. Ezt azzal teheti, hogy olyan fiatalokat, akikben neveltetésük révén is na-
gyobb a mások felé fordulási aktivitás, kortárssegítôkké képez, aminek része a
segítô aktivitás, a mintanyújtó- és közösségépítô szerepviselkedés formálása is. 
Cél olyan kortárssegítôk képzése 30 órában, akik segítôként képesek lesznek
lehetôséget adni arra, hogy a hozzájuk forduló adekvát módon tudjon
foglalkozni saját problémája megoldásával.
A képzés és az utánkövetés rendszeres találkozásai lehetôvé teszik a motivált-
ság fenntartását, a csoportkohézió erôsödését, az aktív, tartalmas közösségi
együttlét örömének megélését, a segítô aktivitás során kialakult feszültség
csökkentését, a „szakmaiság” javulását. Tapasztalatunk hogy a hatékonyság
függ a koordináló tanár motiváltságától, aktivitásától és aktivizáló
tevékenységétôl.
„És rajta ki segít?” Fontos, hogy a segítô olyan támogató csoportban vegyen
részt, ahol a feszültségei oldása megtörténhet, segítségnyújtási, fejlôdési
lehetôség biztosított, a csoport kohéziós, érzelemközvetítô erejének hatása
érvényesül.
Képzést folytattunk: a saját 25 szervezeti képzésünkön kívül 15 szervezetnél 37
képzést Magyarországon és Erdélyben.

Schád László – Schádné Zámolyi Judit
Szegedi Tini-telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület
Email: schadlaszlo@t-online.hu
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Drogprevenciós kortárssegítô tréning
gyermekotthonban nevelkedô fiataloknak

2001. augusztusától drogprevenciós kortárssegítô képzést kezdtünk a Kornis Klára
Gyermekotthon és Szakiskolában.  Az évek során a tematika kiforrott és a képzés
formájául a tréningek tartása vált be. Letisztult a képzési struktúra, és egyre széle-
sebb szakmai elméleti háttérre támaszkodva kiléptünk saját intézményünk falai
közül és meghirdettük a képzést a társintézmények számára is.
2006 nyarán valósult meg az elsô – fôvárosi fenntartású gyermekotthonokban élô
fiatalok számára meghirdetett – közös tréning. A képzésre azokat a fiatalokat
igyekeztünk megnyerni, akik saját közösségükben természetes vezetô szerepével
bírnak, mert így multiplikátorként hat kortárssegítô munkájuk.
A képzésre kiválasztottak közös jellemzôje, hogy súlyos családi és szocializációs
problémákkal, életútkrízisekkel terhelt gyermekkoruk ellenére képesek tanulni,
iskolai közösségek részévé válni, pozitív baráti kapcsolatokat építeni, szabadide-
jüket értelmesen tölteni, konfliktusaikat többnyire sikeresen kezelni – így személyi-
ségükben alkalmassá válhatnak a társadalomba integrált és az annak perifériájára
sodródott fiatalok közötti hídépítésre.
A képzés általános célja, hogy a jelentkezôket felkészítse a kortárssegítô munkára. 
A képzés módszere: strukturált tréningcsoportban, a tapasztalati tanulás módszereivel.
A tréning kettôs célrendszere:
Támogató: Az egészségesen mûködô személyiségrészek megtámogatása.
Segítô: A résztvevôk a tréning végén: felismerjék a „segítô” helyzeteket, tudjanak
segítô beszélgetést folytatni, ismerjék kompetencia határaikat, szakellátáshoz tud-
janak irányítani arra szorulókat, kapjanak reális lehetôséget rendszeres szupervízióra
A célok eléréséhez fejlesztendô 5 terület:
1. Kommunikációs készségek, képességek 
2. Önismeret 
3. Empátia 
4. Ismeretszerzés (drog, krízishelyzetek, segítô szakemberek) 
5. Aktív hallgatás - segítô beszélgetés
A megvalósult tréning sikeresnek mondható, mert a teljes képzésen résztvevôk
elsajátították a segítô beszélgetés alapjait, megismerték és használják a szakmai
támogatórendszereket, valamint – nem mellékesen – jó hangulatú, közösséggé for-
máló egy hetet töltöttünk együtt.
A képzés nagy eredményének tartjuk, hogy lehetôség nyílt a gyermekotthonok
számára, hogy a képzésre gyerekeket küldhessenek. A gyermekotthonokban
nevelkedô fiatalok közös problémáinak egy szegmensében rendszerszemléletû,
elméleti megalapozottsággal kidolgozott projektet hívtunk életre, egy módszertani
modellkísérlet (tematikus nyári tábor) keretében. 
A képzést követôen folyamatosan szupervíziós lehetôséget biztosítunk a fiatalok
számára, valamint a további fejlôdésüket elôsegítendô kéthavonta egy teljes napot
szánunk a kortárssegítô munkájuk során felmerülô kérdések közös
megbeszélésére. 

Miklósi Balázs 
miklosi.balazs@t-online.hu 
06 20 329 62 07
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Kórháziskola Pécsett

A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2000-ben indította el
kórház-iskola programját Pécsett.
Célként jelöltük meg egy pedagógusokból álló csoport létrehozását. A pedagó-
gusok feladata, hogy az adott kórház gyógyító munkájához, valamint a beteg
gyerekek állapotához rugalmasan igazodva, ágy melletti egyéni és csoportos
foglalkozások keretében, meghatározott órarend szerint gondoskodjanak a
tanulók oktatásáról, szakszerû pedagógiai ellátásáról. Igény esetén, a kórházi
tartózkodást követô otthoni gyógykezelés ideje alatt is biztosítsák a tanítást. 
Jelenleg öt fôállású pedagógus, óvónô, mûvelôdésszervezô látja el az oktatási,
foglalkoztatási és mûvelôdési feladatokat. Az állandó munkatársak mellett több
önkéntes is segíti a munkát: egyetemisták és nyugdíjas pedagógusok egyaránt. 
A kórháziskola fô területei:
Oktatás során a szaktanárok az anyaintézmény tananyaga szerint haladva
oktatják a diákokat, a speciális körülményekhez alkalmazkodva. Többnyire
egyénileg folyik az oktatás, néha mikrocsoportokban. 
Foglalkozásokat tartanak a pedagógusok minden korosztály számára, ahol a
gyerekek/fiatalok a modern kézmûves technikákat, meséket, verseket
sajátíthatnak el. A társasjátékok, a mesélés, az alkotás jó lehetôséget biztosít a
gyerekek számára, hogy kifejezhessék érzéseiket, félelmeiket. 
A mûtéti felkészítés munkánk fontos része, aminek során a gyerekeket/fiatalokat
a rájuk váró ismeretlen szituációkra, az esetleges fájdalmakra készítjük fel,
életkoruknak megfelelôen. A felkészítés során preparált babákat, fogal-
mazásírást, egyéni és csoportos beszélgetést is alkalmazunk. 
A nevelô–oktató tevékenység e sajátos formája elôsegíti a gyógyítás folyamatát,
valamint biztosítja a gyermek iskolai elômenetelét, olyan mértékben, ahogyan
azt az egészségi állapota megengedi.
A kórházi oktatás pedagógiai jelentôsége, abban áll, hogy a tanításon keresztül
a beteg kapcsolatban marad az iskolával, egy olyan közeggel, amely meg-
határozó a gondolkodásában. Élô marad a gyermekben az a tudat, hogy ô nem
a betegség, hanem az iskola része, azé az iskoláé, ahová ôt visszavárják. 

Görözdi Mariann elnök
Kórházpedagógusok Egyesülete
7621 Pécs, Megye u. 21.
Tel./Fax: 72 / 211-179
kopee.korhaziskola@baranya.hu
http://bmgyika.baranya.hu

Egészség 1 � MindenGyerek Konferencia 2007 21

A5 könyv 2007  7/8/07  11:23 PM  Page 21



Megetetett gyermekek

Azok a gyermekek jutnak eszünkbe, akiknek szülei úgy gondolkodnak, hogy
amit én nem ehettem, azt neki megadom, ô hadd egye. Kiszolgálja gyermeke
kulináris vágyait: a gyermek azt eszik, amit megkíván, a szülô pedig a kedvét
keresi, tehát megveszi, megeteti vele. Igaz, hosszú távon nagyon rosszat tesz
ezzel, de rövidtávon eteti – szeretetbôl.
Azok a gyermekek jutnak eszünkbe, akiket odaadó és féltô szülôk vesznek
körül, akiknek mindegy, mivel etetik meg gyermekeiket, csak az sok legyen.
Kevés zöldség, sok hús, nehéz ételek.
Azok a gyermekek jutnak eszünkbe, akiket gondoskodó szülôk nevelnek.
Igyekeznek minden földi jóval ellátni csemetéiket, ne szenvedjenek hiányt sem-
miben, így megadnak szó szerint mindent, amirôl azt gondolják szükséges és
egészséges gyermeküknek: bio kenyér, bio zöldség, bio csokoládé, bio kóla stb.
Azok a gyermekek jutnak eszünkbe, akiket szüleik kis felnôttként kezelnek. Napi
programjuk (pl. késô estig tartó tévézés, álmos reggelek, mozgásszegény életvi-
tel) és táplálkozásuk is olyan, mint szüleiké. Ha úgy adódik, elmarad a reggeli, a
tízórait az iskolabüfében szerzi be, a vacsora kiadós. Természetes, hogy azokat
az ételeket fogyasztják, amelyeket szüleik is. Ne csak a tinédzserkorúakra gon-
doljunk, hanem a két-, háromévesekre is!
Azok a gyermekek jutnak eszünkbe, akiknek a szülei valóban odafigyelnek
étkezésükre, de nem viszik „túlzásba” azt. Például azok a gyermekek, akik úgy
kezdik a napot, hogy esznek-megetetik ôket, jobban tudnak koncentrálni.
Elmondhatják magukról, hogy megkapták azt az esélyt, amely biológiailag szük-
séges ahhoz, hogy teljesíteni tudjanak. Figyelmesebbek (fegyelmezettebbek is),
mint azok a társaik, akik éhgyomorra kezdik a napot.
És végül, de nem utolsó sorban azok a gyermekek is eszünkbe jutnak, akik
éhesek maradnak. Ôket akkor sem tudják megetetni (jól lakatni) szüleik, ha
szeretnék – mert alapvetô élelmiszerekre sem telik. Ôket kik etetik (meg)
és mivel?
A dietetikusok, táplálkozási szakemberek tudják, hogy gyermeket etetni,
étkeztetni – családban és közétkeztetésben egyaránt – felelôsség. „Eteti” gyer-
mekeinket a bolt, a büfé, a gyorsétterem és a média is. Hiteles és korrekt infor-
mációk, valamint tények birtokában válhat a gyermek tudatos fogyasztóvá.
A gyermekek nyitottak, „mindennel meg is etethetôk”, ezért fontos
megérteniük: az egészség érték, és az egészséges táplálkozás egyben
finom ételeket is jelent.

Lelovics Zsuzsanna, PhD
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (www.diet.hu) 
E-mail: lelovics@yahoo.com 
Fekete Krisztina
Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest
E-mail: feketek@oefi.hu
Gaskó Krisztina
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Budapest
E-mail: gasko.krisztina@ppk.elte.hu
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Szeretek enni! 
Kiegyensúlyozott táplálkozás, kiegyensúlyozott gyermekek

Ha a gyermek boldog, kiegyensúlyozott étrenden él, rendszeresen játszik, mozog
vagy sportol, akkor optimálisan fejlôdik, és minden alapja meglesz arra, hogy
hosszan tartó, jó egészségnek örvendjen. Milyen egyszerûen hangzik, és milyen
nehéz megvalósítani! Mit tehetünk, hogy csupa jó étvágyú, sokféle élelmi anyagot
és ételt ismerô és szeretô gyermek, kamasz vegyen körül bennünket? A korosz-
tály-specifikus módszerek közül elôadásunkban egy olyan programot mutattunk
be, amely már óvodáskorú gyermekeknél segíti az egészséges életmód szoká-
sainak kialakulását.
A kiskôrösi Batthyány úti óvodában 1997-tôl bevezettük a Szív-kincsesláda
egészségvédô alternatív óvodai programot. Tagjai lettünk az Egészségesebb
Óvodák Nemzeti Hálózatának (EGON). Minden héten kihelyezzük a heti menüt a
faliújságra, hogy a szülôk is tájékozódhassanak, a gyermekek otthoni táplálását
ennek megfelelôen tudják alakítani. Az országos „Több zöld napot az óvodákban”
mozgalomban (gyümölcs- és zöldségnap formában) 1999-tôl részt veszünk, 2003
óta minden évben rendezünk egészségnapokat. Fontosnak tartjuk, hogy már a
kezdetektôl fogva rászoktassuk gyermekeket arra, hogy figyeljék meg: mibôl,
hogyan készülnek ételeink; melyik napszakban milyen ételfajtát helyes fogyasztani;
mibôl mennyit ehetnek; mi az egészséges étel, ital? Hol lehet beszerezni, melyik a
„jobbik” választás; milyen jelekkel látják el a gyártók a termékeket, például
Szívbarát termékek? Hogyan elôzzük meg a különbözô civilizációs betegségek
kialakulását, fogak romlását, elhízást stb.?
Ezek megvalósulásához sokoldalú, több érzékszervre ható befolyásolásra van
szükség, ezért munkánkba beépítjük az évszakok egyszerûbb ételeinek
elkészítését, gyümölcs- és zöldségsaláták készítését, savanyúság télire való
eltevését. Továbbá gyümölcsleveket készítünk; a tiszta és nem tiszta vizet megfi-
gyeljük; egészségesebb édességeket készítünk, rajzpályázatot hirdetünk gyer-
mekeknek az egészséges táplálkozásról, a szülôknek pedig receptpályázatot. Már
kiscsoporttól mindennap megbeszéljük, mit eszünk, megfigyeljük a (valódi)
gyümölcsöket, zöldségeket, a középsô csoportosokkal már például a piacon;
élelmiszerboltban. Szüretelni megyünk, gyümölcs- és zöldségszobrokat készítünk,
mûanyag élelmiszerekkel történô babakonyhai élményfeldolgozást követôen
képekkel, játékokkal rögzítjük az ismereteket.

Kovács Ildikó programigazgató
Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program
Levelezési cím: 1580 Budapest, Pf. 124 Telefon: (20) 982-7737; Fax: (1) 230-1163
E-mail: kovax@szivbarat.hu
Lelovics Zsuzsanna
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Budapest
E-mail: lelovics@yahoo.com 
Fekete Krisztina
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Budapest
Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest
E-mail: feketek@oefi.hu
Weinhardt Krisztina
Batthyány úti óvoda, Kiskôrös 
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Szülôi felelôtlenség
Közös felelôsségünk, a gyermekbalesetek megelôzése 

A balesetek váratlanságuk miatt mindenkit elérhetnek, de megfelelô elôrelátás-
sal nagyrészt megelôzhetôek, elkerülhetôek. A felnôttektôl joggal várjuk el, hogy
a baleset kockázatát felmérve felelôsségteljesen vigyázzanak magukra és elôz-
zék meg a saját sérüléseiket.
A gyermekektôl ez az elôrelátási képesség nem várható el, a gyermek éppen
tapasztalatlansága, a veszély fel nem ismerése miatt gyerek. A balesetek elke-
rüléséhez, megelôzéséhez szükséges tapasztalatot még életkori sajátosságá-
nak megfelelôen nem szerezte meg. Ezért állítjuk, hogy „a gyermeki lét veszé-
lyes”. A gyermek környezetében lévô felnôttnek, elsôsorban a szülônek, majd a
pedagógusoknak, edzôknek és végül minden felnôtt embernek a kötelessége a
gyermek védelme a „véletlen” balesetekkel szemben.
Gyakorló gyermek-traumatológusként úgy tapasztaljuk, hogy a balesetek csak
egy kis része véletlen, elkerülhetetlen baleset. A sérülések többsége olyan nem
megfontolt viselkedés eredménye, mely visszavetítve vizsgálva kis odafigyelés-
sel, gondossággal könnyen elkerülhetônek bizonyul.
A baleseti statisztikákat elemezve 1 éves kor után a trauma a vezetô halálok.
2000-2004 között közel 900-an haltak meg külsô okok következtében. Ötévente
egy iskolát, évente 5-6 osztályt lehet bezárni a gyermekbalesetek miatt
elvesztett gyermekeink hiányában.
Csak a halálos kimenetelû gyermekbalesetekkel foglalkozni olyan, mint a jég-
hegy csúcsát csákányozni, közel értelmetlen. A kisebb, egyszerûbb sérülések,
megelôzésére kell fektetni a hangsúlyt. A gyermekek iránt érzett felelôsségünk,
odafigyelésünk fokozásával az egész jéghegyet kell csökkenteni.
Az elôadásban életkori csoportok szerint haladva a típusos baleseti veszélyfor-
rásokat mutattuk be, fényképekkel, animációkkal próbáltuk felhívni a figyelmet
a prevencióra.
Közvetlenül a születés után az ápolás, gondozás közbeni véletlen elejtés illetve
a fulladás jelent kockázatot. Ezeknél sajnos sokkal gyakoribb a 6-24 hónapos
kor közötti gyerekek leesése, kiesés, fulladása, égése. Itt a hiba az, hogy nem
számolnak a szülôk azzal, a gyerek már tud mozogni, nem marad ott, ahova tet-
tük, és így az ágyról, pelenkázóról leesik, megfog, elér olyan dolgokat, melyek
veszélyesek.
A közlekedési balesetekben a kisdedek elsôsorban utasként sérülnek, felhívtuk
a figyelmet a biztonsági gyermekülések használatára.
A gyermek növekedésével, a közlekedés egyre aktívabb résztvevôjeként,
elôször gyalogosként, majd kerékpárosként és késôbb – „nagy gyerekként” –
már vezetôként szenvedhetnek súlyos sérüléseket. A szabadidôs tevékenység
során elôforduló baleseteket a megfelelô felügyelet, képzés, és a biztonsági
védôfelszerelések használatával csökkenthetjük. Külön kiemeltük a bukósisak
használatát.

Dr. Kassai Tamás adjunktus, gyermeksérültek ellátására specializálódott
traumatológus szakorvos
Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet Gyermektraumatológia
kassai.tamas@obsi.hu

MindenGyerek Konferencia 2007 � Egészség 424

A5 könyv 2007  7/8/07  11:23 PM  Page 24



A gyermekbarát gyermektraumatológia 

Az egészségügyi ellátórendszer egy most alakuló új ága a gyermekkorban
elszenvedett sérülések megelôzésével, akut ellátásával, és a sérülések
következtében kialakuló állapotok, növekedési zavarok kezelésével foglalkozik.
A sérülések optimális ellátását keresve a baleseti- és a gyermeksebészetbôl
szerzett ismereteket egy magasabb szinten szintetizáljuk és a gyermek biológiai
és pszichikai tulajdonságaira adaptálva, fejlesztjük tovább.
A felgyorsult társadalmunkban a családok és gyermekek igénye is sokat válto-
zott. Most már nem elegendô, hogy a sérülés után ne fájjon és elôbb-utóbb,
kisebb kellemetlenségek árán, meggyógyuljon a seb vagy a törés. Napjainkban
további – részben jogos – igényként merül fel, hogy a sérült ne maradjon ki az
iskolából, gyorsan a teljes funkciót nyerje vissza, ne legyenek esztétikailag
zavaró hegek, ne kelljen sokáig kórházban feküdni, ne legyenek a sérülés után
visszamaradó vagy kialakuló növekedési zavarok stb. Az igényekkel együtt
szerencsére a technikai lehetôségeink is fejlôdnek. Így alakulhat ki az a gyer-
mekbarát ellátás, mellyel egyre inkább megfelelhetünk a gyermek pszichikai
igényeinek is.
Az elôadásban bemutattuk azokat az új lehetôségeket, melyeket az utóbbi
években vezettünk be. Például: a felületi sebragasztást, mely esetében az arra
alkalmas sebeknél a folyékony ragasztóval illetve ragasztószalaggal egyesítjük
a sebszéleket, így elkerülhetô az érzéstelenítés és varrás. Ha a sebvarrása nem
kerülhetô el, akkor gyakran alkalmazunk felszívódó bôrvarró fonalakat,
melyekkel a varratszedés kellemetlensége marad el. A sebkezelés során alkal-
mazhatunk, olyan impregnált lapokat, melyek nem ragadnak a sebbe, illetve
bizonyos sebeket olyan fóliakötéssel köthetünk, melyekkel zuhanyozni is lehet.
A törések, sérülések rögzítésében egyre gyakrabban használjuk a gipsz-
rögzítések helyett azokat az üvegszálas porliurethangyanta illetve alacsony
hômérsékleten lágyuló polietilén mûanyagokat, melyekkel kis betegeink kényel-
metlensége csökkenthetô.
A gyermekkori sérülések mûtéti kezelése jelentôs változáson ment keresztül az
utóbbi 10 évben. Bevezettük az új „minimálinvazív” mûtéti technikákat. Ezekben
az esetekben arra törekszünk, hogy a mûtéti ellátás során a bôr és a lágyrészek
maximális védelme mellett további traumatizációt ne okozzunk. Egészen kis
– 0,5-1 centiméteres – bôrmetszésekbôl speciális fémeket vezetünk a csont
belsejébe, melyek belülrôl támasztják meg a csontokat.
További fejlesztések eredményeképpen ezek a mûtétek gyakran nem igényel-
nek további külsô rögzítést, a sérülés és mûtét után azonnal megkezdhetô az
utókezelés és a teljes funkció hamarabb térhet vissza.
E lehetôségek ismerete talán megnyugtatja azokat a gyermekeket illetve a
szüleiket, akiknek a sérülést nem sikerült megelôznünk.

Dr. Kassai Tamás adjunktus, gyermeksérültek ellátására specializálódott
traumatológus szakorvos
Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet Gyermektraumatológia
kassai.tamas@obsi.hu
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Érintetlenül?

A krónikus vérképzôszervi betegségben szenvedô gyerekek, a súlyos
vérszegénységgel vagy immunrendszer nélkül születettek, a leukémiások sok-
szor heteket, de még inkább hónapokat töltenek el különbözô kórházakban a
kezelésük miatt.
A budapesti Szent László Kórház Csontvelô-transzplantációs Osztályának gyerek-
betegeivel dolgozunk jó néhány éve, mint mûvészetterapeuták. Ez a bizalomra
épülô kapcsolat lehetôvé tette számunkra, hogy megismerjük azokat a problé-
mákat, nehézségeket, amivel ez a speciális élethelyzet együtt jár. És amivel nem a
gyógyító személyzetnek kell foglalkoznia, hanem nekünk, egészségeseknek; bará-
toknak, ismerôsöknek, felnôtteknek, gyerekeknek.
Láttuk, hogyan élik meg azt a kicsit sem meglepô tényt, miszerint betegségük miatt
a társadalom nagy része gyakorlatilag úgy tesz, mintha nem is lennének? Felmerült
a kérdés, hogy a több hónapig, esetleg évekig elhúzódó kezelések ideje alatt mit
tehet a beteg gyerek gyógyulásáért környezete?
Az osztályon steril szobában fekvô beteg gyerekek maguk szeretnék elmesélni a
„kintieknek”, hogyan élik meg bezártságukat, milyen módon segíthetné ôket a
külvilág: osztálytársak, tanárok, barátok. Számukra nagyon fontos, hogy a haverok
hogyan állnak hozzá ehhez a dologhoz? Próbálnak-e segíteni, bíztatást adni, és ha
igen, hogyan? Óriási erôt ad az, ahogy a kinti világ reagál: ha felhívják ôket, sms-t
küldenek nekik. Megnyugtató az egész család számára, ha közvetlen környezetük
nem próbál meg úgy tenni, mintha csak egy mandulamûtéten kellene a gyereknek
átesni. Egyfajta vizsga ez: elbújnak-e a többiek a probléma elôl, vagy felveszik a
kesztyût, és mindenki azzal segít, amivel tud? Leginkább a folyamatos jelen-
létükkel, azzal, hogy azt kommunikálják: itt vagyok, számíthatsz rám!
Elsôként a pedagógus az, aki beszélhet az osztálytársaknak arról, ami kis
barátjukkal a kórházban történik. Elmesélheti, hogy a steril szobában fekvô
gyerekek számára gyakorlatilag megszûnik minden, a többiek számára oly ter-
mészetes és kézzelfogható dolog: nincs semmi, csak az üvegfal, ami körbeveszi
ôket. Az egyetlen dolog, amire támaszkodhatnak, az ôket körülvevô emberek
szeretete. Segíthetnek mindezt elviselni azzal, ha érdeklôdnek a beteg felôl, ha
beviszik neki a leckét, amikor az állapota ezt megengedi, vagy csak egyszerûen
leülnek kártyázni egy kicsit.
Sajnos az osztálytársak kegyetlenkedésérôl sokat mesélnek kórházban fekvô
gyerekek. Meggyôzôdésük szerint ez azért lehetséges, mert általában a
betegségekrôl semmit nem tudnak a gyerekek. Felmerül a kérdés, hogy kinek a
felelôssége beszélni a gyerekekkel? Mit mondjon el, mit mondhat el egy tanár úgy,
hogy ne legyen indiszkrét, és információival mégiscsak segítsen a helyzeten?
Nincsenek általános érvényû megoldások. Elsôként a kis beteggel kell beszélni
arról, hogy ô mit szeretne. Ehhez azonban mindenekelôtt nekünk, felnôtteknek kell
szembenéznünk a helyzettel.

Tóbiás Tímea - programvezetô
Démétér Alapítvány
1224 Budapest, Csóványos u. 9. Tel: 06-30-278-5699
www.demeterhaz.hu
timea@demeterhaz.hu, info@demeterhaz.hu
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Játsszunk célbadobósat! 
- avagy az élménypedagógia egy lehetséges értelmezése  

Az élménypedagógia (experiential education) fogalma: Élménypedagógiának
(experiential education) a „cselekvés általi tanulás és fejlôdés” egyik sajátos változa-
tát nevezzük. A teljes megértésben segít a latin eredetû educatio szó elemzése.
Ebben a szóban az e elôtag, mely késôbb elôképzôként is használatossá vált, jelen-
tése: ki, kifelé. A duceo ige annyit tesz, mint vezetni. Az élménypedagógia sokféle
terápiás, nevelési, szabadidôs és rehabilitációs stratégia bonyolult szintézisét jelenti.
Egyfajta alternatív módszertan, olyan elmélet és gyakorlat, amely eltávolítja a tanu-
lókat az iskolapadtól, avagy különleges metaforikus gyakorlatokat végeztet velük,
kivezeti ôket az osztályterembôl a való világba, hogy próbára tegyék értékeiket, tudá-
sukat, meggyôzôdéseiket, interperszonális képességeiket és kreatív gondolkodá-
sukat. A tapasztalati tanulás valóságos dolgokhoz és fogalmakhoz kapcsolódó
tapasztalatokat feltételez, nem csak olyanokat, amelyek kognitív (megismerésre
vonatkozó) fogalmakhoz kötôdnek. A tapasztalati tanulás nem csak kognitív, hanem
érzelmi fejlôdéssel is jár.  Az élménypedagógia olyan folyamat, amelynek során az
aktívan részt vevô tanulók valós következményekkel járó tapasztalatokban részesül-
nek. A tanulók felfedezéseket tesznek, és a tudással ôk maguk kísérleteznek, ahe-
lyett, hogy mások tapasztalatait olvasnák vagy hallgatnák: ôk maguk felelnek saját
tanulásukért. Az animátorok segíthetik a kivételes és izgalmas helyzetek létrejöttét, de
a tapasztalati tanulást inkább önirányításúnak, mint mások által irányítottnak kell te-
kinteni. Carl Rogers szavaival élve: „az élménypedagógia nem más, mint személy-
központú pedagógia, mely mind az egyén, mind a csoport fejlôdésére és sikeres-
ségére fókuszál” (Rogers 1984). A tapasztalati úton való oktatás multiszenzoros
tanítás. Bevonja a résztvevôket, és lehetôséget, sikert kínál a különféle tanulási stílus-
sal rendelkezôknek. Nem a hagyományos pedagógia alternatívájának kell tekinteni,
hiszen úgy is felfoghatjuk, mint kiváló kiegészítôt.
Egy élménypedagógiai képzés lehetséges témakörei:
Az élménypedagógia fogalmának meghatározása, elméleti alapjai, határtudományai
• Az élménypedagógia céljai és célcsoportjai • A tapasztalati úton való tanulás mód-
szerei és hatékonysága • A gyerekek bevonásának, aktivizálásának lehetôségei •
A gyerekek szabadidôhöz kapcsolódó szükségletei • A tanulás „Nagy Pillanatai” és
a komfortzóna • Az elsajátítható kompetenciák és a természetes következmények •
A csoportfolyamatok elméleti alapjai, a csoport fontossága, jelentôsége és szerepe,
a rituálék és szertartások hatása, kialakítása, megtartása • A tevékenységek megter-
vezése, szükségletfelmérés • Tereptanulmányozás, a helyszín kiválasztása és
kialakítása • Hogyan készítsük fel a gyereket a foglalkozásokra? • A tapasztalat-
szerzés • A foglalkozások lebonyolítása  • A fokozatosság elve • A feldolgozás és
megosztás folyamata • Az általánosítás és alkalmazás folyamata • Az animátorok
szerepe, az animátori tevékenység szabályai • Hosszú távú élménypedagógiai
folyamatok tervezése • Élménypedagógiai folyamatok mérése és értékelése

Bányai Sándor tréner
„Kalandok és Álmok...” - képzési programok  
banyai.sandor@szabadidoszervezo.hu
www.szabadidoszervezo.hu
Telefon/Fax: +36-1-294-0241 Mobil: +36-30-982-3322
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Élménypedagógiai órák veszélyeztetett fiatalokkal,
iskolai keretek között
Tapasztalat, reflexió, tanulás  

A tapasztalati tanulás koncepciója minden bizonnyal egyidôs az emberiséggel,
hiszen kinek nincs olyan élménye, amikor kipróbált valami újat, amibôl egy élet-
re megtanult valamit. Ennek ellenére oktatási rendszerünkben nem bevett
gyakorlat, hogy a tapasztalás legyen a tanítás-tanulás folyamatának kiin-
dulópontja.  Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás módszerét alkalmazza.
A folyamatban a részvevô a gyakorlatokban való részvételére reflektálva tanul
meg dolgokat saját magához, társaihoz, környezetéhez való viszonyáról, a cso-
portról, az együttmûködésrôl stb.
A Pressley Ridge évtizedek óta sikerrel alkalmazza a kalandpedagógiát súlyos
magatartás- és érzelmi zavarokkal küzdô gyerekek kezelésére az oktatásban.  E
modell alapján dolgoztuk ki a Kornis Klára Szakiskolával – mely elsôsorban álla-
mi gondoskodásban élô, szociálisan hátrányos helyzetû és/vagy veszélyeztetett
fiatalok számára nyújt középfokú szakmai oktatást – közösen azt a kísérleti pro-
jektet, ami egy magyar szakiskola osztálytermébe hozza be a kalandot, élményt.
A szakiskola felzárkóztató csoportjának órarendbe illesztett élménypedagógia-
órái vannak, ahol a tanulók gyakorlatokon keresztül tanulnak alapvetô szociális
készségeket.
A projektre való felkészülés során a Pressley Ridge képzést biztosított a szak-
iskola munkatársainak, illetve közremûködik minden egyes foglalkozáson.  A ka-
landórákat Miklósi Balázs, az iskola igazgatóhelyettese és Vass Nikolett gyógy-
testnevelô vezetik. Matt Liddle és Gruber Andrea a Pressley Ridge képviselôi
pedig az ô felkészülésüket segíti. A team hetente találkozik és megtervezi az
órát. Az óra megtartása után feldolgozás következik és a tapasztalatok fel-
használásával történik a következô órára való felkészülés.
2006-2007-ben a kalandórák célja, hogy a tanév végére a diákok képesek
legyenek célokat kitûzni maguk elé és meghatározni, hogyan érhetik el azokat.
Így az egész tanévben erre a koncentrálnak az órák, bár meglehet, hogy egyes
órákon éppen a bizalom, az együttmûködés, vagy egymás támogatása a téma.
Tapasztalataink szerint a projekt a következô területeken hozott változást:
együttmûködés, az osztály csoporttá alakulása, kommunikáció, ön- és társis-
meret, problémamegoldás, bizalom. A kalandórák megvalósításánál a
következô kihívásokkal néztünk szembe: a gyerekek számára nehézséget jelen-
tett, hogy az órák fizikai aktivitást igényelnek, de nem jelentik a keretek (szabá-
lyok) fellazulását; a tanulási folyamat aktív részvétel nélkül megtörik; az órák
értelme nem a gyakorlatok vidámsága, hanem az azt követô feldolgozás.
A projekt egész folyamatát részletesen dokumentáljuk. Az elkészült anyagokból
2007. nyarán tantervet dolgozunk ki, amely elérhetô lesz az érdeklôdôk
számára.  További információval az alábbi email címeken állunk rendelkezésre.

Miklósi Balázs miklosi.balazs@t-online.hu
Vass Nikolett vassnika@freemail.hu
Matt Liddle mliddle@pressleyridge.org
Gruber Andrea agruber@pressleyridge.org
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Egy másfajta kirándulás
...avagy élménypedagógia és személyiségfejlesztés az osztálykiránduláson 

Az Élményakadémia fôbb tevékenységei:
• Élmények iskolája - az osztálykirándulás új korszaka 

Rövid programok (hétvégi programok iskolaidôben)
Élménytáborok (egyhetes táborok az év bármely szakaszában)

• Pedagógus-továbbképzés
• Outdoor tréningek vállalatok számára
• Outdoor trénerek képzése

A tapasztalati tanulás módszertanára épülô programjainkkal – elsôsorban outdoor
jellegû, rövid, élménydús programok, hétvégék szervezésével – alternatív kikap-
csolódási és tanulási lehetôséget biztosítunk.

Új megközelítésû osztálykirándulási programjaink célja a fiatal korosztály önis-
meretének, kommunikációs és együttmûködési készségeinek fejlesztése.
A természeti környezet „osztálytermében”, tudatosan felépített interaktív probléma-
megoldó feladatokkal, speciális eszközökkel kihívást jelentô helyzeteket teremtünk,
melyek megoldása résztvevôink egyéni képességeit és a csoport hatékonyságát
egyaránt próbára teszik.

Szakképzett trénereink a speciálisan kreált csoporthelyzetekben figyelemmel követik
az egyéni megnyilvánulásokat, és megfigyeléseikrôl – a felvállalt egyéni
felelôsségekrôl, az aktivitás alatti attitûdökrôl illetve a csoport dinamikájáról – vissza-
jelzést adnak.
Ez nagy mértékben hozzásegíti a résztvevôket egyéni motivációs profiljuk illetve
csapatszerepük tudatosításához, a csoport szintjén pedig hangsúlyossá válik a tagok
közötti bizalom, az idôzítés és az együttmûködés fontossága.
Ifjúsági programjaink során a személyiségfejlôdés alapjául szolgáló élményeket olyan
izgalmas outdoor tevékenységek nyújtják, mint például a sziklamászás, szikláról
ereszkedés, expedíció, tájékozódás és tutajépítés, mindez vadregényes tájakon,
érdekfeszítô tanulási projektek, valamint kihívást jelentô kötélkerti gyakorlatok során. 

Az outdoor gyakorlatok biztonságosságát illetôen tapasztalt és nemzetközi szinten
képzett oktatóink a Nemzetközi Outward Bound szervezet szabványainak megfelelô
programot biztosítanak és szavatolják a résztvevôk testi és lelki épségét. A prog-
ramok minôségi szintjét a professzionalizmus jellemzi, és maximális biztonsági stan-
dardok szerint mûködünk.

A tanulásnak ez az új fajta módszere kellemes és hasznos tevékenységeket köt
össze, ezért hatása is maradandóbb. 
Szeretettel várjuk egy kalandosan tanulságos osztályközösség-építésre!

Kovács Etelka, Szabó Orsolya
Élményakadémia Közhasznú Egyesület
Budapest, 1082, Leonardo da Vinci 44./23.
Web: www.elmemyakademia.hu
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Élménypedagógia és Kalandterápia:
Barlangászás – kicsit másképp

Mozgássérült gyerekekkel foglalkozó konduktorként sokszor szembesülök azzal,
hogy a sérült gyerekek szabadidôs lehetôségei igen korlátozottak: nehezen, ritkán
jutnak el színházba, játszótérre, kirándulni. Mint barlangász, eljátszottam a gondolat-
tal, hogy miért ne lehetne az én mozgássérült gyerekeimmel is barlangba menni?
Barlangász ismerôseimen keresztül ismertem meg azokat a pedagógusokat, akik a
továbbiakban a „gyerekanyagot” biztosították a túrákhoz.  Túrázóink között vannak
mozgássérültek, végtaghiányosok, mûvégtagosok, gyengénlátók, vakok. Barlangba
az jöhet, akinek a mozgásállapota ezt megengedi: önállóan legalább a térdein tud
közlekedni és egy ember segítségével lábra állítható. Mersdorf Anna, a fóti Károlyi
István Gyermekközpont pszichológusa, az általam szervezett túrákon több alkalom-
mal segítôként vett részt. Felmerült benne a gondolat, hogy az ott élô gyerekek
számára is jó lenne lehetôséget biztosítani arra, hogy megtapasztalják azt a felsza-
badultságot és örömet, amit a barlangászat nyújthat.  Anna számára hamar nyilván-
valóvá vált, hogy az esetek többségében a hagyományos terápiás eljárások milyen
kevéssé hatékonyak. A napjainkban egyre nagyobb teret hódító „élménypedagógia”
és „kalandterápia” módszereit megismerve, mindketten reménykedtünk abban, hogy
ezeket a módszereket alkalmazva több segítséget nyújthatunk. A barlangászat
csapatsport, amely csapatban mindenkinek van funkciója: oda kell figyelnie, és szük-
ség esetén segítséget kell nyújtania társainak. Így a túrákon a gyerekek kompetens-
nek élhetik meg magukat és társaikat, ami által fejlôdik a bizalom és önbizalom
megélésének képessége. Ezeknek a tapasztalatoknak a kialakulását és megszilár-
dulását segíthetik elô a kicsit nehezebb, de mások által biztosított mászások is.
A túrák során a szabályrendszerek elfogadásának és betartásának szükségességé-
vel is szembesülnek a gyerekek. Hiszen vannak a barlangi túrázásnak olyan alap-
szabályai, amelyek betartását a túravezetôk minden alkalommal elvárják tôlük. Ebben
a helyzetben a gyerekek könnyen belátják, hogy a szabályokat saját érdekükben kell
betartaniuk. A bizalom/önbizalom meg-éléséhez hasonlóan itt is az a célunk, hogy a
gyerekek a „valós életben” is elô tudják hívni és alkalmazni tudják ezeket a tapaszta-
latokat. A barlangtúrák másik, szintén fontos célja, hogy a gyerekek olyan, értékrend-
formáló tevékenységgel ismerkedjenek meg, amely életük során hozzásegítheti ôket
szabadidejük konstruktív eltöltéséhez. Mindezek közben fejlôdik mozgásuk: új
mozgásformákat tanulnak, a meglévô mozgásmintáikat tanulják más terepen alkal-
mazni, erôsödnek. Ahogy ügyesednek, úgy a segítôk által nyújtott fizikai segítség-
adás a rendszeresen barlangba járó sérülteknél fokozatosan csökkenthetô. A cso-
portok általában 8-15 fôbôl állnak, az életkor 10 és 40 év között van. Általában két
csoportra osztjuk a társaságot: egy túravezetôvel mennek azok, akik már voltak bar-
langban, ügyesek, mozgásállapotuk jobb. A másik csoportba kerülnek azok, akik
elôször vannak, több segítséget igényelnek. Tapasztalataink szerint a gyerekek –
saját visszajelzéseik alapján – megszerették a barlangászatot, minden alkalommal
lelkesek, motiváltak, érdeklôdôek.

Mikolovits Veronika
Mozgás- és Élményterápiás Szakosztály, Nemzetközi Petô Intézet
1033 Budapest, Huszti út. 39. fszt.1.
verocs@gmail.com
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Élménypedagógia a gyermekotthonokban
Mit? Hogyan? Kinek? 

A gyermekvédelmi szakellátásba bekerülô illetve abban nevelkedô gyerekek jórészt
nehezebb helyzetben vannak kortársaiknál. Szocializációjuk hiányos vagy sikertelen,
családi életük súlyos problémáktól terhes. Bekerülni egy gyermek- vagy lakás-
otthonba traumát jelent: az új környezet mellet új elvárásoknak is meg kell felelni; a
gyerekeknek kezelniük kell a magukkal szemben felmerülô kétségeiket, valamint a
családjukhoz való viszonyukat is. Meg kell védeniük magukat vélt vagy valós veszé-
lyektôl, társaik elôtt erôsnek kell mutatkozniuk. Mindezeknek egy érzelmileg túlfûtött,
labilis helyzetben kellene eleget tenni, amelyben többnyire magukra hagyva érzik
magukat. A nehézségeket fokozza a serdülôkori identitásválság, amit a nevelô, gon-
dozó személyének változása tovább tetézhetô.

Az élménypedagógia alternatív módszerként alkalmazható a gyerekek nevelésében,
választ adva sok olyan problémára, amelyre a gyermekotthonok jelenlegi mûködésük
keretein belül kevéssé képesek válaszolni. A módszer célja, hogy az élmények meg-
és átélésén, valamint tudatosításán keresztül elôsegítse a személyiségfejlôdést, tágít-
sa a szociális kompetenciákat, változást érjen el az értékrendben és a viselkedésben,
valamint növelje a szociális érzékenységet. Az élmény, mely szokatlan és meglepô,
kizökkenti az egyént a mindennapokból, sikerélményt ad, és a reflexió segítségével
az új tapasztalatok átemelhetôek a hétköznapi viselkedésbe. Az ilyen programok
fizikai, szociális és pszichikai kihívásokat egyaránt magukba foglalnak; fontos
elemük, hogy az egyén tágítsa saját határait. Így a tapasztalatok átfogóak lesznek, a
cselekvés szükségszerûsége miatt pedig a felelôsségvállalás is megkerülhetetlen.
A közösségben fejlôdik az együttmûködô-képesség, a tolerancia, az empátia és a
bizalom. Az élménypedagógia fontos eleme az önkéntesség. Különös jelentôséggel
bír a természet felszabadító hatása, a pszichomotoros készségek fejlôdése, a siker-
élmények gyakorisága, új képességek kialakulása, és új viselkedésmódok
elsajátítása. Ausztriában már sikerrel alkalmazzák a módszert, mind egyes lakó-
otthonokban, mind egy-egy független szervezet által, a családjukból kiemelve élôk
számára felkínált projektek keretében. Hazánkban csak elvétve találkozunk az
élménypedagógia alkalmazásával; gyermekotthonokban fôként egy nevelô vagy az
igazgató kezdeményezése révén. Az élménypedagógiai programok során erôsödik a
kapcsolat és a bizalom a résztvevôk között, nô az egyén önértékelése, kitartása, javul
konfliktusmegoldó készsége. A személyiségfejlôdés és a társadalmi beilleszkedés
szempontjából rendkívül hasznos lenne, ha minél több gyerek vehetne részt ilyen
programokon, függetlenül attól, hogy melyik intézményben nevelkedik. 

Tóth Julianna
Budapest, 1015 Csalogány u. 22-24.
Tel.: 30/682-6472
toth.juliska@gmail.com
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A családból, a gyermekotthonba… És azután?

Megállapítások a gyermekvédelmi törvény hatálybalépésének 10. évében:
• A jogi háttér biztosított.
• A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás intézményrendszere

kialakult, a szakellátás intézményei átalakultak, a hatósági szervek mûködnek.
• Saját feladatait ma már általában az összes résztvevô ismeri és ellátja.
• A gyermekvédelem többi szereplôjének azonban legfeljebb csak az alapvetô

funkcióit ismerik. Még nem vált igénnyé és szükségletté a „közös cselekvés”, az
együttes gondolkodás, a problémák komplex kezelése.

• Az együttmûködés, a  folyamatos kapcsolattartás, a közös munka elenged-
hetetlen, ennek hatékonyságán javítani kell.

Hipotézis: Ha jobb lenne a kapcsolat és az együttmûködés az alapellátás és a
szakellátás között, több gyerek és hamarabb kerülhetne haza az intézményrend-
szerbôl a saját vérszerinti családjába.

Miért fontos ez?
1. Mert az indokolatlanul hosszú ideig tartó nevelésben tartással sérülnek a szülôk
és a gyerekek alapvetô jogai.
2. Minél tovább tart a nevelés, annál nehezebb a család egységét, a szülô-gyerek
kapcsolatot helyreállítani.

Miért ilyen hosszú ez az idô? Miért nem megfelelô a kapcsolat és az
együttmûködés?
1. Az alapellátásban még ma is van egy szemlélet, amely „elintézettnek” véli az
ügyet azzal, hogy a gyermek kikerült a veszélyeztetô családból. A jogszabályi
elôírásoknak – úgy érzi – eleget tesz azzal, hogy az elhelyezési értekezleteken meg-
jelenik és a felülvizsgálat alkalmával nyilatkozik. 
2. A szakellátásban elfogadott nézet, hogy a rendszerbe került gyermek sorsának
intézése most már az ô feladatuk, és az alapellátástól legfeljebb a gyermekre
vonatkozó adatokat, elôzményeket kérik.
3. Ugyanakkor – kölcsönösen – nem tartanak igényt a szorosabb kapcsolatra és az
együttmûködésre. 

Gyôr- Moson-Sopron megyei tapasztalatok:
• A városokban mûködô gyermekjóléti szolgálatok és a szakellátás kapcsolatrend-

szere kialakult, az együttmûködés folyamatos és rendszeres, de nem probléma-
mentes.

• A kistelepüléseken, különösen az egyszemélyes gyermekjóléti szolgálatoknál, ez
az együttmûködés nem zavartalan, hiányoznak a mindkét fél által elfogadott
munkaformák.

Oka: túlterheltség, bizalom- és  ismerethiány, kompetencia-problémák, a feladat
nehézségei, a módszerek kialakulatlansága, a szakellátás nem megfelelô hozzáál-
lása stb.
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Az alapellátás és a szakellátás kapcsolata:
• A gyermekvédelmi törvény szerint az alapellátás nem ér(het) véget a gyermek

szakellátásba kerülésével!
• A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében az alapellátás fontos

feladata, együttmûködve a szakellátás intézményeivel: 
a) a családgondozás biztosítása, a család gyermeknevelési körülményeinek megte-
remtéséhez, javításához, a szülô és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

b) utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történô vissza-
illeszkedéséhez.

A fôbb hiányosságok – hatósági oldalról látva – a rendszer mûködésében:
• A gyámhatóságok az ország különbözô pontjain rendkívül eltérôen értelmezik azt,

hogy mikor kell eljárást indítaniuk a gyermek védelme érdekében. Jelentôs az
„alulreagálás” és a „túlreagálás” esélye.

• A gyámhatósági eljárásokban gyakran nem tekintik ügyfélnek a gyermeket, illetve
nem gondoskodnak megfelelô képviseletérôl.

• A törvényes képviselôk nem ismerik a gyermekvédelmi rendszer alapvetô
szabályait, errôl nem mindig kapnak megfelelô tájékoztatást sem.

• Nehezíti a család problémáinak megoldását az a tény is, hogy a gyer-
mekvédelemben feladattal bíró szervek pl. bíróság, rendôrség, ügyészség csak
felszínes ismeretekkel rendelkezik a gyermekvédelmi jogszabályokról.

• A kiszolgáltatott helyzetben lévô gyermek nem ismeri – még ma sem – alapvetô
jogait, és nem képes önállóan fellépni jogai védelmében. 

Az együttmûködés szükségessége a rendszer egyes elemei és a szolgáltatók
között, további feladatok az alapellátás oldaláról:
• Meg kell erôsíteni az alapellátást, mert csak a családok sokoldalú támogatásával

lehet a gyerekeket a családban tartani.
• A jövôben is a prevencióra, a család minden oldalú segítésére kell a hangsúlyt

helyezni.
• A gyermekjóléti szolgálat megalapozott és a fokozatosságot szem elôtt tartó

javaslatot tegyen hatósági intézkedésre.
• Több és az igényeknek jobban megfelelô ellátási, segítségnyújtási lehetôség a

szolgáltatásokban, pl. albérlet biztosítása.
• A szakmai kompetenciák és konszenzus gyakorlatban történô kialakítása.
• Speciális, egyénre szabott és az igényekhez igazodó gondozás az alap- és szak-

ellátásban.
• A szülô–gyermek kapcsolat, a kötôdés fenntartása, a látogatás elôsegítése.
• A gyermek kiemelésekor kell az alap- és szakellátás családgondozóinak közös

célt – teljes részletességgel – meghatározni.
• Közös módszertani elvek és konkrét feladat-meghatározás mindkét ellátási forma

részérôl.

Rétiné dr. Böhm Éva hivatalvezetô
Nyugat- dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala
retine.eva@gyor.b-m.hu
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Konszenzus Konferencia,
mint a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének
munkamódszere

A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületét 2003-ban alakítot-
ták az akkor már négy éve együtt dolgozó megyei módszertani intézmények és
azok munkatársai.  Az Egyesület hagyományos munkamódszere az egész éves
elôkészítésre épülô, már hetedik éve Balatonkenesén tartott Konszenzus
Konferencia.
A feldolgozásra kerülô témákat a területrôl érkezô problémák, a módszertani
intézmények ajánlásai és más szakmai szervezetek javaslatai alapján, az egyesület
kapacitásának és a javasolt témák súlyának figyelembevételével határozzuk meg.
Témafelelôsöket jelölünk ki, akik további – módszertani gyermekjóléti szolgálatban
dolgozó – munkatársak bevonásával munkacsoportokat hoznak létre. Évente 6-10
munkacsoportban dolgozunk, egy-egy kolléga több, olykor 3-4 munkacsoport-
ban is vállal feladatot. A témák feldolgozása többnyire egész év át tartó folyamat,
a csoporttagok rendszeres találkozók és emailváltások során alakítják, pontosítják
munkaanyagaikat. A konferencia elôtt két héttel minden munkacsoport megküldi
az elkészült dokumentumokat a módszertani gyermekjóléti szolgálatoknak és az
egyesület tagságának elôzetes véleményezés céljából. Ezeket a konferencia elsô
napján közösen megvitatjuk, ha szükséges, szekcióülések formájában a
meghatározott szempontok alapján tovább pontosítjuk az anyagokat. A második
napon ezen állásfoglalás-javaslatokat plenáris ülésen ismertetjük, majd a
résztvevôk véleményeivel kialakítjuk az ajánlásokat, amelyeket a módszertani gyer-
mekjóléti intézmények vezetôi vagy azok megbízottai konszenzussal fogadnak el. 
A döntéshozási mechanizmus
• A konszenzus konferenciát professzionális moderátor (Németh László) vezeti, aki

a döntési folyamat levezetéséért felelôs. 
• Az elôkészítés során felmerülô kérdések eldöntése – jellegüktôl függôen – egy-

szerû vagy minôsített többséggel történik, ahol minden jelenlévô szavazhat. 
• Végsô anyag elfogadása csak konszenzussal (teljes egyetértés) lehetséges.

Ekkor intézményenként egy döntési joggal felruházott képviselô (vezetô vagy
írásban meghatalmazott) szavazhat.

A konszenzus létrejöttét követôen a konferencia döntéseit kiadvánnyá
szerkesztjük, a képviseletre jogosult részvevôk az intézmény nevében aláírják,
ezzel annak érvényességét elismerik.
A harmadik napon a konferencia szélesebb nyilvánosság (országgyûlési
képviselôk, minisztérium, gyámhatóságok, gyámhivatalok képviselôi) elôtt ismerteti
a konszenzusokat. Az éjszaka folyamán nyomdában elkészített kiadványokat a
zárónapon jelenlévô részvevôk megkapják, illetve a módszertani gyermekjóléti
szolgálatok átveszik a saját területükön mûködô összes gyermekjóléti szolgáltatást
végzô intézmény számára kiosztandó példányokat.

Gál Antal elnök
70-459-27-56 galantal@cssk-szentes.hu
Pozsonyi Mónika titkár
Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.
Telefon/Fax: 1/209-06-31 
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Régi/új lehetôségek a napközbeni kisgyermekellátásban

A mai Magyarországon fontos kérdés a családok helyzetének javítása, a gyer-
meknevelés biztonságossá tétele. Nemzeti konszenzus van abban, hogy
érdekünk a születések számának növekedése, és az, hogy a gyermekeink jó
körülmények között, stabil, kiegyensúlyozott családokban növekedjenek fel.
Magyarországra komoly feladatokat ró az Európai Unió fejlett országaihoz való
felzárkózás.

A nôk foglalkoztatásában elmaradtunk az európai átlagtól, ez egy megoldandó
feladatot jelent. A cél az, hogy a nôk foglalkoztatási aránya 2010-re megközelítse
az Uniós átlagot. Ha a nôk nagyobb arányban vesznek részt a munka világában,
az maga után vonja a gyermekek ellátását segítô szolgáltatások iránti kereslet
növekedését és változását is. Ez azt jelenti, hogy a gyermekekrôl való napközbeni
gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat fejleszteni kell.

Az utóbbi évtizedben megjelent és felerôsödött Magyarországon egy komoly tár-
sadalmi igény a „hagyományos” intézményes ellátás mellett másfajta ellátási for-
mák iránt is. Ezek olyan szolgáltatások, melyek a családok változó szükségletei-
hez az intézménynél jobban tudnak igazodni, mert a gyermek otthonában nyújt-
ják, vagy kis létszámú, családias körülményeket biztosítanak.
A gyermekgondozást, nevelést segítô szolgáltatások az évszázados múlttal ren-
delkezô bölcsôdék és óvodák, a sok évtizedes tapasztalatokkal bíró iskolai nap-
közik. A gyermekvédelmi törvény által megnevezett új ellátási formák a 20 hét és
14 év közötti korú gyermekek ellátására a családi napközi, a házi gyermekfelü-
gyelet és az alternatív napközbeni ellátások.

A napközbeni gyermekellátás mennyiségi és minôségi fejlesztése fontos feladat a
következô években. A férôhely-fejlesztésnek vonatkoznia kell különösen a csalá-
di napközikre, amelyek elsôôsorban a kistelepülések számára jelentenek
megoldást, és vonatkoznia kell a házi gyermekfelügyeleti szolgáltatásra is, amely-
re kiemelten az egyszülôs és krónikusan beteg, vagy súlyos fogyatékossággal élô
gyermeket nevelô családoknak van nagy szükségük. 

Az önkormányzatok számára feladat, hogy komolyan mérlegeljék a szükségletek
változását, felelôsen vizsgálják a településeken megjelenô igényeket, és a
fejlesztési terveikben szerepeltessék a gyermekek napközbeni ellátását. A tele-
pülések választhatják azokat a szolgáltatási formákat, amelyek rentábilisan, a
helyi igényeknek megfelelôen mûködtethetôk.

Fontosnak tartjuk, hogy legyenek pályázatok, melyek segítik az infrastruktúrális
fejlesztéseket, és a mûködtetéshez adjanak az állami támogatás mellett pénzbeni
segítséget az önkormányzatok is. 

Dr. Mátay Katalin
matay.kiss@t-online.hu
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Humanisztikus szemlélet a gyermekvédelemben

Sokan nem hittük volna, hogy hová jutunk, akik régebben dolgozunk a gyer-
mekvédelemben.
Mit jelent ma gyermekvédelemben dogozni?
• Állandó stresszhelyzetet, mert bármikor bármi történhet. 
• Vért, verítéket és könnyeket, mert néha véres bunyók szemtanúi lehetünk, s a si-

kerért, a pozitív elmozdulásért nagyon meg kell dolgozni.
• Nyílik az olló: egyik oldalon óriási követelmények várnak a gyerekekre

(számítástechnika, nyelv, több szakma, diploma, egész életen át tartó tanulás).
A másik oldalon egyre többen kerülnek perifériára, távolodnak el az iskolától,
egyre több gyermeknek lesz kilátástalan az élete. Egyre többen szakadnak le, s
olyan hátrányba kerülhetnek, amilyenbôl felzárkózni nehéz lesz. Osztályrészük a
szeretetlenség, a kitaszítottság és a deviáns karrier.

• Növekednek a beilleszkedési és tanulási zavarok. A problémák özönvízszerûen
jöttek be az iskola falain belülre.

A nehéz élethelyzetbe kerülô gyerekek nevelése, oktatása nagyon nagy szakmai
kihívás. A családi konfliktusok, a környezeti ártalmak következtében sérülhet a
gyerekek személyisége, lecsapódnak rajtuk az otthoni problémák. Behozzák
magukkal az iskolába, bennük élnek, kavarognak, s mikor leveszik a kabátot, a
problémákat nem tudják levenni. 
Óriási terhelésnek vannak kitéve a pedagógusok. Napjainkban félpercenként kell
reagálni, döntéseket hozni, s ha rosszul döntünk, önveszélyes helyzetbe kerül-
hetünk. Nagyon erôs idegrendszerre, optimizmusra van szüksége a gyer-
mekvédelemben dolgozó pedagógusnak, ha egészségesen akarja túlélni a gyer-
mekek között eltöltött éveit. Szoktam figyelni a nyugdíjba menô kollégákat, milyen
mentális állapotban vannak...
A problémák megelôzése sokkal eredményesebb, mint kullogni az események
után.
Hogyha egy gyermekkel eredményes nevelômunkát akarunk végezni, meg kell
találnunk benne valamilyen „pozitív magot” és hinnünk kell abban, hogy az egyéni
és közösségi segítséggel ki is bontakozik. Egy gyermeket arról meggyôzni, hogy
rossz, pedagógiai öngól lenne. Ha igazán elhiszi, akkor nem tud megjavulni.
Követelni csak attól lehet, akit megbecsülünk. 
Itt és most kell segíteni a fiatalokat!
A személyes példamutatás a fiatalok társadalmi magatartásának kialakításában
alapvetô jelentôségû. Nem az az igazán fontos, amit a pedagógus mond, hanem a
példa, a magatartási modell, amit akarva–akaratlanul nyújt a gyerekeknek. A neve-
lômunkában nem a szavak, a tanácsok, az oktatás, hanem a pszichés klíma a
döntô. Ez pedig a nevelô személyiségétôl és a fiatalokhoz való viszonyától függ. 
Képessé kell tennünk a gyerekeket és fiatalokat, hogy a mindenki által elfogadott
társadalmi norma szerint éljenek. Kívánom minden jelenlevônek, hogy találja mag
örömét és az értelmet munkájában, mert ezzel nagyon sok gyereknek tud segíteni. 

Botár Béla nyugalmazott igazgató
Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon
botarbela@chello.hu 
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Az ÁGOTA® Alapítvány szemléletmódja
a magyar gyermekvédelemben

Az Állami Gondoskodásban Élô és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért
Alapítvány (ÁGOTA® Alapítvány) alapítója: Kothencz János pedagógus, teoló-
gus, szociálterápiás szerepjáték csoportterapeuta, aki maga is állami gondos-
kodásban nevelkedett.
Az alapítvány országos tevékenységi körben (19 megye 76 gyermek- és lakás-
otthonában) az állami gondoskodásban élô és a veszélyeztetett fiatalokat segíti:
felvállalja az állami gondoskodásban élôk és a veszélyeztetett fiatalok szakmai,
programbeli, pénzbeli, tárgyi és erkölcsi támogatását, valamint biztosítja a célok
érdekében tevékenykedôk szakmai képzését.

Három Lépcsôs Módszer
Az ÁGOTA® Alapítvány immár tizedik éve sikerrel alkalmazza az ország gyer-
mekotthonaiban Három Lépcsôs Módszerét:
1. lépcsô: Évközi munka. Munkatársaink rendszeres szabadidôs és élmény-
programokat, témafeldolgozó beszélgetéseket, pedagógiai programokat
visznek el az általunk támogatott gyermekotthonokba.
2. lépcsô: ÁGOTA® Nap. Adott intézmény évközi munkájának jubileuma,
melynek során az összes önkéntes munkatárs egy egész napos programot
(elôadások, beszélgetések, vetélkedôk, Ki Mit Tud stb.) valósít meg a gyer-
mekotthonban.
3. lépcsô: ÁGOTA® Tábor. Minden év nyarán megrendezzük az Állami
Gondoskodásban Élô Fiatalok Országos Találkozóját, azaz az ÁGOTA® Tábort,
az összes körzetünk fiataljainak részvételével. Ez a 10 napos találkozó egész
éves munkánk megkoronázását jelenti. 

ÁGOTA® Kutatás és Kísérleti Pedagógiai Módszertan
Alapítványunk 2006-ban zárta le kétéves kutatását, melynek keretében az álla-
mi gondoskodásban élô gyermekek helyzetérôl folytattunk átfogó, országos
vizsgálatsorozatot, öt módszer felhasználásával. A kutatás eredményeit fel-
használva az elkövetkezendô években olyan szakmai-pedagógiai módszertant
szeretnénk kidolgozni, melynek segítségével az állami gondoskodásban élô
gyermekek társadalmi beilleszkedését, sikerességét szeretnénk támogatni. 

Önkéntesképzés
Alapítványunk önállóan képzi a nálunk tevékenykedô mintegy 270 önkéntest.
Alapítványunknál nem szükséges iskolai elôképzettség a gyermekekkel való
foglalkozáshoz. A kötelezô képzéseinken adjuk át munkatársainknak azokat a
specifikus információkat, melyek nélkülözhetetlenek a karitatív munkához.
Alapítványunk önkéntescsoportjának különlegessége, hogy a segítôk
megközelítôleg 30%-a korábban segített, tehát állami gondoskodásban élô és
veszélyeztetett fiatalok közül kerül ki.

ÁGOTA® Alapítvány 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. Telefon: 62/483-446
Kothencz János elnök: 30/6709-227, Pál Melinda titkár: 30/6709-226
Balog Mária projektasszisztens: 30/557-4508
iroda@agotaalapitvany.hu, web: www.agotaalapitvany.hu
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Az ÁGOTA® Táborok élményprogramja,
mint pedagógiai eszköz

Az ÁGOTA Alapítvány országos tevékenységi körben az állami gondoskodás-
ban élô és a veszélyeztetett fiatalokat segíti.

2007-ben XI. alkalommal rendezzük meg az ÁGOTA® Tábort. Ebben egy olyan,
fiatalokból álló csoport is segít, melynek tagjai maguk is gyermekotthonban nôt-
tek fel. Az ô példájuk hiteles minta minden állami gondoskodásban élô gyermek
számára, hogy az ô hátrányos helyzetükbôl is van kiút és remény a tovább-
lépésre. Nyári program lévén, a komoly, tematikus programok mellett nem
hanyagoljuk el a találkozó „tábor-jellegét” sem, így változatos szabadidôs prog-
ramokat is kínálunk a résztvevô fiataloknak. Az ÁGOTA Táborokban a fiatalok
megoszthatják egymással érzéseiket, gondolataikat, félelmeiket, mesélhetnek
az adott gyermekotthonban folyó életrôl, örömeikrôl, nehézségeikrôl. A talál-
kozóval segíthetjük a fiatalok viszonylagos elszigeteltségének, intézeti zárt
világának feloldását. Mivel e találkozó, tábor során az ország távoli részeiben
élô gyermekek és fiatalok megoszthatják egymással érzéseiket, gondolataikat,
tapasztalataikat, nagyon jó támasszá válhatnak egymás számára. Egyik
alapvetô célkitûzésünk, hogy ezeknek a fiataloknak megmutassuk a feltétel
nélküli elfogadás és szeretet erejét. Találkozóinkon lehetôséget biztosítunk,
hogy megtalálhassák, illetve megmutathassák, mihez van tehetségük.
Lehetôségeinknek igen széles skáláját megmozgatjuk, hogy a fiatalokat siker-
élményhez juttassuk. A Ki Mit Tudtól kezdve, a sportversenyeken át a csoport-
beszélgetésekig mindegyik program azt szolgálja, hogy ezek a gyermekek és
fiatalok élményekkel gazdagodva, és több önbizalommal térjenek vissza
majd „otthonaikba”.

A tábor programjai között szerepelnek szakmai programok, melyek a fiatalok
szocializációját, társadalomba való minél sikeresebb beilleszkedését kívánják
szolgálni, s melyek élményprogramokba ágyazva képzik a program egy részét. 
A szakmai programok általában: Témakiértékelô beszélgetések (a barátság-
ról, szerelemrôl, családról, jövôképrôl) Utógondozói program, mely az állami
gondoskodásból való kikerülésre készíti fel a fiatalokat. 

Élményprogramok: vetélkedôk, alkotóház, sportprogramok, ÁGOTA Szépe
választás, Ki-Mit-Tud, tábortûz, tûzijáték, stb.
Minden ÁGOTA Tábor különleges, mert élményprogramokba csepegtetve,
személyes törôdéssel és odafigyeléssel, élményprogramokba ágyazott szak-
mai programokkal formáljuk a teljes mértékben ránk bízott gyermekek
személyiségét.

ÁGOTA® Alapítvány
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. Telefon: 62/483-446
Kothencz János elnök: 30/6709-227 
iroda@agotaalapitvany.hu
Web: www.agotaalapitvany.hu
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Ismertetô az ÁGOTA® Játszóházról

Az ÁGOTA® Alapítvány 6 éve mûködteti Játszóházát Szegeden, Tarján városrészben,
a Víztorony térrel szemben. 

Veszélyeztetett és hátrányos helyzetû fiatalokért folytatott tevékenység:
A veszélyeztetett fiatalok vonatkozásában alternatív szórakozási, kikapcsolódási,
szervezett sportolási lehetôségeket nyújtunk, elsôsorban az ÁGOTA Játszóházban,
Szegeden. E játszóház hátrányos helyzetû fiatalok számára ingyenesen igénybe
vehetô szolgáltatásokat nyújt, a hét öt napján, a délutáni, esti és éjjeli órákban.
Emellett felvállalunk különbözô iskolai prevenciós programokat, önsegítô csopor-
tokat, a hátrányos helyzetû fiatalok széles körû megsegítését. 

Élményprogramok
Az ÁGOTA Játszóház alapvetôen arra hivatott, hogy az iskolamentes idôben
kallódásnak, komoly veszélynek kitett gyermekek alternatív kikapcsolódási
lehetôségeket találhassanak. Mivel szolgáltatásaink ingyenesek, a legnehezebb
körülmények között élô gyermek számára is elérhetô kínálatunk. Gazdag sport-
eszköz-tárral (verseny-csocsóasztalok, pingpong, biliárdasztal) várjuk a betérôket.

Kulturális programok
A gyermekekkel személyes kapcsolatot építünk ki, és olyan kulturális programokat
kínálunk, amelyek megragadják és ösztönzik ôket a szabadidô hasznos és aktív el-
töltésére. Ilyenek a rendszeres kézmûves foglalkozások, beszélgetésekkel össze-
kötött filmklubok, zene- és táncdélutánok, elôadói estek, minikoncertek, vetélkedôk,
elmebajnokságok, háziversenyek. Roma identitást erôsítô programjainkon a roma
hagyományokkal ismerkedhet roma és nem roma fiatal, így segítve a toleranciát és
az együttélést.

Szakmai programok
Számos gyermek veszélyeztetett kábítószer- vagy alkoholfogyasztás miatt, ezért
kiemelt jelentôsége van (az elterelô jellegû programkínálat mellett) a direkt prevenciós
programoknak is. Mûködik önismereti jellegû Kortárs Önsegítô csoportunk.

Családsegítô szolgáltatások
Játszóházunkban ingyenes gyermeknevelési tanácsadás, életvezetési tanácsadás és
(csak különlegesen indokolt esetben) eseti krízisellátás folyik. A rászoruló családok szá-
mára szakképzett ügyvédek nyújtanak jogi segítséget a Jogklinika program keretében.
Eseti jelleggel segítséget nyújtunk a családoknak pénzzel, gyermekek beiskolázásának
támogatásával, ruhaellátással, albérlet-támogatással és állásszerzéssel.

Iskolai felzárkóztatást segítô programok
Játszóházunkban tartunk korrepetálást minden tantárgyból önkénteseink aktív
segédletével, valamint vállaljuk a magántanulók felzárkóztatását is a Gyermekjóléti
Szolgálattal karöltve. Játszóházunk minden szolgáltatása ingyenes!

Balogh Zsolt Játszóház-vezetô
Telefon: 06-30/685-4454, www.agotaalapitvany.hu
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A tatabányai Utcai Szociális Segítôk Egyesülete programjai

ÉS+  Éjszakai sport, alternatív szombat este

Az Utcai Szociális Segítôk Egyesülete Tatabányán az ÉS+ Éjszakai sport, alter-
natív szombat este programot az Országos Bûnmegelôzési Bizottság pályázati
támogatásával kezdte 2006 februárjában, jelenleg önerôbôl finanszírozza a
programot, aminek a támogatásáról az Önkormányzattal tárgyal.

A 14-24 éves korosztályt megcélzó program szombatonként 22.00 és 02.00
óra között valósul meg, két szociális munkás vezetésével, akiket speciálisan
ehhez a programhoz képzett kortárssegítô fiatalok és a Városi Diák-
önkormányzat tagjai segítettek. Az idô során a kortárssegítôk köre a
részvevôk közül is gyarapodott.
A Sárberki Általános Iskolában 4 ping-pongasztal, 3 csocsó, 3 dartstábla, több
mint 20 féle társasjáték és kosárlabdázási lehetôség mellett egy beszél-
getôsarok, valamint zsíroskenyér–teaparty várja a fiatalokat, akik egy informá-
ciós pulton mindenféle szórólapokkal találkozhattak, elsôsorban a szenve-
délybetegségekrôl, nemi úton terjedô fertôzések megelôzésérôl, az egészséges
életmódról és táplálkozásról, valamint a környezetvédelemrôl. Lehetôséget biz-
tosítottunk zenehallgatásra, továbbá amatôr zenészek bemutatkozására.
A programot a városi média mellett kortárssegítôink és a Városi Diák-
önkormányzat csatornáin, szórólapokon, plakátokon, iskolai rendezvényeken,
személyes beszélgetéseken keresztül hirdettük. Már az elsô alkalomra több,
mint 40 résztvevô jött el, majd ez a szám folyamatosan emelkedett, alkal-
manként összesen 80-130 fô látogatja a programot, egyidejûleg 60-65 fô
tartózkodik a sportcsarnokban és elôterében, ami teltházat jelent.
35-40 fôs törzsközönség minden alkalommal jelen volt. Az eddigi legfiatalabb
részvevô – szülôi felügyelettel – egy 9 éves gyerek, a legidôsebb egy 47 éves,
gyermekét elkísérô, többször visszatérô szülô.
Az érkezô fiatalokat minden alkalommal regisztráljuk, s az új tagokkal minden
esetben kortárssegítô fiatal beszélget, elsô interjút vesz fel vele, valamint bemu-
tatja a helyszínt és ismerteti a komoly, közösen megalkotott házirendet. 
Tapasztalatunk szerint a – fiatalok részérôl kihagyhatatlan – határokat feszegetô
házirendsértéseket – alkoholfogyasztást, nem a kijelölt helyen való dohányzást
– sikerült kezelni. A segítôk fellépését követôen tudomásul vették az egyébként
közösen hozott szabályok fontosságát, és ezt követôen elég csak néha
emlékeztetni rá ôket.
A programban dolgozó segítôk egyforma pólót viselnek, így a résztvevôk jól be
tudják azonosítani ôket, és tudják, hogy kihez lehet segítségért fordulni.
Egyik legnagyobb eredményünk, hogy a programon különbözô csoportokhoz
tartozó fiatalok közösen és konfliktusmentesen vesznek részt. Közöttük olyan –
hajléktalan illetve a legszegényebb rétegekhez tartozó, többé-kevésbé életvitel-
szerûen az utcán tartózkodó – fiatalok is, akikkel Lakótelepi szociális
munka–utcagyerek program kapcsán korábban már többször találkoztunk. 
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Játszótér–játszóház mûködtetése

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Játszva megelôzni programjához
tartozó Játszóteret – melyen játszóház is áll – a Bánhidai lakótelepen mûködtet-
jük. Célunk egy olyan preventív, szociális alapellátást nyújtó intézmény fenn-
tartása, mely tevékenységén keresztül lehetôséget biztosít az egészséges illetve
a segítséggel élô gyermekek, valamint családjaik számára szabadidejük
kellemes és hasznos eltöltésére. A Bánhidai Játszótér-Játszóház a lakótelep
szélén, egy nagy (10–12 000 m2-nyi) zöld területen fekszik. A Játszóteret 2000 m2-
nyi átmászható palánkokkal megszakított kerítés veszi körül. A Játszótér az év
minden napján, szombat, vasárnap és ünnepnapokon is nyitva tart, nyári
idôszakban 9-19 óráig, téli idôszakban 10-18 óra között. Ilyenkor a korai sötéte-
dés miatt 16-17 óra után csak a házban játszhatnak a gyerekek. A játszótéren
megforduló gyermekek körében a társadalmi átlaghoz képest koncentráltabban
vannak jelen a szociálisan súlyosan hátrányos helyzetû és mentálisan sérült
gyermekek. (És messze nem csak a speciális iskolába járó gyermekeket sorol-
juk ebbe a csoportba. Az elhanyagoló szülôi magatartás következtében az
egyébként hivatalosan speciális igényûnek nem tekinthetô gyermekek is komoly
érzelmi–fejlôdési hátránnyal küzdenek.)

Készségesen szabadon

2006 nyarán, kilenc héten át, heti két alkalommal, alkalmanként három órában
a játszótér környékén csellengô utcagyerekeknek és unatkozó fiataloknak
szerveztünk szabadidôs foglalkozásokkal összekötött képzést. Az ô igényik
szerint alakítottuk a foglalkozást, hogy lehetôleg állandó emberekkel dolgoz-
zunk. A csoport tagjai közös szocio-demográfiai jellemzôkkel bírtak. Ôk
hátrányos helyzetû, és marginalizálódott fiatalok, úgynevezett utcagyerekek,
akik közterületeken kallódó, gondozójuk által elhanyagolt vagy kitett, felügyelet
nélküli fiatalok. A csoport, melyet létrehoztunk vegyes volt, 14 fiú és 5 lány
alkotta. Számukra nem volt a nyáron hasznos idôtöltés, mely lekötötte volna
ôket. A programot úgy terveztük, hogy kevés lexikális tudást, ezzel szemben
minél több játékot tartalmazzon, lehetôvé téve a saját élményû tanulást. Így
nagyobb hangsúlyt fektettünk azokra a szituációs és szerepjátékokra, melyek
témája közel állt a résztvevôk személyes tapasztalataihoz. A képzés során a
következô módszereket alkalmaztuk: drámapedagógia, filmvetítés, meg-
beszélés, Rogers-féle segítô beszélgetés, csoportfoglalkozás, animáció. A cso-
portfoglalkozásokon három témával foglalkoztunk mélyebben. Ezek az önis-
meret, a legális és illegális kábítószerekkel kapcsolatos tudnivalók, valamint a
konfliktusok kezelésének konstruktív formái voltak.

Domonkos Mara Játszótér koordinátor
Utcai Szociális Segítôk Egyesülete
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 405.
Tel/fax: 34-511-028
jatszoter@uszse.hu
www.uszse.hu
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Van kiút?!
Állami gondoskodásban élô fiatalok sikerei

Van kiút! – Állítják határozottan vértesszôlôsön és komáromban állami gondos-
kodásban élô fiatalok.
Állami gondoskodásban felnôni akkor sem leányálom, ha ma családias lakás-
otthonokban élnek a gyermekek. A szorgalmuknak, tehetségüknek és külön-
bözô mûsoroknak köszönhetôen olyan emberek váltak ismertté, akik egykor
gyivisek voltak. A népszerû Oláh Ibolya énekes, Kálid Artúr színész, Káli Horváth
Kálmán és Timo televíziós mûsorvezetôk mind felvállalták múltjukban a gyivit.
Pályafutásuk azt bizonyítja, hogy szorgalommal, kitartással ki lehet törni, és a
társadalom megbecsült tagja lehet az ember gyivis múlttal is.
Ezen a felismerésen elindulva nyolc Komárom-Esztergom megyei állami
gondoskodásban élô fiatal úgy gondolta, hogy minden társuknak felhívják a
figyelmét arra, hogy Van kiút!
Olyan projektet dolgoztak ki az Ifjúság 2000-2006 pályázat keretén belül,
melynek célja egy dokumentumfilm elkészítése és annak bemutatása a lakóott-
honokban. A film röviden bemutatja az állami gondoskodásban felnôtt
embereket, és megszólaltatja a lakóotthonokban élô fiatalokat is.
A filmben olyan pozitív mintákat mutatnak meg, melyek például szolgálhatnak a
kitörésre. Fontos, hogy minél több állami gondoskodásban élô fiatalhoz eljus-
son az elkészült film. A Van kiút?! címû film a közép-dunántúli régióban került
bemutatásra lakásotthonokban és több nagyváros közösségi televíziójában.
A TV2 részletekben mutatta be a filmet és interjút készített a fiatal alkotókkal.
A filmben megszólaló elsô csoport, az állami gondoskodásban élô gyermekek,
akik elmondják álmaikat, terveiket. A második csoport tagjai a sztárok, akik
elmondják, hogyan valósították meg álmaikat. Elmondják, hogy mennyiben érin-
tette karrierjüket hátrányosan vagy éppen fordítva a múltjuk.
A hazai jó példák közé sorolták be a Peron Music Alapítvány tevékenységét.
Bízunk benne, hogy sikerünk átplántálható a régión belül, és gyarapíthatjuk a
támogatásban részesült gyermekek létszámát.
Az idei évtôl Fiatalok Lendületben 2007-2013 néven folytatódik a Mobilitás által
koordinált Európai Uniós ifjúsági program. Az itthon megvalósuló ifjúsági
kezdeményezésekre pályázó 18-30 év közötti fiatalok akár 8.000 eurót is nyer-
hetnek programjaikra. A Peron Music Alapítvány Esélyegyenlôség programjának
fontos feladata, hogy a Komárom-Esztergom megyei állami gondoskodásban
élô fiatalokkal megismertesse a programot, felkeltse érdeklôdésüket, és segítse
ôket ötleteik megvalósításában.

Pap Tibor, az Esélyegyenlôség program vezetôje
Peron Music Alapítvány
Tel/Fax: 34/306-605 Mobil: 70/256-2741 
pap.tibor@peronmusic.hu, www.peronmusic.hu
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Törvénytelen gyermekek Magyarországon

1946 elôtt törvénytelen gyermek volt a hivatalos megnevezése Magyarországon a
házasságon kívül születetteknek. Az 1946 évi XXIX. törvénycikk hatályba lépése óta
a jog már nem különbözteti meg negatívan ezt az addig speciális helyzetû tár-
sadalmi réteget. A korábbi megkülönböztetés a római jogból eredt és maradt fenn.
A középkorban a keresztény ideológiának megfelelôen az apának már gondos-
kodni kell a törvénytelen gyermekrôl, de ez korántsem jelent teljes egyenjogúsítást. 
A házasságon kívül született gyermek jogállása 1946 elôtt Magyarországon: 
1. Az anyja leánykori vezetéknevét viseli.
2. Az anyja állampolgárságát és vallását követi.
3. Községi illetôségét az anya községi illetôsége szabja meg.
4. Csak anyjával és az ô vérrokonaival van jogilag rokonságban.
5. Törvényes öröklési jog csak az anyjával és az ô vérrokonaival szemben illeti meg.
6. Az anya a gyermek természetes és törvényes gyámja, ha kiskorú az anya, akkor
a gyámhatóság rendel ki gyámot.
7. A természetes apát a gyermekkel szemben csak a tartásdíj-fizetés kötelezett-
sége terheli. Az apa a gyermekkel nincs családi kapcsolatban.
A diszkriminált helyzetbôl törvényesítés által lehetett kilépni, aminek útjai: a szülôk
utólagos házassága, királyi kegyelem, vagy – katolikus vallásúak esetén – a pápa
kegye. Az örökbefogadott törvénytelen gyermek szintén a törvényes gyermek stá-
tusába került.
Ha nem történt meg a törvényesítés, az apával szemben egyedül a gyermek-
tartásdíj követelésének volt helye. A tartásdíj bírói úton való kikényszerítése volt az
a megoldási mód, ami a gyermeknek és a szülés miatt inaktívvá vált anyának is
garantált fix jövedelmet. A joggyakorlat a tartásdíj nagyságát a gyermek illetve az
anya társadalmi állására tekintettel határozta meg, nem pedig a szükségletet vette
elsôdlegesen figyelembe, szemben a ma természetes gyakorlattal.
A törvénytelen születések tipikus példái:
1. városi cselédlányok, akiknél a nagyváros szabadabb légköre gyakran vezetett
házasságkötés elôtti nemi kapcsolathoz, melynek az esetek egy részében
következménye a törvénytelen születés.
2. falusi földmûves-napszámos, akit az udvarlója azzal hitegeti, hogy feleségül
veszi, de ez nem történik meg, és megesett lányként a falu kirekeszti.
A modern statisztika létrejötte óta hazánkban 7-11% közé esett a törvénytelen
születések aránya. Korábbról csak szórványos adatok állnak rendelkezésre,
ezek szerint az 1700-as években a születések 3-11 ezreléke történt házasságon
kívül. A rendszerváltást követôen – hasonlóan Nyugat-Európához – hazánk
demográfiai viszonyaira is jellemzôvé vált a házasodási kedv csökkenése, az
élettársi kapcsolatok számának növekedése. Mindez a házasságon kívüli
születések számának emelkedését vonta maga után (miközben a születésszám
csökken). Jelenleg minden harmadik gyermek születik házasságon kívül
Magyarországon, de már nem törvénytelenül, hanem zömmel az élettársi kap-
csolatokból, tudatos választás alapján.

Varga István fôiskolai adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fôiskolai Kar, Szekszárd
vargai@igyfk.pte.hu
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Gyermekvédelmi Arcképcsarnok program

Gyermekvédelmi szakszolgálatunk értékmentô gyûjtômunkát kezdett el közel
4 éve Gyermekvédelmi Arcképcsarnok címmel, melynek gondozását a
Módszertani és Elemzô Szolgálatra bízta.

Mi is ez a munka?
Gyermekvédelmi szakemberekkel készítünk videointerjúkat, melyek sajátossá-
ga, hogy szakember – többnyire a projektvezetô – beszélget szakemberekkel.
A jórészt idôs kollégák szóra bírása nemes feladat.

A második világháború után számos kiemelkedô képességû, nagyon hatékony
szakember mûködött a hazai gyermekvédelemben. Értékes hagyományok
alakultak ki, tapasztalatok halmozódtak fel. A filmeken megszólaló öregek böl-
csessége, szakmai tapasztalata koruknál fogva letisztult. Nagyon tudták,
hogyan kell szervezni, motiválni, kapcsolatokat építeni, intézményüket és a
gyerekeket menedzselni. Szemük, szívük volt a tehetségek felismerésére. 
A szakterület önismerete szempontjából is jelentôs ez az értékmentô munka,
annál is inkább, mert az elmúlt évtizedek dokumentálása hiányos, nem történt
meg sem a korszakok, sem a történések feltárása, és kevés a szakirodalom is.
Ezek az interjúk nagyon szubjektívek, de olyan történelmi, módszertani,
vezetéstechnikai, szervezési és mélyen emberi beszélgetéseknek vagyunk
résztvevôi, amelyeknek pedagógiai tartalma, a személyiségek kisugárzása, biz-
tos vagyok benne, még évtizedekig hat.

A Gyermekvédelmi Arcképcsarnok különleges program, a történeti értéken túl
azonban csak akkor van értelme, ha az interjúk szakmailag is hasznosíthatók.
Ezért azt szeretnénk, ha publikálásuk révén értékes forrásanyagul szolgálnának
a gyermekvédelmi szakma számára.

Tervezzük a régi szakemberekhez kötôdô sikeres gondozottakkal való interjúk
készítését is. Ebbôl akár társadalmi szemléletet befolyásoló kötet is születhetne
– csupán pénz kérdése.

Eddig a gyermekvédelem közel 40 jelentôs alakjától kaptunk interjút, 60-70
órányi filmen. Munkánkat neves gyermekvédelmi szakemberekbôl álló kuratóri-
um irányítja és segíti. Bízunk abban, hogy elkezdôdik egy országos értékmentô
munka, amelyhez támogatókat találunk. Lesz talán egyszer múzeumunk is, ahol
az utókornak megôrizhetnénk az intézményekben porosodó, selejtezésre ítélt
tárgyakat, dokumentumokat. Szép lenne, ha ebbe a múzeumba sok intézmény
elküldené saját gyermekvédelmi arcképcsarnokát.
Létrehoztuk a Magyar Gyermekvédelem Történetéért Alapítványt, adományokat
szívesen fogadunk: számlaszám: 11742001-20057932.

Szendrey Sándorné projektvezetô, a Fôvárosi Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat módszertani szaktanácsadója
Telefon: 06-30-441-48-97
Email: szendrey.sandorne@chello.hu
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Önkormányzati ifjúsági szolgáltatórendszer –
avagy egy lehetséges út

a.) Önkormányzati ifjúsági feladatok
Az önkormányzati ifjúsági feladatok a fiatalok élethelyzetével kapcsolatos olyan
átfogó rendszer, mely tartalmában, összefüggéseiben, jogi meghatározottságában
igen sokrétû és összetett. A települési önkormányzatok kötelezôen ellátandó,
illetve önként vállalható feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény határozza meg. A kötelezôen ellátandó, illetve önként vállalt feladatokat a
(4) szakasza állapítja meg az önkormányzatok számára. A gyermek és ifjúsági
feladatokról való gondoskodás mint közszolgáltatás (a megyei önkormányzatok
kivételével) az önként vállalható feladatok közé tartozik, azaz a települési önkor-
mányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetôségei
függvényében -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. A megyei
önkormányzatoknál a jogszabály a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével
kapcsolatos feladatok ellátását kötelezettségként jeleníti meg, ugyanakkor nor-
matívát nem rendelt a feladathoz. Jelen helyzetben a helyi (települési, megyei)
önkormányzatok az ágazati jogszabályok adta keretek mellett jellemzôen a lokális
politikai, szakmai háttérre támaszkodva, önként vállalt, fakultatív feladatként tudják
segíteni az ifjúságot, valamint végezni szakmafejlesztési tevékenységüket.

Az önkormányzati ifjúsági feladatok rendszerében szervezetileg három szintet
szükséges elkülöníteni:
• a képviselô-testületet (megyei önkormányzat esetében: közgyûlést);
• az önkormányzati hivatalt;
• a civil, ifjúsági kapcsolatokat, ezen belül az önkormányzati párbeszédrendszert.
A képviselôtestület (közgyûlés) szempontjából kiemelendô és elsôdleges cél, hogy
a testület rendelkezzen kellô információkkal a fiatalokról. Ennek módszere a helyi
ifjúságkutatás feltételeinek megteremtése a településen (minimálisan a kistérség-
ben, városokban, megyében – Vas Megyében 1999., illetve 2007.) Következô lépés
a helyi ifjúságsegítô koncepció és cselekvési program kidolgozása és elfogadása
(Vas megyében 2000., illetve 2007.), amely meghatározza az önkormányzat által a
fiataloknak nyújtott szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos
irányokat és intézkedéseket, azok határidejét, felelôseit, a közremûködô
intézményeket, szervezeteket, valamint az intézkedések megvalósításához szük-
séges forrásokat. Garanciális elem, hogy ezeket a dokumentumokat - jogszabály-
ban meghatározott idôszakonként – felül kell vizsgálni, és a fiatalokkal véleményez-
tetni kell.
A hivatal szempontjából az önkormányzati tevékenység praxisa egyértelmûvé
teszi, hogy (a településen, kistérségekben, városokban, a megyei önkormányza-
toknál) meg kellene teremteni az önkormányzati hivatalokban ifjúsági szakember
(referens) vagy az ifjúságsegítô alkalmazásának feltételeit. A feladat ellátása
értelemszerûen követheti a meglévô gyakorlatot is, amikor mûvelôdési központ,
iskola, civil szervezet együttmûködési megállapodás/feladatellátási szerzôdés
alapján lát el ilyen feladatokat. A jelen helyzetben a referensek többsége egy éves,
határozott idejû munkaszerzôdéssel, kapcsolt munkakörben lát el ilyen feladatot,
vagy nincs is ilyen munkatárs. Utóbbi esetben ad-hoc jelleggel, vagy kapcsolt
munkakörben bíznak rá ügyintézôkre gyermek- és ifjúsági ügyeket.
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Kiemelten fontos az ifjúsági korosztály települési (kistérségi, megyei) szintû köz-
ügyekben való részvételének biztosítása. A participáció, a részvétel elve több
megoldási, módszerbeli irányt kínál, hiszen a települési gyermek- és ifjúsági önkor-
mányzatok, a városi diákönkormányzatok, a gyermek- és ifjúsági érdekegyeztetô
fórumok, a civil kerekasztalok vagy a falugyûlések egyaránt eredményes meg-
valósítási formái lehetnek a párbeszédnek. A párbeszédrendszer lényeges eleme
az, hogy intézményesített formában, nyilvánosan mûködjön és legitim módon jöjjön
létre, illetve, hogy valós beleszólási lehetôsége legyen a korosztályt érintô helyi
közügyekbe. További lényeges feltétel, hogy mûködéséhez a feltételeket az önkor-
mányzat vagy intézménye biztosítsa.

Az önkormányzat ifjúsági tevékenységének felépítése
(folyamat jelleggel)

b.) Ifjúsági szolgáltatások, kiemelt szakfeladatok

A korábbiakban ismertetett feladatok között számos szolgáltatás illetve intézmény
található, melyeknek célcsoportja, kedvezményezettjei a fiatalok. Az ifjúságsegítés
szempontjából a legfontosabbak a gyermekjóléti, a szociális, az oktatási-nevelési,
a közmûvelôdési és a munkapiaci intézmények és szolgáltatások. 

Az ifjúsági szolgáltatások közös jellemzôje:
• katalizátor szereppel bíró;
• ingyenesen elérhetô;
• teljes körû;
• szakszerû;
• specializált.
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Az ifjúsági szolgáltatórendszerrel kapcsolatos problémák:
• ellátatlanság;
• hálózatos rendszerként való mûködése részleges;
• ágazatközi együttmûködés problémás;
• fontossága nem felismert, ezért finanszírozási gondok jellemzik;
• összegezve: töredezett rendszert képeznek.

Az ifjúsági szolgáltatásoknak, kiemelt szakfeladatoknak a következô formáit
különböztetjük meg (amelyek Vas megyében is mûködnek):
• ifjúsági információs és tanácsadó iroda (MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat);
• ifjúsági információs pont;
• ifjúsági közösségi tér (multifunkciós jelleggel, vasi kistelepüléseken);
• felkeresô ifjúsági munka (közterületi ifjúsági szolgáltatás pl. LOGO – Mobil);
• gyermek és ifjúsági tábor (Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és

Családi Üdülôközpontja, Balatonberény);
• diákönkormányzati, diákképviseleti tevékenység;
• képzési rendszer, szakmai – módszertani koordináció, gyermeki, tanulói és állam-

polgári jogok (pl. megyei, városi ifjúsági szintetizáló képzés, megyei fenntartású
középiskolák diákönkormányzatainak képzése);

• nemzetközi ifjúsági kapcsolatok (pl. megyei közgyûlés nemzetközi kapcsolat-
rendszere);

• önkormányzati források, pályázatok (pl. Ifjúsági Alap elkülönítése).

Bodor Tamás ifjúsági szakértô
bodor.tamas@szmm.gov.hu 
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Az ifjúságkutatás „igazságának” viszonya más megközelítések
„igazságaihoz”

Az ifjúságról más igazságokat tekint fontosnak az orvostudomány, a lélektan, a
szociológia, másképp látják a fiatalokat a különbözô oktatási intézmények, a
gazdasági szervezetek, a médiavilág különbözô szervezetei stb. Közös voná-
suk, hogy az emberi életút kezdeti szakaszában élôkrôl kívánják elmondani saját
igazságaikat. Legyenek azok valós (igazolható) vagy vélt igazságok, esetenként
pedig a valóság kívülállók manipulálására konstruált, tudatos ferdítései.

Egy szélsôséges esettel jellemeztem a manipulatív célú, látszat igazságok
gyártását. Majd a fiatalok életének egy közismert jelenségcsoportja: a gyer-
mektelen párok kapcsán bemutattam több közelítésmód sajátos igazságait. 
Elsôként azt, hogy az orvostudomány felôl szemlélve a gyermektelenség egyik
összetevôje a tartósan együtt élô párok egyik tagjának meddôsége. Ezt az
ezredfordulón az Európában átlagosnak ismert 12 százalékkal szemben, dr.
Dévai István a hazai lombikbébi programok egyik vezetô résztvevôje 2001.
júniusában, egy frissen befejezett kutatásra hivatkozva mintegy 18 százalékra
tette. A meddôség kezelésére egyre több eljárás áll rendelkezésre, alkalmazá-
suk azonban nem csak orvoslási szempontokon múlik. Most látjuk, hogy a tár-
sadalombiztosítás csökkenteni készül a finanszírozott beavatkozások számát.
Jeleztem, hogy miképp ütköznek a sajátos orvostudományi és orvoslási
„igazságok” a jobb életkörülményekre törekvô fiatalok „igazságaival”.

Az egyre késôbbre halasztott gyermekvállalás nyomán az önkormányzatoknak
azzal kell szembenézniük, hogy érdekeiket, elvárásaikat határozottabban
képviselô fiatal választók mérlegelik a gyermekintézmények állapotát. A böl-
csôdei, óvodai körülményekrôl, a helyben elérhetô iskolák állapotáról érettebb
fejjel alakítják ki véleményüket, másképp kérik számon mindezt a helyi
képviselôtestületen, polgármesteren. Az önkormányzatok döntéseiben helytôl
és a testületek politikai tagoltságától függôen eltérô módon juthat érvényre az,
amit a gyermektelen fiatalokkal kapcsolatos igazságként hasonlónak látnak.
A politika felôl szemlélve koronként eltérô módon tekintettek a gyermektelen
párokra. A gyermektelenséget az önzéssel, a nemzettel szembeni felelôsség
hiányával, szélsôséges esetben a nemzethalál rémképével is azonosították.
Politikailag eltérô alapokról hol büntetni rendelték a gyermektelenséget, hol
jutalmazták a gyermekvállalást. A demográfiai folyamatokba történô bea-
vatkozások a születésszám átmeneti emelkedésén túl további, nem várt negatív
következményekkel jártak. Az ötvenes években világra jött úgynevezett Ratkó-
gyerekek és az 1970-es évek második felében született évjáratok kiugróan
magas száma mindkét esetben akkor okozta az elsô komoly gondot, amikor
kiderült: befogadásukra felkészületlenek a hazai gyermek- és oktatási
intézmények. A következôt pedig akkor, amikor felnôttek és elhagyták ezeket az
intézményeket. 

A demográfia kiegyensúlyozottabban közelíti meg ezt a jelenséget, és a ter-
mékenységi mutatók elemzésével értelmezi a tényeket. Az eltérô gyermek- és
szülôtámogatási modellek, az egyes népek eltérô vallási hagyományainak és
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kulturális modelljeinek mérlegelése nyomán 1997-ben az ezredfordulóra
hazánkban 1.2 és 1.3 közötti, alacsony termékenységet becsültek. 2030-ra
akkor látták feltételezhetônek az 1.6 körüli közepes termékenységet, ha addig
létrehoznak és folyamatosan mıködtetnek egy hatékony családtámogatási
rendszert.

Az ifjúságkutatás csak akkor juthat figyelemreméltó „igazságokhoz”, ha prog-
ramja kialakításakor elsôként megismeri a témában fontos közelítésmódokat.
A más tudományágakban vallott nézeteket, és a társadalom intézményeinek a
termékeny korukban élô fiatalokkal kapcsolatos eljárásait. 
Ezután célszerû arra figyelni, hogy hány gyereket szeretnének a még gyermek-
telen, de gyermeket remélô fiatalok. Érdemes megkülönböztetnünk, hogy a fia-
talok különbözô csoportjai miként gondolkoznak a remélt gyerekek számáról.
Egy lokális kutatás példáján jellemeztem, hogyan változnak a remélt gyerek-
számok a tanulóknál és a dolgozóknál, Az eltérések részben azzal állnak össze-
függésben, hogy a tagoltabb kapcsolati kör mellett a munkavégzés felelôssége,
az alá- és fölérendelt helyzetek hálózata, az ezekben betöltendô szerepek vál-
tozatossága egyaránt a reálisabb látásmód és a visszafogott fantáziák felé tere-
lik a nemrég még diák fiatalokat.
A másik ok közvetlenebb. A dolgozó fiataloknak mást jelent gyermekeik lehet-
séges száma, mint a tanulóknak, mert közelebbi programnak tekinthetik a gyer-
mekvállalást. Az elsô gyermek születésének várható idejét vizsgálva ezt a
hipotézisünket nem kellett elvetnünk, a tanulók évekkel késôbbre remélték elsô
gyermeküket.
Azt is bemutattam, hogy a szülôk foglalkozási csoportjának eltérései milyen
eltérésekkel járnak együtt a saját gyerekek számáról kialakított elképzelésekben.

A zuglói példa csak eszköz volt arra, hogy érzékeltessem: a más nézôpontok-
ból hiányzó megközelítések nyomán juthatunk olyan „igazságokig”, amelyekkel
a kutatások során érdemi megállapításokkal járulhatunk hozzá a fiatalokról
kialakult ismeretekhez. Befejezésként az így megismert igazságok elfogad-
tatásáról mondtam el álláspontomat. Eredményeinket csak akkor látják használ-
ható „igazságoknak” a felhasználók, ha ellenôrzésükre magunk tesszük meg az
elsô erôfeszítéseket. Úgy, hogy megvizsgáljuk: nem kell-e elvetnünk megál-
lapításainkat. A különbözô metszetekben elvégzett elemzések, a szigorú sta-
tisztikai próbák mellett azt is érdemes végiggondolnunk, hogy használt fogal-
maink ugyanazt jelentik-e nekünk, mint a megkérdezetteknek. 

Dr. Diósi Pál
DIÓDATA Szociológiai Kutató és Tanácsadó Iroda
1133 Bp. Kárpát u. 42. 
Telefon: 320 67 10
diodata@mail.tvnet.hu
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Ifjúsági mobil szolgáltatórendszer Vas megyében

A Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ LOGO Ifjúsági Szolgálata Mobil egysége
2002. június 15-én indult útjára, az 1999. évi megyei ifjúságkutatás és az azt követô
2000. évi ifjúságsegítô koncepció hatására.
Célcsoport: elsôsorban a 12-26 éves korosztály.
Célok: sokoldalú segítséget nyújtani az ifjúsági korosztálynak információs
igényeik kielégítésében, a mindennapi életük során felmerülô problémáik
megoldásában, az életkorukból és élethelyzetükbôl adódó esetleges hátrányaik
csökkentésében, a szenvedélybetegségek megelôzésében.
I. Mozgó információs, tanácsadó, szolgáltató és drogprevenciós minibusz
Felszereltsége: 
• Sporteszközök: görkorcsolya, gördeszka, roller, mini-bicikli, streetball-palánk,

mini-focikapu, labdák, lengôteke, trambulin, tollas-, beachball-szett, hullahopp
karika, frizbi, ugrálókötél, közösségi-, logikai játékok

• Elektronikus eszközök: play station II., internet hozzáférésû laptop
• Információs mappák, kiadványok
• Mobil hangosítási rendszer
Vas megye területén térítésmentes a fiatalok, önkormányzatok, intézmények, civil
szervezetek, diákönkormányzatok számára. 2006-os évben összesen 115 „beve-
tésen” vett részt, melyeken11 968 eszközhasználatot regisztráltunk. Dilemmaként
merült fel, hogy mekkora terület ellátására alkalmas a mobil egység, válaszként
megfogalmazódott, hogy ideálisan egy kistérségben lenne mûködtethetô, de mint
az eddigi munkák bizonyítják, megtalálta helyét a megyei feladatellátásban, és
véleményünk szerint jól mûködtethetô a nagyobb városokban, városi szinten is.
Nagy elôrelépés volt az idei évben, hogy a szolgálatot – mint mintaprojektet – az
ország 7 régiójában bemutattuk és bentlakásos intenzív képzést, illetve helyi tanul-
mányozási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôk számára. 2006-os év végén
a Fiatalok Fiatalokért Egyesület mûködtetésében útjára indult az ország második
Mobil Ifjúsági Szolgálata, a MINI – Ifjúsági Szolgálat.
II. Információs és tanácsadó iroda
Nyitva tartás: hétköznapokon 13-21, szombaton 20-05 óra között
Tevékenységek:
• információnyújtás, www.vasvili.hu megyei ifjúsági honlap mûködtetése,
• konzultáció-tanácsadás (professzionális és kortárs),
• ingyenes internet-hozzáférés,
• napilapok, folyóiratok,
• klubok,
• közösségi alkalmak, képzések, rendezvények szervezése,
• kortárssegítôk munkájának koordinálása a megyében,
• Szombathely MJV Diákönkormányzat tevékenységének segítése,
• Vasi Gyermek és Ifjúsági Fórum titkársága,
• nemzetközi ifjúsági kapcsolatok elôsegítése.
A szolgálat a HAYICO társult tagja és az EURODESK helyi partnere.

Sipos Gyôzô szolgálatvezetô
MMIK - LOGO Ifjúsági Szolgálata
9700 Szombathely, Ady tér 5. Tel/fax: (94) 324-516
logo@mail.vmmik.hu, www.vasvili.hu
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Ifjúságközpontú vidékfejlesztés tapasztalatai
a Baranyai Hegyháton

A LEADER+ az Unió strukturális alapja által finanszírozott közösségi kezde-
ményezés, melynek célja az Unió vidéken élô polgárai támogatása saját régiójuk
hosszú távú növekedési lehetôségei kihasználásában. A fenntartható fejlôdés in-
tegrált, magas színvonalú és eredeti stratégiáinak megvalósítását elômozdító prog-
ram alappillérei a partneri közösségek – önkormányzatok, vállalkozók és civil
szervezetek együttmûködô csoportjai – és a tapasztalatcserélô hálózatok.
„Lépés-váltás: közös vidékfejlesztési program a Hegyhát megújulásáért” címû, a
Sásdi statisztikai térségben, 15 389 fô által lakott, 27 településen megvalósuló
LEADER+ projektünk három akcióprogramra épül::
1) Az integrált, alulról felfelé építkezô kísérleti területfejlesztési stratégiák támogatása,
2) A vidéki területek közötti együttmûködés támogatása,
3) Hálózatépítés.
Az elsô akcióprogram megvalósítását a helyi akciócsoportok végzik, melyek egyike
a Baranyai Hegyhát Helyi Akciócsoport. Programunk kísérleti program, egy hosz-
szú, alulról építkezô tervezési folyamat eredménye. Az elôkészítésbe bevontuk a
akcióterület önkormányzatait, a területen tevékenykedô vállalkozókat és civil
szervezeteket. Programunk átfogó célja egy pozitív térségi jövôkép közös megfo-
galmazása és megvalósítása. A Lépés-váltás célcsoportjai a fiatalok, a program az
ô érdekeiket tartja szem elôtt. A holtpontról való kimozduláshoz olyan kisebb lép-
tékû, de nem kevésbé nehezen elérhetô célok megvalósításán keresztül vezet az
út, mint a fiatalok megtartása, az aktív helyi közösségek aktivizálása. A tartós
letelepedésnek azonban alapvetô feltétele, hogy az itt élôk munkát találjanak hely-
ben vagy a közelben! Ezért a fiatalok megtartásának célkitûzésével szoros kapcso-
latban áll a helyi gazdaság fellendítésének célja, amelyhez egy harmadik társul
részben eredményként, részben eszközként: a térségi kohézió erôsítése az otthon-
ra, munkahelyre találó fiatalokért, általuk és érettük!  
Ezt szolgálják a Lépés-váltás program elemei:
• a lakhatás, a településkép javítását célzó „Fészek”:

– Lakóépületek rekonstrukciója: hagyományôrzô jelleggel, 
– Kiegészítô infrastrukturális fejlesztések.

• a szolgáltatások színvonalának emelésére irányuló „Arculat” : 
– „Hegyháti Sarok”: minden település szolgáltató helyein megjelenô,

hegyháti termékeket bemutató promóciós polcrendszer,
– Hegyháti szolgáltató létesítmények megújítása.

• a helyháti összetartozás erôsödését, a viszonylag sûrû szövetû kapcsolati háló és 
a jó közérzet kialakítását szolgáló „Gyûrû”.
– Tudás és önbizalom erôsítése: tanulás-módszertani tábor

hátrányos helyzetû továbbtanuló diákok számára,
– Hétköznapi Praktikák: a munkaerôpiactól tartósan távol lévô nôk

társadalmi reintegrációja,
– A Hegyháti összetartozás erôsítése: Hegyháti Ifjúsági Fesztivál.

Balogh Anikó
7345 Alsómocsolád, Rákóczi út 71
Tel./fax: 72/451-749, mobil: 30/411-5394, e-mail: balogh.aniko@telehaz.hu
www.alsomocsolad.hu, www.tovabb-lepes.hu
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„Közéleti játszótér komolyan”,
avagy egy települési ifjúsági önkormányzat tevékenysége.

A mûhely résztvevôi voltak: Petrányi Nóra, Budapest, 18 körül Alapítvány. Burai
István, Szolnok, ifjúsági referens. Bodor Tamás, Szombathely, Megyei Mûvelôdési
Központ. Pöll József, Budapest, XV. kerület ifjúsági referens. Szekciótitkárként
Kiss Balázs szociális munkás szakos fôiskolás mûködött közre.
Bevezetésként valamennyi jelenlévô bemutatkozott, röviden ismertette az általa
képviselt szervezet tevékenységét, illetve az általa betöltött munkakörrel kapcso-
latos fontosabb és jellemzô tudnivalókat. A szekciómunka elején, a mellékelt
anyagot kiegészítve, beszámoltam a Városi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
(VGYIÖ) létrehozásának körülményeirôl, szervezeti felépítésérôl, tevékenységérôl.
Kiemelten néhány fontos adatot, a mûködés feltételeinek pozitív és negatív
vetületét, valamint a legjellemzôbb programokat mutattam be bôvebben. Ezek az
Országos Diákönkormányzati Találkozók, az Európai Uniós Véleménynyilvánító
szavazás, a nyári felkészítô táborok és a regionális fórumok voltak. Külön blokkban
beszéltem a sikeres pályázati eredményeinkrôl, az ezekhez kapcsolódó képzésekrôl.
Burai István elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja egy ilyen fórum meglétét egy
településen. A „vízbe dobott kô” effektust említette példaként, rámutatva, hogy egy
korosztályi önkormányzat tevékenysége nem marad hatás és reakció nélkül a fiata-
lok és a felnôtt társadalom körében. Ezek a hatások döntô többségükben pozití-
vak, alakítják, jobbá teszik a környezetükben zajló közéleti tevékenységet. Ezt
egyetlen ifjúsági referens nem tudja mûködtetni, kellenek hozzá az ifjúságsegítôk,
az ifjúsági szakemberek, s természetesen a fiatalok. Az állami szektor egyre inkább
magára hagyja, és az önkormányzat is kihátrál mögüle. Az intézményrendszer las-
san összeomlik. Az elfogadásra váró Ifjúsági törvény súlytalan, de alapként
„megteszi”.
Bodor Tamás megerôsítette az elhangzottakat, hozzátéve, hogy ha az önkor-
mányzat nem partner a fiatalok ilyen irányú tevékenységében, akkor „gáz van”!
Pöll József megkérdezte, hogy milyen alapon kapott a VGYIÖ támogatást? Civil
szervezetként? Jogi személyiségû szervezetként?
A válaszomban megerôsítettem, hogy az ifjúsági önkormányzat nem lehet jogi
személyiségû szervezet, az „fából vaskarika” lenne. Viszont alapítottunk egy ifjúsá-
gi egyesületet, mely fô célkitûzésként fogalmazta meg a VGYIÖ mûködésének
támogatását, biztosítását. Ez pályázik.
Petrányi Nóra elmondta, hogy az alapítványuk elsôsorban a közoktatásból kike-
rülôket segíti elboldogulni az „ÉLET”-ben. Sok jó ötletük van, de kevés pénzzel ren-
delkeznek. Országosan terjesztenek egy kb. 200 oldalas kiadványt, mely a magyar
fiatalok nélkülözhetetlen kalauza.
Zárszóként Kiss Balázs elmondta, hogy véleménye szerint a fiatalokkal való
folyamatos foglalkozás legfontosabb elem a prevenció. Fôként a csellengô fiatalok,
a drog és az alkohol hatása alá kerülô fiatalok körében.

Horváth Tibor közmûvelôdés-szervezô
Százszorszép Gyermekház, Szeged
6800 Hódmezôvásárhely Szent István u. 36.
Tel/üzenetrögzítô: 62/645-503 Mobil: 20/805-9213
ht.balu@gmail.com
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Kapocs

Fô tevékenységkör: Az érintett fiatalok aktív részvételével kockázatos életviszo-
nyokra és színterekre összpontosító, alacsony küszöbû, gyermek és ifjúságvédelmi
tárgyú, elérési program.
Fô mûködési terület: Földrajzi értelemben: Budapest és vonzáskörzete 
Tartalmi szempontból: 
• ifjúságsegítés: a felnôtté váló fiatalok problémáinak segítése (kábítószer-problémák,

családi problémák, hajléktalanság, munkanélküliség, bántalmazás, bûncselek-
mények megelôzése, tanulás, továbbtanulás stb.),

• ifjúsági információs és tanácsadó feladatok,
• a korosztályi önsegítés képességének fejlesztése,
• egyéni és közösségi kezdeményezések, önkifejezési képességek támogatása,
• szociokulturális animáció.
A Kapocs és önkéntesei elsôsorban az „intézményeken kívülre keveredett” tizenéves
fiatalok között, a veszélyeknek fokozottan kiszolgáltatottak világában „vannak
otthon” és végeznek különféle közvetlen segítô feladatokat. Ebbôl következôen a
Kapocs fô segítô tevékenysége azokra a problémás fiatalokra irányul, akiket más
módon (intézményesen, azaz az iskolákon, a családokon, a munkahelyeken
keresztül, vagy más ifjúsági közösség révén) szinte nem lehet elérni.
A szervezetben a segítô feladatok meghatározó részét önkéntes fiatalok végzik, akik
tevékenysége – összhangban az alapítói szándékokkal – döntôen a korosztályi prob-
lémák megelôzésére, a problémák korai felismerésére, illetôleg a lehetséges alter-
natívák feltárására irányulnak.
Mit kínál a Kapocs?
• Találkozást – amikor a Kapocshoz forduló fiatalok szabadon, különösebb kontroll és

feltétel nélkül kialakíthatják és ápolhatják társas kapcsolataikat. (alacsony küszöb) 
• Segítô találkozást – amikor – minden különösebb következmény nélkül – felszínre
kerülhetnek konkrét, személyes problémák, amikor azokkal nem hagyják magukra a
látogatókat, és amikor a problémára azonmód választ, megoldást, vagy a megoldást
jelentô konkrét továbblépéshez irányt, segítséget, információt lehet kapni.
• Önkéntességet – amikor a szervezetet felkeresô fiatalok arra kapnak lehetôséget,

hogy felkészítés és a szervezeti támogatással sikeresebben vehessenek részt tár-
saik és önmaguk korosztályi problémáinak megelôzésben és megoldásában. 

• Alternatívát – amikor a közvetlenül fenyegetô veszélyek elkerülése érdekében, a
konkrét, kockázatokkal járó tevékenységek helyett (és mellett) a Kapocs érintett
látogatói, a változásuk elôsegítésére, saját maguk épülésére, mintát és bíztatást
kapva, szabadon teljesen mást csinálhatnak. 

• Önkifejezési lehetôséget – amikor a fiatalok különféle kezdeményezéseit komolyan
veszik, és a Kapocs meglevô eszközei segítségével támogatják ôket.

A Kapocs Ifjúsági Önsegítô Szolgálat összetett tevékenységét négy szakmai szinten
törekszik megvalósítani: elérési szint, szolgáltatásjellegû tevékenységek szintje, prog-
ramok szintje, és támogató feladatok szintje. 

KAPOCS Ifjúsági Önsegítô Szolgálat, Alapítvány
Telephelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 14. Postacím: 1445 Budapest  PF. 292
Telefon: 468-3113, 364-0105, 06/30/319-8877
E-mail:  kapocs@ngo.hu,  kapocsster@gmail.com
Web: www.kapocs.ngo.hu
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Cserkészek

A cserkészet alapjait Lord Baden-Powell of Gilwell fektette le mintegy száz évvel
ezelôtt. A cserkészet a földkerekség legnagyobb ifjúsági szervezetévé nôtte ki
magát mintegy harmincmillió taggal. Mi is a cserkészet? Vallásos alapokon
nyugvó, politikamentes, ifjúsági nevelômozgalom, mely nyitva áll mindenki elôtt
fajra, nemre, vagyoni helyzetre stb. való tekintet nélkül.
A cserkészet célja a fiatalok lelki, szellemi és fizikai nevelése, hogy felnôve
felelôs, önállóan gondolkodni és cselekedni képes állampolgáraivá váljanak a
helyi, nemzeti és nemzetközi közösségnek. Arra neveljük a fiatalokat, hogy maj-
dan felnôtt életükben állandóan önmagukat neveljék – egyszóval talpraesett
embereket igyekszünk formálni.
Ennek a célnak az elérésére a cserkészetnek egész sor sajátos módszere van,
melyek közül nem egyet a legkorszerûbb pedagógiai irányzatok is magukénak
vallanak (címszavakban: cselekedve tanulás, kiscsoportos rendszer, fogadalom
és törvények, folyamatos és ösztönzô programok korosztályi igényeknek
megfelelôen, lehetôleg a természetben, szimbolikus keretek közt illetve a ma-
gyar kultúra ápolása).
Minden korosztállyal (kiscserkészek (7-10), cserkészek (10-14), kószák (15-18)
illetve roverek (18-23)) részben különféle módszerekkel foglalkoznak a vezetôk
a hetente megrendezett programokon és a táborokban is.
Az éves munka koronája a nyári tábor, ahol próbára tesszük az évközben
elsajátítottakat, miközben szinte a semmibôl építünk fel egy világot valamely
erdô mélyén. Táborokat szerveznek önállóan, helyi szinten, egy-egy település,
iskola, plébánia cserkészcsapatai, míg ezek összefogásának eredményeként
nagytáborok is vannak, melyekben 30-200 gyerek táborozik egyszerre, külön-
bözô helyszíneken és keretek közt, 10-16 napig. A korosztályok és nemek
szerint bontott kisebb egységek, nap mint nap különbözô játékos programokon
vesznek részt (sport, nyomozás, hadijáték, vetélkedôk, kézmûvességek,
tábortüzek, beszélgetések…) illetve megoldják a mindennapi feladatokat (fôzés,
építkezés, különbözô szolgálatok…). Rendszerességre és környezettudatos
életformára neveljük ôket, és a kéthetes együttélés szociális érzékenységüket is
jelentôsen formálja, erôsíti. 
A tábor egy közel 10 hónapos, folyamatos tervezô és elôkészítô munka ered-
ménye, melybe fokozatosan, egyre nagyobb létszámban vonjuk be a
szervezôket, majd a résztvevôket is.  Fontos, hogy a tábor minden résztvevôje
valami módon készüljön, és ezáltal igazán magáénak érezhesse a programot, a
keretmesét, a munkát, feladatokat, kihívásokat.

Papp András
papp.andras@cserkesz.hu 
www.cserkesz.hu
www.taborhelyek.hu
www.peladul.hu
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Az európai polgárrá nevelés alternatív módszerei

A dél-dunántúli gyermek- és ifjúsági önkormányzatok 2004 évi közgyûlésén fel-
vetôdött a gondolat, jó lenne, ha a gyermekek és fiatalok több információval
rendelkeznének az Európai Unió tagországairól, elsôsorban a kultúra, az ifjúsá-
gi ügyek, az oktatás és az egyetemes ismeretek tekintetében. Az információ-
szerzésnek azonban az iskolai tanórák és a média itt nem adnak megfelelô
keretet, hiszen hatalmas mennyiségû, sokszorosan strukturált és meglehetôsen
száraz ismerethalmazról van szó, ezért hatékony lenne, ha játékos formában,
interaktívan tanulhatnának a programban résztvevôk, úgy, hogy eközben közös-
séget alkotnak, és olyan technikákat sajátítanak el, amelyeket a saját
településükön is használhatnak, ha arra igény mutatkozik.
Az ötlet elsôsorban a kistelepülésen élô gyermekekben és fiatalokban fogal-
mazódott meg, akik az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában sokszor
érezték annak hátrányát, hogy kevés információval rendelkeznek, így dönté-
seiket vagy állásfoglalásukat nehezebben hozzák meg, mint azok, akik a
megfelelô ismeretek birtokában vannak. Ez a probléma adta az alapját a prog-
ramunk kidolgozásának, ahol fôleg a játékos ismeretszerzés elemein keresztül
igyekeztünk a tudásátadást megvalósítani. (Eu-Activity, Országrajz, „Ostromold
Olymposz Ormát”, Újságpapír-népviseletbemutató, Fôzzünk együtt (jellegzetes
ételek elkészítése) stb.)
Programunkat azért érezzük szükségesnek, mert fontos, hogy az EU egy
országában felnövekvô nemzedék ismerje és tisztelje a tagállamok kultúráját,
hagyományait, illetve, hogy olyan közösségek alakuljanak, amelyek képesek –
egy módszertan segédletével – öntevékenyen saját településükön is megvalósí-
tani programunk egyes elemeit, így megsokszorozva az egyszeri képzés
hatékonyságát.
A program maga két, egymással szervesen összetartózó elembôl áll, az elsô
szakaszban egy 7 napos EU-tábort tartottunk, a régiós gyermek-és ifjúsági
önkormányzatainak részvételével (7 településrôl érkezô 10-28 éves kor közötti
40 fô), a második szakaszban pedig a táborban alkalmazott feladatokat, tema-
tikákat, információkat rendszerezzük és adjuk tovább úgynevezett módszertani
kiadvány formájában, amely praktikus gyakorlati feladatok és leírások
gyûjteménye, melynek segítségével bármikor reprodukálható a program.

Vass Andrea
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 71
Tel/fax: 72/451-749
Mobil1: 30/560-6622
Mobil2: 20/494-0685
E-mail: v.andi@t-online.hu
Honlap: www.alsomocsolad.hu
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A „problémás” tanulók, hátrányos helyzetû tanulók védelmében
a szegregált oktatásba irányítás, a felvétel elhárítása, az iskolából eltanácsolás,
a magántanulóvá kényszerítés és más joghátrányok ellen

A problémás gyereket nem csak öröklött vagy szerzett fogyatékossága,
beilleszkedési nehézsége, tanulási akadályozottsága, magatartászavara, szociális
és kulturális hátránya (és ezek bármilyen kombinációjú halmozódása) sújtja,
hanem sok iskolának azon törekvése is, amely a pedagógiai, fejlesztési és gyógy-
pedagógiai feladatokat a problémás tanuló eltávolításával oldja meg. Ez a cikk
arról szól, hogy a közoktatási törvény határozott tilalma ellenére milyen folyama-
tok és hogyan kényszerítik a problémás gyerekeket az elkülönített (szegregált)
oktatásba.  
Abban a kérdésben, hogy a tanuló melyik iskolában veszi igénybe az integrált
oktatást megvalósító speciális (gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi, fejlesztôi)
közoktatási szolgáltatásokat – a közoktatási törvény (Ktv.) 30.§ (3) bekezdése
értelmében a szülô dönt. Ebben a döntésében a szakértôi és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye segíti. ("A nevelési-oktatási intézményt a szülô választja
ki a tanulási képességet vizsgáló szakértôi és rehabilitációs bizottság, illetve az
országos szakértôi és rehabilitációs tevékenységet végzô bizottság szakértôi
véleménye alapján." A szakértôi bizottság szakvéleménye – álláspontom szerint
– csak és kizárólag abban a kérdésben kötelezô erejû, hogy a gyermek, a tanu-
ló sajátos nevelési igényû-e, s hogy lehetséges-e a többi gyerekkel közös cso-
portban, osztályban a tankötelezettség teljesítése? Abban csak javasol, taná-
csol, ötleteket ad, hogy melyik iskolában történjen ez!
A gyakorlat sajnos mást mutat. Az iskolafenntartó önkormányzatok kijelölnek egy
– jó esetben több – iskolát a sajátos nevelési igényû tanulók ellátására. Ezt a
néhány intézményt technikai értelemben is akadálymentesítik, s biztosítják a
megfelelô számú gyógypedagógust, majd e kijelölt iskolák kurta listáját megküldik
a szakértôi bizottságnak. A bizottság e listából „javasol” a szülônek a gyerek szak-
véleményében. A javaslat ily módon mintegy határozattá erôsödik, s már nem is
viheti más intézménybe a szülô gyermekét, mint amelyiket a szakértôi és rehabili-
tációs bizottság említ. Erôsíti a rossz jogalkalmazási gyakorlatot, hogy a képzési
kötelezettségrôl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló14/1994. (VI. 24.) MKM
rendelet elhibázott szóhasználattal „kijelölt” iskoláról beszél, miközben a törvény
garantálja a szülô iskolaválasztási jogát minden, integrált oktatásban részvételre
alkalmas tanuló esetében! A jogalkalmazás anomáliáját jól alátámasztja magának
a rendeletnek a 14.§-a, amely leírja a szakértôi bizottság szakvéleményének
kötelezô tartalmát. Ebben a "megállapítja" igét csak az integrált nevelés-oktatás-
ban való részvétel képességére és a tankötelezettség iskolába járással vagy
magántanulóként történô teljesítésére, valamint a diagnosztizált fogyatékosság-
nak a megállapítására vonatkozóan használja a jogszabály. Az oktatásra-
nevelésre alkalmas intézmény vonatkozásában viszont a szakvélemény csak
"javaslatot" tartalmazhat!
Másik jelenségkör – s ebben talán még rosszabb a helyzet – a fogyatékosságnak
nem minôsülô problémákkal küzdô, nehezen kezelhetô, "más" gyerekek ügye.
Dívik a problémás tanuló felvételének „elhárítása” (s már a beiskolázásnál
kialakul a szegregáció), dühöng az „eltanácsolás” téveszméje (amely mindig is
törvénysértô volt, s az önkényes iskolai döntés legitimációra törekvését szolgálja
az igazgatói akarat szülôre kényszerítése útján), és soha nem látott méretûvé vált
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a gyermek eltávolítása közösségébôl, szocializációs esélyeinek lenullázása a
magántanulóvá válással. Mind az iskolaválasztás, mind az iskolába járatás
(iskolában maradás) az eltanácsolás ellenében is, mind a magántanulói jogviszony
választása alapvetôen szülô joga és felelôssége. A tanuló felvételének elhárítása
vagy azért jogellenes ezekben az esetekben, mert kötelezô a körzetben lakó gyer-
mek felvétele, vagy azért törvénysértô, mert negatív diszkriminációt valósít meg
olyan okból, amely okból (egészségi állapot, szociális-kulturális helyzet) a törvény
tiltja a tanulók megkülönböztetését.  Az "eltanácsolás" általában úgy történik,
hogy az intézményvezetô behívatja a szülôt, mélyen a szemébe néz, s még akár
együttérzô és segítô szándékkal is, de nagyon határozottan kifejti, hogy ennek a
gyereknek a mi iskolánkban sajnos nincs sok jövôje. S jönnek a hosszasan rész-
letezett víziók a várható osztályismétlésekrôl, elérhetetlen érettségirôl, tiltakozó
osztálytársakról és szüleikrôl, kiközösítésrôl, folyamatos kudarcélményekrôl,
valamint a nevelôtestület egységes szakmai álláspontjáról és kívánságáról – s hát
jól tudjuk, hogy mi vár egy tanulóra, aki az egész nevelôtestülettel szembe
megy…. Miközben persze az történik a valóságban, hogy a nevelôtestület
"nevében" megszólaló igazgató általában csak egy-két harsány, de szakmailag
tehetetlen kollégája problémáját közvetíti, s a tanulónál alkalmazható különbözô
oktatási, nevelési módszerek és stratégiák kutatása, kidolgozása, alkalmazása
helyett az egyszerûbb megoldást választaná: magának a problémának a
megszüntetését, a gyermek eltávolításával. 
A fenti jelenségek (elhárítás, eltanácsolás, magántanulóvá kényszerítés) mögött
rossz pedagógiai rutinok, konfliktuskerülés, intézményvezetôi és iskolafenntartói
kényelmesség áll. Évente vélhetôen több ezer gyermek válik annak áldozatává,
hogy az iskolában nem ismerik fel tanulási akadályozottsága, magatartászavara,
beilleszkedési nehézségei okait; s hogy mechanikus, érzéketlen, formalizált
„letanítás” zajlik ahelyett, hogy az oktatás a gyermek képességeinek, adottsá-
gainak kibontakoztatási eszköze lenne, s hogy a tanuló a saját sikerei és ezek tala-
ján ambíciói útján tudja felismerni adottságait és felépíteni önmagát. Minden
gyereknek vannak erôsségei, tehetsége, érdeklôdése, öröme – csak meg kell
találni, s a gyereket el kell tudni indítani abban az irányban! S bár ez lenne az isko-
la legfôbb szocializációs és pedagógiai feladata, sok helyütt mégis olyan isko-
laüzemként mûködik, amelyben igazgatási jellegû normák, szabványok és ter-
melési típusú követelmények garantálják, hogy azok alatt, azoktól eltérô módon
vagy más dimenzióban senki fia ne ugorhassa át az intézmény mindenható
grádicsait. Függetlenül képességektôl, személyiségtôl, egyéni adottságoktól,
környezettôl, sajátos nevelési igénytôl, beilleszkedési–tanulási nehézségtôl és
magatartási zavartól, amelyekkel gyermekeink (Talán azt is elhisszük egyszer,
hogy nem önszántukból, s nem szándékosan a nevelôik dolgának megnehezítése
céljából!) megveretnek sorsukban. 

Dr. Bíró Endre ügyvéd, közoktatási jogi szakértô
Jogismeret Alapítvány
1134 Budapest, Pattantyús u.11.
Tel./fax:(1) 787-4853
info@jogismeret.hu
www.jogismeret.hu
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Cigánygyerekek és zûrös gyerekek az iskolarendszerben
Egy romológus igazgató tapasztalatai: szegregáció vagy integráció

Intézményünk esetében e kérdés felvetése elkerülhetetlen, mivel tanulóink 60-
80%-a cigány származású és zûrös gyerek, ez problémát jelent – nem nekünk
– másoknak, a politikának és mindjárt szegregációt kiált. Nekünk szerencsére az
elmúlt években sikerült ezen felülkerekednünk, s mint egy misszió végezzük
munkánkat.
A cigány tanulók teljes körû iskolai integrációja lépésrôl lépésre történô, gene-
rációkon átívelô, a társadalom egészét érintô stratégiai feladat. A mai integrá-
ciós stratégiák fokozzák a közoktatási eredménytelenséget és elégedetlen-
séget. Nem veszik tudomásul a másságot, azt a tényt, hogy a más
kultúrantropológiai környezetbôl érkezô gyermekek, egészen más problémákkal
találkoznak az iskolába lépéskor, mint többi társuk. Az elôzô életkori szaka-
szukban – óvodába keveset jártak – a család egészen más értékeket preferált,
mint az iskola. Sôt konzervativizmusa sajnos már gyakran a nem cigány
gyerekek esetén is zavart okoz, mivel a változásokra lassabban reagál, a
pedagógusképzés meg egyáltalán nem figyel ezekre. Így igen nagy a csúszás
és az egymásra csodálkozás. 
A magyar közoktatás sok mindent megélt már. Sok válságból, nehézségbôl
került ki sikeresen. A rendszerváltoztatás óta azonban egyre több közoktatási
kérdésre, kihívásra nem akarunk vagy nem tudunk megfelelô választ adni. Ilyen
a szegregációnak, az esélyegyenlôségnek a pedagógustársadalom megbecsü-
lésének, az iskola ingyenességének vagy éppen drágaságának kérdése. Cigány
és nem cigány szülôk egyaránt elégedetlenségüknek adnak hangot. A rossz
hangulat, a felfokozott indulatok megrontják a tanítási–tanulási feltételeket, a
tanulásba, a tudásba, a szabályok tiszteletébe vetett hitet. A szülô egyet
szeretne: a gyermekének megfelelô iskolát, mely olyan képzettséget nyújt, ami
a következô hatvan év sikerét, élhetôségét biztosítja. 
A szülôket egyáltalán nem zavarja, hogy gyerekeik cigány gyerekekkel  tanulnak
együtt. A problémát az jelenti, amikor alsó tagozatból felsôbe lép egy gyermek.
Az alsó tagozatban egy, legfeljebb két tanító tanít egy osztályt, míg felsôben
több. A kialakult bizalmi kapcsolatok megbomlanak, az újak még kialakulat-
lanok, és ez több személy együttmûködését igényli, miközben a gyermek stá-
tusa az iskolában nem, de cigány családjában megváltozott, felnôtté vált.   
A szülôk nem értenek egyet azzal sem, hogy az írni-olvasni nem tudó
gyerekeket felsôbb osztályba kell engedni. Hiszen ez megtéveszti ôket, elhiteti
velük, hogy az iskolában nincsenek követelmények, az iskola megítélése romlik,
a szóbeli, írásos értékelés szövege számára megfoghatatlan, hiszen az eddigi
(konkrét szám) értelmezhetôbb, mivel az ô fogalomképe sem kiforrott.  
Mint romológus,  aki cigány gyermekek nevelésével,  oktatással foglalkozom,
nem vagyok híve az erôltetett iskolai, oktatási integrációnak. Az a cigány vagy
nem cigány szülô, aki nem örül, ha gyermeke olyan osztályba kerül, ahol magas
a cigány gyerekek száma, attól tart, hogy gyermekét sok kellemetlenség fogja
érni, hogy a tanulás, a tudás, a másik ember tisztelete nem lesz érték számára,
de tudjuk, hogy ennek  jelentôs része elôítélet.
A jelenlegi, diszkriminált iskolákat, osztályokat nem megszüntetni, felszámolni
kell, hanem rendkívül rugalmas módon stabilizálni és biztosítani a hatékony
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pedagógiai, szaktárgyi munka valamennyi feltételét. Én ezt tartom esélyegyen-
lôség közeli helyzetnek. A lemaradás, a kislétszámú és iskolaotthonos osztályok
létrehozásának szükségessége mögött nem értelmi fogyatékosság áll, hanem az
iskolai elvárásokat szem elôl tévesztô környezeti hatások, a zsúfolt, zilált családi
körülmények, s nem utolsó sorban a szülôk funkcionális vagy teljes analfabétiz-
musa. Egy eltérô nyelvi és szociokultúrával küzdô gyerek csak növelné hátrányát
egy olyan elsô osztályban, ahol félévkor már írnak és olvasnak a diákok.
Egyre több cigány szülô járatja hároméves kortól gyerekét rendszeresen óvodá-
ba, ennek pozitív hatása van. Azok a gyerekek, akik három-négy évet járnak
óvodába, képesebbek együtt haladni a már szocializálódott társaikkal. 
A feladathoz olyan tanárokra van szükség, akik nem zárkóznak el a cigányság
problémái elôl, vállalják azon pedagógiai eljárások rendszeres alkalmazását,
melyekkel segítik a cigány gyerekek beilleszkedését az osztályközösségbe, és
igyekeznek a gyermek személyiségét olyan irányba fejleszteni, hogy képesek
legyenek az integrációra a továbbtanulás során is.
Probléma, hogy a nevelési tanácsadók, tanulási képességeket vizsgáló
bizottságok nem tesznek különbséget a kultúrantropológiai, szociokultúrális és
nyelvi hátrányból eredô lemaradás és az értelmi fogyatékosság között.
A célkitûzések megvalósításának eredményességét befolyásolja az ismeretátadás
technológiája, amely sajnos nem a cigány gyermek ismeretszerzô technikájához
igazodik. Nem vesz figyelembe egy sor olyan szempontot, amit egy cigány család
nevelési stratégiája igen. Nem globális, hanem konkrét megoldási minták mentén
nevel, nem vonatkoztat el, nem általánosít. A perspektivikus gondolkodás, tervezés
megtanítása és alkalmazása is generációkon átnyúló feladat. A történeti távlatok-
ba való visszatekintés, az életforma és hagyományok elemzése segíthet a célok és
technikák megfogalmazásában és megválasztásában. 
Tanári közösségünk az utóbbi évtized társadalmi, gazdasági változásai, a min-
den területen mutatkozó értékválság közepette igyekszik valamilyen állandósá-
got, biztonságot nyújtani a klasszikus humanista értékrendre támaszkodva,
igyekszik felvértezi tanítványait korszerû ismeretekkel. Lehetôséget biztosítva az
önkifejezésre, önmegvalósításra a mûvészetek, tudományok, a sport és a
közösségért végzett munka iskolai keretek között biztosítható formáin keresztül,
a közösségi összetartozás erôsítésével.
Ennek figyelembevételével fogalmazta meg célkitûzéseit pedagógiai program-
jában, amelyben kiemelt terület: 
•  a felzárkóztatás, kultúrantropológiai alapon,
• a szociokultúrális hátrányok csökkentése,
• a beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdô tanulók közösségbe való      

beilleszkedésének segítése,
• a differenciált képességfejlesztés,
• a tanulók alkotó képességének kibontakoztatása és fejlesztése,
• az egészséges életmód – és a környezettudatos gondolkodás és magatartás

igényének kialakítása.

Giczy Béla romológus, iskolaigazgató,
az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese
Tel.:(06 30) 971 4211
E-mail: giczy.bela@chello.hu

Iskola 2/2 � MindenGyerek Konferencia 2007 59

A5 könyv 2007  7/8/07  11:23 PM  Page 59



Együttmûködés a tanulásban

„…Reggel bemegyünk órára, leülünk a padba, bejön egy tanár, és elkezd
beszélni. Folyamatosan, negyvenöt percen keresztül. Aztán egy pár perc szünet,
megint egy másik óra, másik tanár, újabb háromnegyed óra, amikor némaságot
várnak el tôlünk. Mi meg ülünk, és vagy írunk és jegyzetelünk (jobb esetben),
vagy még ezt se. Ja, és közben halálra unjuk magunkat, mert nem lehet semmit
csinálni.
Lehet másképpen is tanulni?

A válasz: igen. Ma már vannak olyan tanítási módszerek, amelyek gyökeresen
eltérôek a hagyományos általános iskolai és gimnáziumi oktatástól. Van egy
módszer, aminek segítségével a tananyagot MI, diákok tanítjuk meg egymásnak
az órán. Az órára bejövô tanár csak segít, szervezi a tanulásunkat, nem ô
magyaráz egy órát végig, és nem szól senkire azért, mert beszél óra közben. 
Mostanában nem véletlenül kevesebb a segítôkész, tisztelettudó, együttmûködô
gyerek. A családokban mindkét szülô dolgozik, apák, anyák egyaránt.  Ezért a
gyerekek kevesebbet vannak a szüleikkel. Tizenötször annyit tévéznek, mint
amennyit a szüleikkel beszélgetnek.
Úgy nônek fel, hogy sem szüleikkel, sem nagyszüleikkel nem tudnak elég idôt
tölteni, akik segítenének nekik a világban eligazodni. 
A mai diákok nem jönnek ki jól egymással, nem tudnak törôdni a mások problémá-
ival, kellôen odafigyelni a másikra. Még inkább az iskola feladatává vált, hogy meg-
tanítsa a diákokat mindarra, amire a boldogulásukhoz szükségük lesz: megérteni
a többieket, segíteni a rászorulókat, képesnek lenni közösen dolgozni.
A kooperatív módszerek megtanítják a tanulókat arra, hogy egymásra vannak
utalva, az egyéni siker a csoport sikerétôl függ, és fordítva. És ezért segíteni kell
a társaiknak, hiszen így könnyebb egy adott problémát megoldani, egy
tananyagot  megtanulni.”
(Egy középiskolás diák véleménye.)

Az együttmûködésre nevelés elengedhetetlenné vált a harmadik évezred elején.
Ennek egyik eszköze a kooperatív tanulás, ami elsôsorban a megváltozott tár-
sadalmi helyzet, a kooperációra épülô vállalatok és más munkahelyek igényei,
az információ-robbanás, valamint az iskola tartalmi és módszertani válsága
miatt válik szükségessé napjainkban. A tananyag elsajátításán túl a módszer
hangsúlyt helyez az együtt dolgozó csoportok kialakítására, a csoportfej-
lesztésre, a csoporton belül a feladatok egyenlô arányú elosztására, valamint a
készségek, képességek fejlesztésére, emellett lehetôvé teszi a differenciálást,
segíti az integrációt. Teret ad a tanulók tehetségének kibontakoztatásához,
odafigyel a rászorulókra - és ami korunk leglényegesebb igénye – a szociális
kompetenciák fejlesztéséhez.

Makai Katalin tanár, a kooperatív tanulás trénere, közoktatási szakértô
Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó
1156 Budapest, Kontyfa utca 5.
Email: makaikata@kontyfa.sulinet.hu
Tel: 06 30 8157513
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A társadalmi felelôsségvállalás pedagógiája

Napjainkban mind többet hallunk vállalatok társadalmi szerepvállalásáról (CSR),
melynek lényege, hogy a cég olyan módon törekszik az üzleti haszon megszer-
zésére, hogy közben tekintetbe veszi a természeti és a társadalmi környezete
fenntarthatóságát. A modern vállalatirányítási filozófiák mindegyike számol az
összes olyan csoporttal (stakeholderek), amelyek hatással lehetnek a cég
mûködésére illetve amelyekre a vállalat tevékenysége kihathat. Ilyen csoportok
a fogyasztók, a befektetôk, a beszállítók, a különbözô hatóságok, a versenytár-
sak, a munkavállalók, a civil szervezetek, a média, a különbözô önkormányzatok.

Mi dolga e téren az iskolának? Mit kérünk már megint számon azon a közok-
tatási rendszeren, mely a végtelenségig leterhelt? Mi köze a közpénzekbôl
finanszírozott közoktatásnak a tulajdonosok számára profitot termelô vállala-
tokhoz? Mindenek elôtt az, hogy az iskolapadból kerülnek ki mindazok, akik
késôbb a vállalati szféra által valamilyen módon érintettek lesznek, röviden a
stakeholderek. Minden gyerek az iskolában találkozik elôször a munka világával.
Ebben a szocializáció szempontjából nagyon fontos intézményben szerzik meg
a gyerekek életük elsô tapasztalatait az intézmények mûködésérôl is. Azok a
diákok, akik felnôôttként cégek dolgozói lesznek a közoktatás világában szívják
magukba az érdekérvényesítés technikáit éppúgy, mint a feladatok megoldása
során szükséges együttmûködés kultúráját.

Éppen most ülnek az iskolapadokban azok, akik néhány évtized múlva a
fogyasztók derékhadát alkotják, azonban már most jelentôs fogyasztóinak
számítanak a cégek termékeinek, szolgáltatásainak. Mit tanulnak a gyerekek a
fogyasztás világáról az iskolában? Milyen szándékolt és szánédkolatlan
üzenetek jutnak el hozzájuk? S ha már az iskola üzeneteinél tartunk, említsük
meg a verseny világát. A piaci alapú demokratikus társadalom egyik alappillére
a verseny, egészen pontosan a tisztességes verseny, valamint az ezzel járó
interakciók teremtette konflilktusok és azok kezelése. Fontos megvizsgálnunk,
hogy milyen szocializációs hatása van az iskolának a tisztességes versenyre
nevelés, valamint a konfliktusok manifesztációja, felszínre hozása illetve
megoldása terén.

A Kurt Lewin Alapítvány kutatásai nyomán létrehozta Demokráciára nevelés
címmel 120 órás akkreditált pedgógus-továbbképzési kurzusát. A program
lényege, hogy a pedagógusok az idô túlnyomó részében olyan gyakorlati jellegû
módszertani ismeretekhez jutnak, melyek lehetôvé teszik számukra, hogy a
negyvenötperces idôkeretben, tantárgytól függetlenül, diákjaikat aktív
részvételre ösztönözzék, megtanítsák velük a véleményformálás civilizált
módozatait, s közösen gondolkodjanak el olyan kérdéseken, mint elôítélet,
eutanázia, piac, a munka világa, a jogok és az iskola kapcsolata stb.

Ligeti György PhD
Kurt Lewin Alapítvány - a toleranciáért
www.kurtlewin.hu
+36.1.411.0940
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Az iskolai bántalmazásról 

Bántalmazásnak (bullying) nevezzük azt, ha valaki hosszabb idôn át, ismétlôdôn
egy (vagy több) másik személynek szándékosan sérelmet, kellemetlenséget okoz.
A bántalmazás fontos jellemzôje, az áldozatra irányuló ismétlôdô negatív, agresszív
tevékenység mellett az, hogy a bántalmazó és az áldozat között az erôviszony
egyenlôtlen, tehát általában idôsebb fiatalabbat, erôsebb gyengébbet, a hierarchia
magasabb fokán álló alacsonyabb helyzetût bántalmaz. 
Az iskolai bántalmazás régóta felismert probléma és egyre növekvô tudományos
érdeklôdés elôterében áll. Az áldozatok jó részét elôször egy tanuló bántalmazza,
de elôfordulhat, hogy egy egész csoport a bántalmazó. A bántalmazásban érintet-
tek elkövetôk (bántalmazó), áldozatok (bántalmazott) és tettes-áldozatok (egyszer-
re bántalmazó és bántalmazott) lehetnek, mely csoportok további alcsoportokra
oszthatók. A bántalmazásnak több megnyilvánulási formája létezik: szóbeli
(sértegetés, gúnyolódás), fizikai (lökdösés, rugdosás) vagy egyéb esetek, például
kiközösítés, az áldozat tárgyának elvétele, bezárása.
A bántalmazás gyakoriságát egy országosan reprezentatív mintán, az
Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása címû, négyévenként ismétlôdô,
nemzetközi WHO kollaboratív kutatás adatain vizsgáltuk (Aszmann, 2002, 2006,
megjelenés alatt).
A magyarországi 2006-es adatfelvételben 5450 11-18 éves tanuló vett részt
önbeszámolós kérdôíves vizsgálati elrendezésben. Ezek alapján 61,9%-uk nem
vett részt bántalmazásban, 12,9%-uk áldozat, 14,9% elkövetô, és 12,9%-uk pedig
tettes-áldozat.
Az életkori megoszlást tekintve az áldozattá válás leginkább a 11-13 éves korosz-
tályra jellemzô, az elkövetôk aránya a 7. osztályban a legmagasabb. 
A bántalmazásban jelentôs nemi különbségeket találunk: az elkövetôk és tettes-
áldozatok között több a fiú, az áldozatok között pedig a lány. Hozzá kell tennünk
azonban, hogy a bántalmazásnak léteznek kevésbé nyilvánvaló, indirekt formái
például kiközösítés, pletykálkodás, ami inkább a lányok között elterjedt. 
A bántalmazással összefüggô faktorokat tekintve beszélhetünk családi hatásokról,
egyéni jellemzôkrôl, csoporthatásokról és társadalmi hatásokról, valamint az isko-
la szerepérôl.
Az iskolában elkövetett kortársbántalmazásnak számos iskolai szinten érzékelhetô
hatása van, például növekedhet a hiányzás, a személyzeti fluktuáció, a fegyverek
vagy egyéb veszélyes tárgyak felbukkanása száma a gyerekeknél, a rizikómaga-
tartások elôfordulása (dohányzás, alkohol-, drogfogyasztás); csökkenhet a tanárok
megbecsültsége; jogi eljárások indulhatnak az iskola ellen; ezekkel párhuzamosan
romlik az iskola erkölcsi színvonala, oktatási hatékonysága.
A bántalmazással foglalkozó szakemberek olyan lehetséges intervenciós tech-
nikákat dolgoztak ki, melyek iskolai, osztály és egyéni szintû lépéseket tartalmaz-
nak, de hatásvizsgálat kevés esetben készült. 

Várnai Dóra, pszichológus
Országos Gyermekegészségügyi Intézet
Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola
varnai@ogyei.hu
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Mozgás és nevelés kapcsolata a Waldorf-pedagógiában

Nevelés és mozgás kapcsolata elválaszthatatlan. Ez a kijelentés rögtön alapél-
ménnyé válhat, amint figyelmünket azokra a hétköznapi jelenségekre fordítjuk,
amelyekben közvetlenül és intenzíven éljük át testünk és a külvilág kapcsolatát.
Bemutatkozásnál pontosan mûködik bennünk a mérce, mely meghatározza, hogy
milyen távolságban kell megállnunk a velünk szemben állótól annak érdekében,
hogy a találkozás ne váljon túl intimmé illetve túlzottan tartózkodóvá, hideggé.
A bevezetô gondolatokhoz a részvevôk élményeket gyûjthettek a közös játékok,
mozgásos gyakorlatok során, melyek a további szakmai beszélgetés alapját
képezték. Központi kérdésünk volt, hogy az ilyen és hasonló mozgásos
tevékenységek során mire irányul a gyermek, a fiatal figyelme a különbözô élet-
korokban; hogy milyen fontos szerepe van a képzeletnek a gyermek, a nevelô, a
tananyag hármas kapcsolatában, és hogy ez hogyan hat magára a mozgásra.
A kisgyermek a környezetét utánozva tanul mozogni, állni, járni, beszélni,
gondolkozni. Mint szülôk, nevelôk tudatos figyelemmel munkálkodhatunk azon,
hogy kiaknázzuk azokat a lehetôségeket, amelyeket az utánzás rejt magában.
A Waldorf-pedagógia módszertana nagyban épít erre a felismerésre.
Az óvónô a nevelés központi eszközeként használja az utánzást: a gyermek
utánzási vágyára épít. Tudja, hogy mozgását, gesztusait, hangjának dallamát és
érzéseit is utánozzák a körülötte lévô gyerekek. A mesékben hallott képeket
megteremtik, valósággá teremtik. 
A kisiskolás még mindig nagyon szívesen merül el a képzelet alkotta
képekben, sôt  a tananyag megközelítésében alaposan kihasználható ez a
képessége. A testnevelésórákon is történetek, képek segítségével vezethetôk
be a legkülönfélébb játékok. 
A kamasz „álláspontot” alakít ki. Térben és gondolkodásban is. Önálló véleményét
egyre inkább megformálja a világ jelenségeivel kapcsolatban és ezért a végsôkig
képes küzdeni, vitatkozni, kiállni. Ez a folyamat a növekvô gyermek, kamasz
mozgásában, a sportokhoz való viszonyában is nyomon követhetô. Ki kell alakíta-
nia, meg kell erôsítenie és meg kell tartania a pozícióját, legyen szó bármilyen
sportról: kosárlabda, birkózás, tenisz… A többiektôl, a világtól való különállást kell
megélnie, kialakítania, annak érdekében, hogy késôbb a tudatos együttmûködés-
ben a megerôsödött, értô, megismerô én találhasson újra a másikra. 
A gyermek fejlôdésében megfigyelhetô tudati, érzelmi és térélményhez köthetô vál-
tozásokat szem elôtt tartva kap különös hangsúlyt a mozgás és nevelés kapcsola-
ta a Waldorf-pedagógiában.
Játékok, mozgásos gyakorlatok: 
Dió, dió így-úgy… • Egér, mókus, béka • Tapslabda (körben, irányváltásokkal,
körön átadásokkal) • Birkózás „gerendán”, leguggolás párban • Vakvezetés  •
Varjak és a gazda • Fittness gyakorlatok

Varga-Szemes László
Magyar Waldorf Szövetség
1243 Budapest, Pf.: 644.
Iroda: 1075 Budapest, Asbóth u. 17. félemelet 2.
Tel.:06 1 461 00 90, 06 30 328 7448 Fax: 06 1 413 68 66
E-mail: mwsz@waldorf.hu
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Befogadjuk? Kirekesztjük?
Külföldi gyerekek a magyar közoktatásban!

„Az anyák napi ünnepségen öt gyerek nem szerepelt. Ôk külön ültek. Négy roma
és egy külföldi gyerek”. 
Annak ellenére, hogy a rendszerváltás óta folyamatosan érkeznek és jelen vannak
külföldi gyerekek a magyar iskolákban, az oktatásügy, a pedagógusok mégsem
tudnak igazán mit kezdeni velük. A statisztikák szerint a Magyarországon
tartózkodó külföldi gyerekek közül kb. 20%, azaz 3000 gyerek a nem magyar
anyanyelvû, akinek kultúrája, vallása az ittenitôl eltérô. Ez a szám lassan, de
folyamatosan növekszik. Kutatások, felmérések sora bizonyítja, hogy az otthon
elhagyása, az ismeretlen új környezet még akkor is szorongást, instabilitást okoz
a gyerek életében, ha a váltást megfelelô elôkészítés elôzte meg. Az iskolák,
pedagógusok sokat tehetnek ezek enyhítésére, megszüntetésére, és sajnos
növelésére is. 
Az iskolaigazgatók, pedagógusok beszélgetések során gyakran a pénzhiányra és
a nagyfokú leterheltségükre hivatkoznak. Ezzel magyarázzák, hogy nem tudnak
megfelelôen foglalkozni a magyarul nem beszélô gyerekekkel. El kell ismerni,
valóban sok az ennél fontosabbnak tartott feladat, és kevés az erre a célra
fordítható pénz.
De vajon csak ez hiányzik?
Vannak tanárok, akik apró ötletekkel is csodákat mûvelnek. A külföldi gyerek
érkezését megfelelôen elôkészítik. Felkészülnek, információkat gyûjtenek az
érkezô gyerek országáról, kultúrájáról, keresik a családdal való megismerkedés
lehetôségét. Emellett az osztályt is felkészítik a külföldi gyerek fogadására. A kor-
osztály érdeklôdési körébe tartozó témákon keresztül érzékenyítik a gyerekeket.
Az iskolában eltöltött elsô napnak nagy jelentôsége van. Ilyenkor történnek meg a
formális események: a bemutatkozás, a megfelelô hely, a megfelelô padtárs, az
osztálytársak, az iskola megismerése. Erre a napra majdnem minden gyerek em-
lékszik. Ki kellemesen, ki rendkívül kellemetlenül. Ezen a napon kis odafigyeléssel
olyan alapokat teremthetünk, amelyekre hosszútávon könnyebben építkezhetünk.
Az oktatásirányítás feladata mindemellett nagy. A pedagógusképzés átalakítása, a
külföldi gyerekek oktatására kidolgozott pedagógiai módszerek, tankönyvek,
segédeszközök létrehozása sürgetô feladat és jelentôsen segítené a pedagógusok
munkáját. De mindenképpen szükség van a szemlélet-, attitûdváltására is.
Magyarország az Európai Unió része. Az országhatárok nyitottak, külföldre
megyünk, és külföldiek jönnek hozzánk, köztük gyerekek is. Ez a jelenség a min-
dennapok része, ezért a maga természetességében kell kezelnünk. Fogadjuk be
ezeket a gyerekeket, és ne rekesszük ki ôket! Amit megtehetünk az iskolák, peda-
gógusok szintjén azt tegyük meg: éreztessük a gyerekekkel, hogy szívesen látjuk ôket! 
„Az anyák napi ünnepségen minden gyerek fellépett. A négy roma és a „külföldi
gyerek” is. Volt, aki szavalt, volt, aki énekelt, táncolt…Mindenki örült.”

Medjesi Anna
Menedék – Migránsokat Segítô Egyesület
1074 Budapest, Rákóczi út 80.
menedek@menedek.hu
www.menedek.hu
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Igazságügyi Hivatal – Áldozatsegítô Szolgálat

Az Áldozatsegítô Szolgálatot a bûncselekmények áldozatainak segítésérôl és az
állami kárenyhítésrôl szóló, 2005. évi CXXXV. törvény hozta létre. A szolgálatok
2006. január 1-je óta mûködnek a megyeszékhelyeken illetve a fôvárosban, az
Igazságügyi Hivatal keretein belül. A szolgálathoz bárki fordulhat (nem csak a
bûncselekmények áldozatai), hogy büntetôeljárásbeli jogairól, kötelezett-
ségeirôl, a számára elérhetô támogatások fajtáiról és az igénylés feltételeirôl,
segítô szervezetekrôl tájékoztatást kapjon. 

A bûncselekmények áldozatai áldozatsegítô szolgáltatásokban illetve káreny-
hítésben részesülhetnek. A támogatások akkor vehetôek igénybe, ha a
sérelmezett bûncselekménnyel kapcsolatban büntetôeljárás indult. Az eljárás
megindulásáról az eljáró hatóság (rendôrség, ügyészség, bíróság) igazolást állít
ki. Ha az áldozat ilyen igazolással nem rendelkezik, akkor azt a szolgálat hivatal-
ból szerzi be. 

A szolgálat az érdekérvényesítés elôsegítése keretében tájékoztatja a felet az
elérhetô pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyéb ellátásokról, ezek
igénybevételében, az esetleges panaszjog érvényesítésében segítséget nyújt.
Az áldozat bûncselekménnyel összefüggô ügyének, jogvitájának peren kívüli
intézéséhez szakjogászi segítséget biztosít. A bûncselekmény következtében
kialakult krízishelyzetben felmerülô rendkívüli költségek megfizetéséhez pedig
azonnali pénzügyi segélyt adhat. 

Míg az áldozatsegítô szolgáltatásokat bármely bûncselekmény áldozata
igényelheti, kárenyhítésre a szándékos, személy elleni erôszakos bûncselek-
mény közvetlen fizikai sértettjei jogosultak, akiknek testi épsége, egészsége a
bûncselekmény következtében súlyosan károsodott, valamint ezek hozzátar-
tozói, eltartottjai. Feltétel továbbá az áldozat rászorultsága, amelyet jövedelmi
viszonyai határoznak meg. Rászoruló az áldozat, ha családjában az egy fôre jutó
jövedelem nem haladja meg a jogszabályban meghatározott összeget (2007-
ben 136 138 Ft-ot), illetve az is, aki a törvényben felsorolt szociális ellátások
valamelyikében részesül. 

A kérelem bármely áldozatsegítô szolgálatnál elôterjeszthetô. A szolgálat a
megyeszékhelyeken kívül a megye két másik városában is elérhetô havi két
alkalommal. A kihelyezett ügyfélfogadások helye és idôpontja az Igazságügyi
Hivatal honlapján (www.kih.gov.hu) megtekinthetô. A szolgálat tevékeny-
ségérôl, elérhetôségeirôl az Igazságügyi Hivatal ingyenesen hívható zöld száma
(06-80-244-444) is tájékoztatást biztosít.

Központi Igazságügyi Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Róna u. 135. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 90.
Telefon: 460-4700 Fax: 460-4728
Honlap: www.kih.gov.hu 
(A hivatal szolgálatainak megyei elérhetôségei a honlapon szerepelnek.)
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Igazságügyi Hivatal – Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat – közismertebb nevén a „nép ügyvédje” szol-
gálat – olyan jogintézmény, amelynek keretében a hátrányos helyzetû állampol-
gároknak peren kívüli ügyekben szakszerû jogi tanácsadást és beadvány-
szerkesztést biztosítunk. 2008. január 1-jétôl a szociálisan rászorulók eljárási
jogi képviseletet is kaphatnak jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása során.

A támogatás rászorultsági kategóriákhoz igazodik. Az állam a kérelmezô
jövedelmi, vagyoni helyzetétôl függôen átvállalja (öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét – 2007-ben 27 130 Ft – meg nem haladó egy fôre jutó havi
nettó jövedelem esetén), vagy legfeljebb 1 évre megelôlegezi (68 069 Ft-ot meg
nem haladó egy fôre jutó havi nettó jövedelem esetén) a jogi szolgáltatás díját.
Akirôl külön eljárásban megállapították, hogy bûncselekmény áldozata, annak
esetében a jogi szolgáltatás díját a fél helyett szintén az állam viseli, ha
jövedelme nem haladja meg a 136 138 Ft-ot.

Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül rászorultnak tekintendô az a
fél – és a jogi szolgáltatás díját az állam viseli –, aki rendszeres szociális segély-
ben vagy közgyógyellátásban részesül; átmeneti szállást igénybe vevô hajlékta-
lan; menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt; vízumkiadás,
tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcso-
latban kér segítséget, és valamelyik felmenôje magyar állampolgár volt; család-
jában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül.

Hivatalunk ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerûbb megítélésû
ügyekben, díjmentesen ad jogi tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmu-
tatást bárki számára. 

A határon átnyúló jogvitákban is támogatást nyújtunk uniós polgároknak, rá-
szorultság alapján, a jogérvényesítéshez, külföldi bíróság elôtti költség-
mentesség, pártfogó ügyvéd kirendelése eléréséhez.

A kérelmet – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellék-
letekkel – a megyeszékhelyeken illetve a fôvárosban mûködô igazságügyi hiva-
talok jogi segítségnyújtó szolgálataihoz kell benyújtani vagy postán megküldeni.
A szolgálat a megyeszékhelyeken kívül a kihelyezett ügyfélfogadási helyeken is
elérhetô. Az ügyfélfogadások helye és idôpontja az Igazságügyi Hivatal hon-
lapján (www.kih.gov.hu) megtekinthetô. A szolgálat tevékenységérôl,
elérhetôségeirôl az Igazságügyi Hivatal ingyenesen hívható zöld száma (06-80-
244-444) is tájékoztatást biztosít.

Központi Igazságügyi Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Róna u. 135. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 90.
Telefon: 460-4700 Fax: 460-4728
Honlap: www.kih.gov.hu 
(A hivatal szolgálatainak megyei elérhetôségei a honlapon szerepelnek.)
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Igazságügyi Hivatal – Pártfogó Felügyelôi Szolgálat

A 2003. július 1-jei intézményi reform során létrehozott Pártfogó Felügyelôi
Szolgálat egy szervezetbe integrálta a fiatalkorú és a felnôtt korú elkövetôkkel
foglalkozó pártfogói tevékenységeket, melyek a ’70-es évek óta külön rend-
szerben mûködtek. A Pártfogó Felügyelôi Szolgálat 2006. január 1-jétôl az
Igazságügyi Hivatal szervezeti rendszerében mûködik, önálló szakterületként.

A Pártfogó Felügyelôi Szolgálat célja, hogy a pártfogó felügyelô a büntetôeljárás
és a végrehajtás folyamatában kellô súllyal legyen jelen, és közvetítôi szerepet
lásson el az elkövetô, valamint az áldozat és a társadalom között, ezáltal
csökkentve a bûnismétlés veszélyét és fokozva az elkövetô társadalmi reinteg-
rációjának esélyét. A pártfogó felügyelettel megerôsített büntetôeljárásban az
alternatív szankciók (például vádemelés elhalasztása, felfüggesztett szabad-
ságvesztés, közérdekû munka, próbára bocsátás) alkalmazása hosszú távon
lehetôvé teszi a börtönnépesség csökkenését. A Pártfogó Felügyelôi Szolgálat
missziója:
„A Pártfogó Felügyelôi Szolgálat célja a bûnismétlés kockázatának csökkentése.
A pártfogó felügyelô az alternatív büntetések végrehajtásával, az elkövetô szük-
séges mértékû és következetes ellenôrzésével elôsegíti a büntetôjogi
következmények maradéktalan érvényesülését, a közösség védelmének
erôsítését; támogató tevékenységével növeli az elkövetô társadalmi integrá-
ciójának esélyét.
A Pártfogó Felügyelôi Szolgálat a helyreállító igazságszolgáltatás elve alapján
mûködik. Célja, hogy az elkövetô szembesüljön tettének következményeivel, s
hogy az áldozat, a megsértett közösség és a bûnelkövetô közötti közvetítéssel a
bûncselekmény okozta károk mérséklôdjenek.”

A Pártfogó Felügyelôi Szolgálat az alábbi feladatokat látja el:
• az ügyészségi és bírói döntéshozatal elôkészítése kvázi szakértôi tevékenység

keretében (környezettanulmány, pártfogó felügyelôi vélemény készítése);
• az alternatív büntetések végrehajtása, felnôtt- és fiatalkorú elkövetôk pártfogó

felügyeletének ellátása;
• a közérdekû munka büntetés végrehajtásának felügyelete és ellenôrzése;
• a szabadulás elôkészítése érdekében végzett börtönpártfogás, szabadulás

után önkéntesen igénybe vehetô utógondozás;
• büntetôügyekben alkalmazható közvetítô tevékenység (mediáció).

2007-ben szolgálatunk legfôbb szakmai feladata a büntetôügyekben alkal-
mazható közvetítôi tevékenység (mediáció) magyarországi bevezetése,
valamint az egyéni esetkezelés mellett a csoportos foglalkozások szakmai
sztenderdjeinek kidolgozása.

Központi Igazságügyi Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Róna u. 135. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 90.
Telefon: 460-4700 Fax: 460-4728
Honlap: www.kih.gov.hu 
(A hivatal szolgálatainak megyei elérhetôségei a honlapon szerepelnek.)
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Kapcsolatteremtés
oktatási intézmények és civil szervezetek között

Miért jó egy iskolának kapcsolatot tartani civil szervezetekkel? Miben tudják
segíteni egymás munkáját? Miért korlátozott az információáramlás az iskolák és a
civil szervezetek között? Milyen segítségre van szükségük a pedagógusoknak?
Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a találkozón.
A workshopon részt vevô három civil szervezet a környezet- és a
fogyasztóvédelem területén tevékenykedik. A környezettudatos szemlélet és a
tudatos fogyasztói magatartás kialakulásának elôsegítése kiemelt céljaik, ezekért
mûködnek együtt a pedagógusokkal is.
A workshop a három résztvevô civil szervezet – Ökoszolgálat Alapítvány, Tudatos
Vásárlók Egyesülete (TVE), Hulladék MunkaSzövetség (HuMuSz) – bemu-
tatkozásával kezdôdött, majd a pedagógusokat arról kérdeztük, hogy milyen segít-
ségre lenne szükségük, illetve szerintük mi lenne a hatékony módja az iskolákkal
való kapcsolatfelvételnek és kapcsolattartásnak.
Amit a szervezeteink nyújtani tudnak az iskoláknak: aktuális információkat adunk
a természet-, környezet- és fogyasztóvédelem területén, telefonon, személyesen
és e-mailben, valamint internetes adatbázisok formájában: szakmai kérdésekrôl,
elôadásokról, rendezvényekrôl, pályázatokról, kiadványokról • oktatási
tevékenységet folytatunk (elôadások megtartása, rendezvényeken való részvétel,
pályázatok kiírása, pedagógusképzések szervezése) • szemléletformáló, tájékoz-
tató kiadványokat írunk • hírleveleket szerkesztünk.
A résztvevô pedagógusok elégségesnek tartották a felajánlott lehetôségeket, a
problémájuk inkább az volt, hogy ezek az információk nem jutnak el hozzájuk.
A workshop-on az alábbi kapcsolattartási lehetôségeket gyûjtöttük össze:
nyomtatott  és elektronikus hírlevelek (Hálózat, Kör, Ökoiskola Hírlevél, Saláta
Hírlevél) • levelezôlisták • adatbázisok, gyûjtemények kiadványokról (Ökosz,
Magosfa) • pedagógusszervezetek, munkacsoportok, szövetségek bevonása •
honlapok, ahol a környezetvédelmi programokról, pályázatokról, kiadványokról és
rendezvényekrôl információhoz lehet jutni: civil szervezetek saját honlapjai, green-
fo.hu, sulinet.hu, csaladinet.hu • személyes kapcsolat keresése az iskolákkal.
A felsoroltakból látható, hogy a kapcsolattartásra viszonylag sok eszköz áll ren-
delkezésünkre. Számunkra inkább az okoz problémát, hogy miként vegyük fel a
kapcsolatot azokkal az iskolákkal, akik a fenti fórumokon nem tájékozódnak és
még nem ismerik szervezeteink tevékenységét. A résztvevô pedagógusok szerint
az a leghatékonyabb, ha e-mail-ben kapnak információkat. A találkozó ered-
ményeként a résztvevô szervezetekkel azt a megoldást választottuk, hogy a
pedagógiai szolgáltató központokon keresztül próbáljuk meg felvenni a kapcsolatot
az iskolákkal, valamint továbbra is hirdetjük tevékenységeinket a fenti fórumokon.
Ezúton is kérjük a kedves pedagógusokat, hogy tájékozódjanak az említett
helyeken, illetve forduljanak hozzánk bizalommal, ha segítségre van szükségük.

Földesi Dóra (HuMuSz)
oktatas@humusz.hu, www.humusz.hu
Bóbis Ildikó (Ökosz)
okosz@okoszolgalat.hu, www.okoszolgalat.hu
Haraszty Anikó (TVE)
www.tudatosvasarlo.hu
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A hulladék mennyiségének csökkentése az iskolákban
Módszertani ötletbörze

Napról napra több szemetet termelünk, egyre nagyobb problémát jelent a hulladék
biztonságos kezelése, ártalmatlanítása. Szerencsére nô azon iskolák száma, ahol
megszervezik a szelektív hulladékgyûjtést, ami nagyon hasznos, de csak tüneti
kezelés. Workshopunkon arra gyûjtöttünk ötleteket, hogyan lehet csökkenteni a
keletkezô hulladék mennyiségét mindennapi életünkben, és erre hogyan hívhatjuk
fel a diákok figyelmét. Hasznos tapasztalatcserét folytattunk arról, ki hogyan
szervez ruhacserét, bolhapiacot, vagy miként oldja meg a madáretetést a havas
napokon. Most lássunk néhány ötletet!
Iskolai komposztálás
Az iskolakertben elhelyezett komposztkerettel megoldhatjuk a kerti szerves hul-
ladék kezelésének gondját. A gyerekek egymást váltva lehetnek felelôsök, így egy
kicsit mindenki magáénak érezheti a dombot és megtanulhatják a komposztálás
csínját-bínját. Biológia- és kémiaórán pedig lehet vizsgálódni: élôlényeket tanul-
mányozni és PH-t mérni.
Csere-bere
A könyvtár elé kihelyezett dobozba bárki beteheti a megunt könyveit és kivehet a
számára érdekeseket. A bolhapiac kiváló lehetôség a megunt tárgyak elcse-
rélésére. A használt ruhák már kicsit nehezebben cserélnek gazdát. Ezen segít-
hetünk, ha az összegyûjtött ruhákat elcseréljük egy másik iskolával, a börze hangu-
latát pedig divatbemutatóval dobhatjuk fel. Rendezhetünk (ruha, játék, könyv stb.)
gyûjtést is gyermekotthonok, rászoruló iskolák, karitatív szervezetek részére.
Hulladékból tárgyak
Készíthetünk használati tárgyakat kidobásra ítélt dolgokból. Konzervdobozból
ceruzatartót, befôttesüvegbôl vázát, mécsestartót, fûszertartót, régi naptárból
pedig díszzacskót.
Madáretetô készítés
Hirdessünk versenyt! Ki készíti el a legszebb és legpraktikusabb madáretetôt hul-
ladékból? Biológiaórán, aztán meg lehet figyelni a madarakat.
Madárkarácsony
Az osztályterem helyett inkább az iskolaudvaron álló fenyôt díszítsük fel (ha van)!
Tegyünk rá diót, mogyorót, sajtot, cinkekenyeret stb.!
Dolgozatírás
A röpdolgozatokat használt papírra írassuk, a teszteket két oldalasra fénymásoljuk!
Vászontáska-festés
A feldíszített táskával lehet menni bevásárolni, így nem kell nejlonzacskót használni.
Tudatos vásárló 12 pontja (www.tudatosvasarlo.hu)
A tudatos vásárlás szempontjait érdemes közösen megbeszélni a diákokkal.
Bolti technikák
Gyûjtsük össze, hogy milyen módszerekkel próbálnak minket több vásárlásra
csábítani az üzletekben! Pl.: akciók (Tényleg akciós?), pénztár körül található
nyalánkságok stb.

Földesi Dóra (HuMuSz)
oktatási programfelelôs
Hulladék Munkaszövetség, Bp., Saru u. 11., (1)386-2648
oktatas@humusz.hu,  www.humusz.hu
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Környezeti nevelés és erdei iskola egy ökológiai faluban,
Gyûrûfûn.

Környezetünk állapotának rohamos romlása és az emberi kapcsolataink teljeseb-
bé tétele igénye hozta létre hazánkban is az ökofalvakat. Az egyik elsô a Dél-
Dunántúlon fekvô Gyûrûfû. Az egykori falu az 1950-es években kezdôdött közpon-
tosítási törekvések miatt a ’70-es években elnéptelenedett. A ’90-es években
kezdett újjáépülni, kicsit más alapokon: ötvözve a hagyományt a mai kor
vívmányaival. Elôdeink értékes tudását, s a ránk örökített tiszta, érintetlen ter-
mészeti kincseket igyekszünk ôrizni, s az érdeklôdôknek átadni.
Egy település akkor fenntartható, ha nem terheli meg környezetét annyira, hogy az
ökológiai egyensúly felboruljon. Alkalmazhatók: napenergia hasznosítás,
erdôtelepítés, kút, helyi szennyvízkezelés, megfelelô hulladékkezelés, vegyszer-
mentes gazdálkodás. A hallgatóknak párokban a kiosztott térképekre ökofalut kel-
lett tervezniük.
Egy élô példa: az elsorvasztott falu helyén, egy ökológiai alapokon nyugvó ren-
dezési terv alapján újjászületett település, Gyûrûfû bemutatása (power point).
Természetes anyagokból (vályog, kô, fa stb.) készült házak, nádágyas szenny-
víztisztító, ciszterna, kétkörös vízrendszer (tiszta vizû kút – ciszterna), szelektív hul-
ladékkezelés, komposztálás, vegyszermentes gazdálkodás, természetközeli gyep-
és erdôkezelés, megújuló energiaforrások (nap, fa) felhasználásával. A gyerek (s a
felnôtt is) jó példán keresztül tanul: ha hiteles helyszínen kézzelfogható ismereteket
szerez olyan emberektôl, akik maguk is így élnek.
A felnôttek tudatformálásában szóba jöhetô lehetôségek: érdeklôdô csoportok
körbevezetése • vályogház-építô tanfolyamok nyáron • környezeti nevelôk tovább-
képzése • segítség szakdolgozatok készítésében, • a közelbe tervezett környezet-
károsító beruházások veszélyeire való figyelemfelhívás, • a márciusban átadott
Szent László tanösvény, mely a természet és az ember harmonikus együttélésének
lehetôségét mutatja be, • kiemelkedô rendezvények: pl. I. Magyar Biodiverzitás Nap.
A helyi természetvédelmi területen mûködô Veronika Erdei Iskola 2004 óta látja
vendégül a gyerekeket. Pásztor, lovas íjász, tájfutóedzô, biológiatanár, vályog-
építész, kézmûves szakemberek vezetésével:
• természetismereti, 
• ökológiai,
• hagyományôrzô,
• sport jellegû foglalkozásokat tartunk.
Az osztályok napkollektoros vályogházban és hajópadlózott jurtákban alszanak,
teljes ellátást kapnak. 
Foglalkozásunkon összehasonlítottuk, miben tér el a hagyományos és erdei isko-
la. Az erdei iskola többnapos, élményközpontú, több érzékszerven át ható, néha
váratlan eseményekkel (idôjárás) tarkított, szabadban történô nevelés. A gyerekek
környezethez való viszonyulásának pozitív irányba történô változásában
kiemelkedô jelentôséggel bír.

Fridrich Ágnes
Veronika Erdei Iskola
Tel: 73/554 410
e-mail: lovastanya@t-online.hu
web: www.gyurufu.hu 
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Egyetemistákkal az általános iskolások környezettudatosságáért

Ma már minden általános iskolában kötelezô a környezeti nevelést integrálni a tan-
tervbe, ugyanakkor sok iskola nincsen felkészülve az olyan komplex témakörök,
mint a biodiverzitás (élôlények sokszínûsége) mértékének csökkenése, a klímavál-
tozás vagy a globalizáció ismertetésére, illetve a pedagógusok, megfelelô szak-
képzettség hiányában sokszor nem mernek ezekrôl a fontos témákról beszélni.
A gödöllôi Szent István Egyetem környezetgazdálkodási agrármérnök és mérnök-
tanár szakos diákjai, valamint a GATE Zöld Klub önkéntesei számos mintaértékû
környezeti nevelési projektet bonyolítottak le az utóbbi években, együttmûködés-
ben a helyi általános iskolákkal. Mindez, amit közösségi tanulásnak is hívunk, nem
csupán a kisiskolások hasznát, de az egyetemisták tudásának elmélyülését és
oktatási, projektmenedzsmentbeli és kommunikációs készségeik fejlôdését, a
felelôs viselkedés megtapasztalását is magával hozta, s így az ô szakmai
fejlôdésüket is segítette. A diákok személyes életében is fontosak ezek a prog-
ramok, hiszen – bár koruk szerint már akár szülôk is lehetnének – még félnek a
gyerekekkel való játéktól. Sokan itt tapasztalják meg elôször a felnôtt szerepét, és
szereznek jó élményeket  gyerekek körében.

Igen széles az együttmûködés lehetséges módjainak palettája, a nyári tábor
szervezésétôl és lebonyolításától kezdve, a környezetvédelmi vetélkedôkön át,
a közös kutatásokig sok mindenre volt már példa, s ezekbôl a konferencia hall-
gatói színes beszámolót is hallgathattak. Közös jellemzôje mindahányuknak,
hogy a programok az iskola falain kívül zajlottak és játékos módon próbálták a
diákokat közelebb hozni a természethez. Jó néhány tényleges környezeti prob-
léma megoldását tûzte ki célul, s így magában hordozta a projektmódszer min-
den elônyét, s nem pusztán a fenntartható életmódra, de az állampolgári
részvételre is nevelt.

Az egyetemisták bevonásával biztos szakmai tudást lehet bevinni az alapfokú
oktatásba, ugyanakkor, tekintettel kell lenni a hallgatók idôbeosztására (pl. vizs-
gaidôszakok, ZH-k) és amennyiben az egyetemen nincsen valamilyen szervezet,
vagy egyetemi oktató, aki felvállalná a koordinálási feladatokat, úgy az iskolákra
hárulhatnak a projekt menedzselésének feladatai, a diákok motiválása, men-
torálása. Az egyetemistákkal való együttmûködés terén számos jó gyakorlat alakult
ki az Európai Uniós forrásból mûködô Közösségi Tanulás és Önkéntes Központnál,
melyeket szívesen megoszt az érdeklôdôkkel e cikk írója.

Mérô Ágnes kapcsolattartó
SZIE – KTI Közösségi Tanulás és Önkéntes Központ
2103 Gödöllô, Páter Károly u. 1.
Tel./fax:(28) 522-000 /2269 mellék, / (28) 415-383 (06 30) 546-9969
mero.agnes@kti.szie.hu
www.koto.k.hu
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Krsztovicsné Nagy Irén, állatkert-pedagógus
Fôvárosi Állat- és Növénykert, 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
Telefonszáma: (06-1) 273-4900, Fax: (06-1) 273-4989
zooped@zoobudapest.com, www.zoobudapest.com

Az állatkert-pedagógia alapjai
és ismerkedés „nemszeretem állatokkal”

Napjainkban az állatkertek a biodiverzitás megôrzésében való szerepvállalással
csatlakoztak a fenntarthatóságért küzdô intézmények, szervezetek sorához.
Alapvetô feladatuk bekapcsolódni a fenntarthatóságra nevelés folyamatába is,
amit az állatkert-pedagógia, mint speciális környezeti nevelési terület segít-
ségével valósítanak meg. (Részletesebben lásd: Mindengyerek Konferencia
2003-as kiadvány, In: Nagy Irén: Zoopedagógia, azaz környezeti nevelés az
állatkertben). A 2007. évi workshop célja az volt, hogy a résztvevôk megis-
merkedjenek a legalapvetôbb állatkert-pedagógiai feladatokkal, eszközökkel,
módszerekkel. Az alapfogalmak megbeszélésén túl a módszerek és témák egy
részét csoportos játék és tapasztalati élményszerzés által igyekeztem átadni.
A táblázatban utóbbiak rövid összefoglalója olvasható:
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TÉMA

Tapintódoboz

Ismerkedés
élô állatokkal
(botsáska,
bütykös
csótány,
közönséges
boa)

Állatos
játékok

Fogalmak az
állatkert
életébôl

TARTALOM

Egy adott élôhely
jellemzôinek
megismerése.

Fajmeghatározás
Élôhely
Tulajdonságok
Miért vált ki
undort, félelmet
az adott állat az
emberekbôl?

1) Találd ki, melyik
állat vagyok!

2) Táplálkozás

3) Közös állat

Az állatkertek
jellemzôinek
megbeszélése.

MÓDSZER

Tapintásos
érzékelés

Megfigyelés
Beszélgetés

1) Egyéni bemu-
tatás

2) Csoportalkotás

3) Csoportos
bemutatás

Csoportos játék

TEVÉKENYSÉG

Egy dobozban a
lombhullató erdôre
jellemzô tárgyakat
helyeztem el. A
résztvevôknek ezt
kellett kitapintaniuk.

Az állatok megérin-
tése, kézbe vétele.

1) Mozgással, test-
tartással, hang
nélkül utánozni egy
állat mozgását,
viselkedését.
2) A bemutatott
állatfajok
táplálkozás szerinti
csoportosulása.
3) A csoporttagok
együttesen megfor-
málnak egy állatot.

Fogalmak szétválo-
gatása, megje-
lenítése állóképben.

CÉL

Az élôhelyre jellemzô
tulajdonságok
megismerése.
Felkészítés
az élô állat simo-
gatásra.

Félelmek, téves hie-
delmek eloszlatása,
saját korlátaink leküz-
dése az ún. „Nem-
szeretem állatok”
megismertetése és
megszerettetése.

1) Az állatfajok jel-
legzetes tulajdonsá-
gainak kiemelése.

2) Az állatok
táplálkozásának
megismerése.

3) Együttmûködési
képesség fejlesztése.

A jól mûködô
állatkert jellemzôinek
rögzítése.
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A zoopedagógia módszertana  
Akkreditált továbbképzés a Fôvárosi Állat- és Növénykertben

A továbbképzés célja: a pedagógusok számára, olyan speciális állatkerti,
zoológiai és zoopedagógiai ismereteket adni, melyeknek birtokában képessé
válnak állatkerti órákat, foglalkozásokat tartani.
A továbbképzés célcsoportjai: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógy-
pedagógusok, kollégiumi nevelôk, szabadidô-szervezôk, vezetôtanárok.
Állatkertekben tartható órák: biológia, környezetismeret, természetismeret, föld-
rajz, matematika, idegen nyelv, rajz, mıvészettörténet, osztályfônöki, szakkör.
A továbbképzés tematikája: 
1. Fókuszban az állatkertek
Az állatkertek kialakulása, fejlôdése napjainkig • A Budapesti Állatkert története
• Állatkerti állattartás és állatorvoslás • Fajmegôrzés és természetvédelem az
állatkertekben.
2. Ökoszisztémák bemutatása
Hazai életközösségek  • Földünk füves területei • Földünk erdôs területei •
Szélsôséges területek • Földünk sósvízi életközösségei.
3. Állati stratégiák
Etológiai bemutató • Párválasztás, szaporodási stratégiák, utódgondozás •
Vadászat hidegvérrel, zsákmányszerzési stratégia • A rejtôzködés, mint túlélési
stratégia • Territoriális viselkedés • Ökológiai kölcsönhatások • Különleges
emlôsök: variációk adaptációra • „Furfangos majmok” kommunikáció a fôem-
lôsöknél • „Megszoksz vagy megszöksz” alkalmazkodás az éghajlathoz.
4. Fókuszban a nevelés
Az állatkert a környezeti nevelés egyik lehetséges színtere • Mi a zoopedagó-
gia? – állatkerti informális oktatás • Zoopedagógiai módszerek, nevelési lehetô-
ségek, formális oktatás • Kommunikáció az állatkertben • Zoopedagógiai
lehetôségek a Budapesti Állatkertben.
5. Zoopedagógiai módszerek
Szenzitív pedagógiai módszerek alkalmazása a zoopedagógiában •
Drámapedagógiai módszerek alkalmazása a zoopedagógiában • Állatkerti
bemutató óra kisiskolás korcsoporttal • Állatkerti bemutató foglalkozás óvodás
korcsoporttal.
Teljesítendô tartalmi követelmények: állatkertismeret, állatkertekben alkal-
mazható módszerek ismerete, képesség az elsajátított ismeretek pedagógiai
programokba történô integrálására, állatkerti óravázlat illetve foglalkozás ter-
vezet készítése és önálló megvalósítása.

A következô tanfolyam tervezett kezdete 2007. október 2. 14:00 óra

Sárfalvi Judit, zoopedagógus
Fôvárosi Állat- és Növénykert
1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
Telefon: (06-1) 273-4900,
sarfalvi@zoobudapest.com
www.zoobudapest.com
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A Földet utódainktól kaptuk kölcsön / Kisherceg életstratégia
Két egymásra épülô foglalkozás a jövô generációk érdekében:
részvételi és vizuális körjáték a globális válságról

Az itt leírt csoportoktató játék alapjait 2006 végén találtuk ki Indiában, az általunk
három évtizede támogatott ESP iskolahálózat nevelôinek globális képzésére,
Gujaratban. Vizuális, interaktív és akár áram nélkül is mûködô képzési formára volt
szükség a törzsi területek „dzsungeliskoláiban”. A falusi tanítók bölcsessége a ter-
mészet, a gyerekek, a faluközösség dolgaiban, ügyességük a táncban, énekben,
hímzésben és mindenféle kézmûvességben csodálatos. Ugyanakkor hálásan és
nagy érdeklôdéssel fogadták a globális ismereteket, amelyek segítik fölismerniük
helyi problémáik globális okait. Földanya ellát minket: édesvíz, talaj, erdô, élôvilág,
klímaegyensúly, hulladékelnyelô/-semlegesítô képesség stb. teszik lehetôvé az
emberi életet. De ha túlterheljük, leromlik, egyre kevesebb lesz mindebbôl, ettôl
pedig egyre kevesebb béke és igazságosság lesz, s egyre több küzdelem a szûkös
erôforrásokért. Föl kell ismernünk a túlterhelést, és nagyon gondosan és felelôsen
kell használnunk Földanya kincseit, különben civilizációnk elkerülhetetlen lerom-
lása összeomlássá gyorsul.
1. A Föld biokapacitását, eltartóképességét egy 3 méter átmérôjû körnek a
területe jelképezi.
2. Az emberiség ökolábnyomának fô szereplôi: a résztvevôket nyolc csoportra
osztjuk.
I – India
M-PB – Pakisztán és Banglades
M-I – Indonézia
M-14 – Afganisztán, Irán, Irak, Szaúd-Arábia, Törökország, Jemen, Algéria,
Marokkó, Niger, Egyiptom, Szenegál, Szíria, Üzbegisztán, Szudán.
C – Kína
A – USA
E – EU
O – az összes többi ország, pl.: Oroszország, Japán, Mexikó, Kanada, Ausztrália,
Latin-Amerika és az eddig nem említett országok Afrikában, Kelet-Európában,
Ázsiában. A csoportok sorra megmutatják a világtérképen országukat/régiójukat.
3. A régiók biokapacitása
A csoportok sorra megbecsülik, mekkora a területük eltartó képessége, azaz a
Földet jelképezô körbôl mekkora szektor (tortaszelet) tartozhat az ô régiójukhoz.
Ezután megkapják a tényleges adatokat, a 360 fok felosztását, cm-ben is a kör
kerületén, s színes szalagokkal, sugarakkal kijelölik a szektorokat:
I – 13,6 fok, 36 cm
M-PB – 3,4 fok, 9 cm
M-I – 6,9 fok, 18 cm
M-14 – 13,4 fok, 36 cm
C – 33,8 fok, 89 cm
A – 46 fok, 121 cm
E – 26 fok, 69 cm
O – 216,7 fok, 571 cm
4. Egy fôre esô öko-lábnyom régiónként
Az öko-lábnyomunk az, amennyi vizet, talajt, fát, tengeri erôforrást, vadvilág élôhe-
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lyet, szennyezés elnyelô kapacitást stb. használunk a táplálkozásunk, szállásunk,
közlekedésünk, szennyezésünk stb. megvalósításához. A biokapacitást globális
hektárban (gha) mérjük, ami egy átlagos hektárnyi földfelszín eltartóképessége. Az
ökolábnyomot is globális hektárban mérjük, ami ekkor is természeti erôforrást
jelent, azaz azt, egy adott személy életformájának fenntartásához hány hektárnyi
átlagos földfelszín szükséges. A globális km2 (g km2) száz gha-t jelent. A csoportok
megbecsülik, mekkora a fejenkénti lábnyom régiójukban, Magyarországhoz viszo-
nyítva. Azután megkapják a tényleges adatokat egy-egy kartonból kivágott négyzet
területével szemléltetve:
I – 14,1 cm oldalú négyzet
M-PB – 12,7 cm
M-I – 17,3 cm
M-14 – 20,2 cm
C – 20 cm
A – 49,5 cm
E – 36 cm
O – 23,4 cm
5. A régiók népessége
Ha egy kartonnégyzet 40 millió ember lábnyomát szemlélteti, hány négyzetre van
szükségük a csoportoknak? Sorra megbecsülik régiójuk népességét, azután meg-
kapják a paklit, a tényleges adatokat (a negyed-négyzet 10 millió embert jelent):
I – 111 negyed-négyzet: 1 milliárd 110 millió ember
M-PB – 32 negyed-négyzet: 320 millió
M-I –  25 negyed-négyzet: 246 millió
M-14 – 50 negyed-négyzet: 502 millió
C – 132 negyed-négyzet: 1 milliárd 320 millió
A – 30 negyed-négyzet: 300 millió
E – 40 negyed-négyzet: 400 millió
O – 235 negyed-négyzet: 2 milliárd 350 millió
Megemlítjük a ki- és bevándorlások nagyságrendjét: pl. Kínát félmillióan hagyják el
évente, az EU-ba félmillióan, az USA-ba egymillióan vándorolnak be.
6. Az emberiség betöltötte, sôt túlterhelte a Földet.
A csoportok a négyzeteikkel átfedés nélkül kitöltik a szektorukat. Nem baj ha a négy-
zetek nem illeszkednek pontosan a körszeletbe, legalább hagynak egy kis helyet az
élôvilágnak. A többlet négyzeteket kézben tartják. Fontos mozzanat, amikor felis-
merik, túl sok és túl nagy négyzetük van. Megkapják a túlterheltségi adatokat:
I – 212%
M-PB – 199%
M-I – 141%
M-14 – 201%
C – 204%
A – 207%
E – 255%
O – 77%
Hogy láthatóvá tegyük a túlterheltség mértékét, a szektorok sugarait meghosszab-
bítjuk a körvonalon kívül és letesszük a maradék négyzeteket. Látható, hogy a túl-
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terheltség sokkal nagyobb, mint a kevés tartalék Brazíliában, Kanadában,
Ausztráliában és Szibériában. Az O csoportban is vannak alaposan túlterhelt orszá-
gok (pl. Japán, Mexikó), de most csak a legnagyobb szereplôket vettük külön.
7. A túlterhelés ráadásul gyorsan nô
A csoportok megbecsülik, vajon régiójuk lábnyoma csökken (a kör középpontja
felé mutatnak) vagy nô (kifelé mutatnak). Azután megkapják a 2007-es elôre-
jelzéseket, karton-téglalapok formájában, s felmutatják. Elôször az évenkénti
népességnövekedésbôl adódó lábnyomnövekedést szemléltetô kartonokat:
I – plusz 15,2 millió
M-PB – plusz 6,7 millió
M-I – plusz 3,5 millió
M-14 – plusz 9,5 millió
C – plusz 8,3 millió
A – plusz 1,7 millió és 1 millió bevándorló
E – plusz 0,5 millió és 0,7 millió bevándorló
O – plusz 27,2 millió
Azután az évenkénti fejenkénti lábnyom-növekedésébôl összesítetten adódó láb-
nyom-növekedés jelzéseit teszik le a szektorukba, a szélére.
I – 0
M-PB – 0
M-I - 0
M-14 – plusz 27.000 gkm2

C – plusz 260.000 gkm2

A – plusz 178.000 gkm2

E – plusz 79.000 g km2

O – 0
Ezután a 2008-2015 évek növekedés jelzéseit kapják meg. Nyolc év alatt járja ki
egy gyermek az általános iskolát. 2015 a Millenniumi Fejlesztési Célok határideje.
Ezt is a szektoruk szélére teszik. Csupán nyolc év alatt óriási növekedés a túlter-
heltségben, ha nem változnak a trendek. Az USA évenkénti 2,7 milliós népesség-
növekedése nagyobb plusz teher a Földre, mint Kína s India évi 23,5 milliós
népesség-növekedése együtt, hiszen a szaporulatot szorozni kell a fejenkénti láb-
nyommal. Ugyanakkor a már megszületett szegény milliárdok feltörekvése
feltartóztathatatlanul és robbanásszerûen növeli a Föld túlterheltségét (ld. Kína).
Végzetes túlnépesedés folyik: évente közel 80 millióval több ember küzd jobb
helyért a túlterhelt s pusztuló Földön!  Percenkénti kb. 380 nô esik teherbe a
Földön, legalább felük kifejezetten a pár szándéka ellenére. A jövô generációk irán-
ti legelsô kötelesség a családtervezés.
8. Az egy fôre jutó biokapacitás
A csoportok újabb téglalapot kapnak, mutatják egymásnak, mekkora biokapacitás
(globális hektárban) jut a régiójukban egy fôre:
I – 265 fô/glob.km2, 0,38 gha/ fô, 9,7 cm oldalú négyzet
M-PB – 301 fô/glob.km2, 0,33 gha/ fô, 9,1 cm
M-I – 117 fô /glob.km2, 0,86 gha/ fô, 14,7 cm
M-14 – 121 fô /glob.km2, 0,83 gha/ fô, 14,4 cm
C – 127 fô /glob.km2, 0,79 gha/ fô, 14,1 cm
A – 21 fô /glob.km2, 4,76 gha/ fô, 34,5 cm
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E – 49 fô /glob.km2, 2,04 gha/ fô, 22,6 cm
O – 35 fô /glob.km2, 2,86 gha/ fô, 26,7 cm
Ahol kevés eltartó képesség jut egy fôre, ott túl nagy a létszám, szegénységre van-
nak ítélve. Nincs kiút a szegénységbôl családtervezés, népességcsökkenés nélkül.
Akarjuk növekvôen túlterhelni a Földet? Szûkösséget és harcot akarunk? Tönkre
akarjuk tenni az élôhelyünket? A jövô a döntéseinktôl függ.
9. Látogatások
Lassan körülsétálunk, megnézzük a világot más régiók szemszögébôl is. Azután a
nyolc csoport négy párba gyûlik és megbeszéljük érzéseinket, s megoldásokat
keresünk. A négy megbeszélés eredményét elmondjuk a többieknek. Az indiai
képzéseken kialakult válaszok: kevés gyerek, de iskoláztatva. Nôk jogai, tanulása,
munkalehetôségei, családtervezési eszközök elérhetôsége. Örömteli, egyszerû
közösségi élet a természetben.
10. A megoldás a Kisherceg életstratégia.
Az emberi élet némely dolgai terhelik a Földet (ezeket gyökereknek nevezzük), más
dolgai nem terhelik (ezek a gyümölcsök). Ha ez utóbbiak – a nem-anyagi
gazdagság – felé sikerül fordulnia az emberiségnek, akkor civilizációs összeomlás
helyett sikerülhet a lassított anyagi csökkenés. A gyökerek szükségesek, de gon-
dosan, mértékkel és módjával kell kezelni ôket, mert terhelik a Földet. A Kisherceg
bolygóját is szinte szétmorzsolják a túlszaporodott majomkenyérfák gyökerei.
A gyökerek a szaporodás, a termelés-fogyasztás-szennyezés és a küzdelem.
A gyümölcsök adják az emberi élet értelmét, boldogságát, s mivel nem terhelik a
Földet, végtelenül fejlôdhetünk bennük:
• Szerelem, szenvedély, gyönyörködés …
• Családélmény, szülô, gyermek, unoka …
• Beszélgetés, vendég, barát, mozgalom …
• Tettek békéért, Földért, igazságosságért …
• Szellemi fejlôdés, tanítványok, tanítók …
• Segítés rászorulókon, megelôzés …
• Bocsánatkérés, megbocsátás, türelem …
•  Játék, tánc, dal, móka, vigalom …
• Csend, lelkünk mély s magas élményei …
• Természet, illat, táj, növény, állat …
• Égbolt, felhôk, madarak, csillagok …
• Barangolások, falu, város, múzeum …
• Zene, film, színjáték, mûvészet …
• Könyv, vers, kép, heuréka, bölcsesség …
• Alkotás, ügyesség, a munka öröme …
• Testnevelés, tisztaság, egészség …
Az adatok elsôsorban a Global Footprint Network jelentéseibôl származnak (foot-
printnetwork.org).
A foglalkozásról szóló prezentáció színes szemléltetô ábrákkal végignézhetô a
www.bocs.eu weboldalon (címe: Földanya eltart minket).

Simonyi Gyula
BOCS Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Jókai u. 18. Tel: 30-2351378
gyula.simonyi@bocs.hu, www.bocs.eu
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Ökoiskola a gyakorlatban 

A workshop elsôsorban gyakorló pedagógusoknak szólt, és néhány interaktív gya-
korlaton keresztül azt mutatta be, hogyan vihetô be az ökoiskolai, a fenntarthatósági
pedagógiáját megvalósító szemléletmód a gyakorlati pedagógiai munkába. Hogyan
kapcsolható össze az iskola fizikai környezettudatos mûködése a fizika-, kémia-, de
akár a magyar- vagy a történelemórákkal. Hogyan lehet ugyanazzal a foglalkozással
a tanagyagot is megtanítani és részt venni a helyi közösség életében? 
Program:
• Bemutatkozás
• Elôadások: 1. elôadás; Az ökoiskola és az ökoiskola pályázati rendszere – elôadó:
Varga Péter. 2. elôadás; Környezeti nevelés vagy fenntarthatóság pedagógiája
(avagy miként alkalmazható a fenntarthatóság eszmerendszere a humán tantár-
gyakban) – elôadó:  Horváth Dániel
• Interaktív foglalkozások
Az elsô prezentációban kifejtettük az ökoiskolai filozófiát, mely szerint az ökológiai
és ökonómiai érdekek összeegyeztethetôk. A második elôadás a környezeti
nevelés és fenntarthatóság pedagógiája közti különbség hangsúlyozására épült.
Míg a környezeti nevelés elsôsorban a reáltantárgyakban (fôként biológia, földrajz)
jelenik meg addig a fenntarthatóságot szolgáló nevelés létjogosultságot nyert a
humántantárgyak rendszerében (fôként történelem). Az elôadás részletesen
foglalkozott a fenntarthatóság témaköreinek történelem tantárgyban való megje-
lenítésének lehetôségeivel és az ehhez elengedhetetlenül szükséges jelenorientált
történelemszemlélettel. Az interaktív foglalkozáson a jelenlevôk maguk próbálták
meg integrálni a fenntarthatóság eszmerendszerét az egyes tantárgyakba. Ennek
eredménye alább látható:
Magyar nyelv és irodalom: Kapcsolódjon a néprajzhoz – nyelvek, nyelvjárások,
tájnyelv. A tanári kar nyelvjárásai. • Mesék, olyan mûvek, amik a természethez
kötôdnek, a régi életet bemutató mûvek. • Szituációs gyakorlatok magyar nyelvbôl.
Rajz és vizuális kultúra: Környezetbarát anyagok használata • Háztartási hulladékok
felhasználása • Környezeti témájú mûvek – milyen és milyennek szeretné látni • Régi
termékék idôtállósága • Ökoházak • Régi és mostani épületek összehasonlítása •
Régi technikák pl. festékek elôállítására • Múzeumpedagógia • Mi volt szükséges az
órán használt eszközök létrehozásához • „Semmibôl valami” pl. csiriz készítése.
Testnevelés: Egészségnevelés – táplálkozás: a reformtáplálkozás, biogazdaságok-
ból származó élelmiszerek használata, saját termesztésû termékek használata •
tisztálkodás: természetes anyagok használata, víztakarékosság • öltözködés: ter-
mészetes anyagok használata • kivinni a gyerekeket a szabadba – pl. tájfutás,
gyógynövények bemutatása • a biogazdaságokban többet mozog az ember –
testerôsítô mozgás, egészséges tevékenység.
Ének-zene: népzene, néptánc a helyi közösségekben • ennek megvalósítása
különbözô helyszíneken • természetes eszközökkel zenélés • zeneterápia •
drámapedagógia zenéhez kapcsolódva • relaxációs zene • régi, mára eltûnt
hangszerek megismerése.

Varga Péter, Horváth Dániel és Varga Attila
Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet Iskolafejlesztési és Integrációs Központ
1051 Budapest, Dorottya u. 8.  tel: 1/2357249, fax: 1/2357242, mobil:20/4787000
email:vargaa@oki.hu
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Egyesületi mûvelôdési otthonok

Volt már szó arról e konferenciasorozaton, hogy a helyi mûvelôdési otthonokat
(különösen, ha még vannak!) a helyben mûvelôdôk kezébe/használatá-
ba/kezelésébe kéne adni–venni. Már csak azért is, mert így volt ez Magyar-
országon a polgárosodás kezdetétôl egészen az államosításig, és mert így volt/van
ez szerte Európában az ottani polgárosodás kezdeteitôl. Nem véletlen, hogy a poli-
tika és valamennyi gazdasági javunk államosításakor (avagy beszéljünk egysze-
rûbben és egyenesen: elvételekor, eltulajdonításakor) a közösségi mûvelôdés
egyesületi színtereit: az olvasó- és népköröket, a munkásotthonokat, az iparos-
egyleteket, az ilyen-olyan kaszinókat, a korabeli népmûvelés különféle egyházi
intézményeit mind elvették, megszüntették, és közülük településenként egyet-
egyet azon bizonyos egy párt irányítása alá helyeztek. Volt mitôl félni, hiszen
ezeknek korábban a társadalom maga szabályozta mûködését, és ez egyáltalán
nem volt kívánatos akkoriban. És ha tudjuk, hogy a közösségi mûvelôdés akkor, és
különösen most alapvetôen és döntôen a fiatalokat aktivizálja, érthetô volt a
félelmük az intézményekbe foglalt szabadságtól.
Ezt kéne megteremteni; visszaadni és visszavenni ismét.
Nagyon egyszerû dologról van szó. Arról, hogy ha vannak (még) gyerekek és fiata-
lok a településeken, azok többsége bizonyosan szívesen csinál szabadidejében
kedve, tehetsége és képességei szerint valamit. Csak egy kis animátori szak-
értelem kell ahhoz, hogy ez szervezetten és összehangoltan történjék. Képzett
népmûvelôt lehet találni bármerre manapság; négy-öt kisebb, egy-két nagyobb
falu, egy-egy kisváros hogyne tudná megfizetni mûködésüket, ha garantálnák
fiataljaik (és a felnôttek) szabadidô-szervezését? Az így felkeltett cselekvési
szándék legkülönfélébb tevékenységeket eredményez. Mindezek helyi együttese
bízvást megkaphatná mûködési területként azt a kultúrotthont, ami még helyben
megvan, avagy azt az épületet vagy épületrészt, amit e célra átadni, esetleg át le-
het(ne) alakítani. Ezt követôôen már csak egy kis pénz kell fûtésre, villanyra; óradíj
néhány helyben szükséges szakértônek/vezetônek, és pályázati nyeremény az
egyéb feltételek megteremtésére.
Könnyû lenne kitalálni és megcsinálni tehát a mûvelôdési otthont akkor, ha valakik
nem misztifikálnák ezt az egészet valami bonyolult intézménnyé, ha nem
bástyáznák körbe mindenféle elôírással úgy, hogy ahhoz éppen csak a helybéliek
nem férhetnek hozzá. Ennek eredményét bárki érzékelheti, bármerre jár:
települések hosszú során nincs közösségi mûvelôdési hely, legfeljebb buszváró,
néha presszó, néhány játékterem. Az pedig nem ugyanaz.
Persze nem mindenütt félnek az intézményalakítástól és a helybéli emberektôl.
Van, ahol a mozi megmentése teremtett ifjúsági házat egy évtized alatt, van, ahol
kocsma rejt ugyancsak évtizede differenciált mûvelôdési lehetôséget, és van, ahol
a faluszépészeti szándékból alakult sokszínû szabadidôs tevékenység manapság
már önmagát is finanszírozva. A saját kézbe vett közösségi mûvelôdésnek vagy
száz szép példája termett az elmúlt 16 esztendôben az országban. Nagy kár, hogy
nem akadt központi akarat mindezek gyámolítására.
Ha nem, hát nem. Attól még megteremthetik, kik hol akarják.

Beke Pál 
palkobacsi@c2.hu
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Káva Kulturális Mûhely  

A Káva Budapest elsô színházi nevelési társulata, magas szakmai színvonalon,
elismerten mûködô, nemzeti és nemzetközi programokat bonyolító
drámapedagógiai mûhely. 
Az ország különbözô pontjain 9-16 éves, sok esetben hátrányos helyzetû
gyerekek és fiatalok csoportjaival dolgozunk.
Olyan komplex színházi nevelési, valamint drámapedagógiai és színházi
eszközöket használó foglalkozásokat tartunk, amelyekben a résztvevôkkel kö-
zösen általános emberi, társadalmi problémákat vizsgálunk meg, cselekvésen
keresztül. A fiatalok nem csak megfigyelôi, hanem sokszor írói is a színpadon
megjelenített történetnek, mely a helyzetek végiggondolásával, elemzésével,
sûrítésével, átalakításával és adott esetben megjelenítésével születik.
Társulatunk 1994-ben kezdte munkáját, 1997 ôszétôl vált teljesen önálló
egyesületté. Munkatársaink Magyarország legtapasztaltabb szakemberei közé
tartoznak a dráma, a színházi nevelés és a civil menedzsment területén.
Budapesti bázisunk a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, ahol irodánk is
megtalálható. 
Színházi nevelés
A mûvészetpedagógiai módszer lényegi eleme, hogy vendégeink a nézôi
attitûdöt résztvevôi attitûdre cseréljék a közös alkotói folyamat során. A részt-
vevô fiatalok színházi elôadást vagy jelenetfüzért látnak, melyet közös gondol-
kodás, színházi játék és újraértelmezés követ: a színész-drámatanárok a
gyerekekkel együtt dolgozzák fel azt a problémát, amit az elôadás felvet.
Programjaink a felfedezés örömét nyújtják, melyekben a fiatalok megtudhatnak
valami lényegeset önmagukról és az ôket körülvevô világról. Munkánk során a
színházat és a drámát eszközként használjuk, a cél minden esetben a probléma
megértésének elmélyítése. 
Színházi nevelési programjainkat általános- és középiskolai osztályok látogatják
tanítási idôben.
DrámaDrom: Ebben a programban roma fiatalok közösségeivel dolgozunk.
Munkánk során használjuk a drámapedagógia, a diákszínjátszás, a színházi
nevelés eszköztárát. A program elsô befogadója a mánfai Collegium Martineum. 
Dráma Mûhely: A Káva állandó programjai mellett rendszeresen tervez és meg-
valósít drámaórákat, hosszab-rövidebb távú drámaprojekteket, gyakorlat-
sorokat, színházi tréningeket a legkülönfélébb témákban.
Gyerekbolygó: Színházi nevelési foglalkozásainkon évente több ezer gyerek
fordul meg. Nekik találtuk ki a Gyerekbolygót, ami olyan nyitott programokat
kínál, amelyekhez bárki csatlakozhat, aki szereti a dramatikus játékokat.
Színházi Nevelési Módszertani Központ: Mint Magyarország legnagyobb szín-
házi nevelési társulata, feladatunknak érezzük, hogy segítsük új csoportok létre-
jöttét, a módszer terjedését, a már mûködô csoportok erôsödését és össze-
fogását. Színházi nevelési és drámapedagógiai képzéseket tartunk itthon és
külföldön, emellett módszertani kiadványokat jelentetünk meg.
Káva Drámatréning: Civil szervezetek, vállalatok és állami szervezetek számára
drámapedagógiai metodológiájú tréningeket tartunk.
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DrámaDrom – A dráma útja   
A Káva Kulturális Mûhely projektje

„A cigány szóbeliség alkotásainak fontos sajátossága az elôadó szoros kapcsolata
hallgatóságával. A hallgatók közbeszólhatnak, rákérdezhetnek egy-egy esemény-
re, kommentálják azt vagy utalnak egy-egy konkrét esetre.” (Réger Zita)
DrámaDrom programunkban roma fiatalok közösségeivel dolgozunk, elsôsorban
Baranya megyében. Munkánk során használjuk a drámapedagógia, a diákszínját-
szás, a színházi nevelés, és az együttnevelés pedagógiájának eszköztárát. A prog-
ram – melyet 2001-ben kísérleti jelleggel indított útjára a Káva – mára nemzetközi-
leg elismert modellprogrammá vált, amit a Világbank 2003-ban meghívott
Washingtonba, és beválogatta a világ 200 legjobb projektje közé.
A program elsô befogadója és jelenleg is fô bázisa a Collegium Martineum, mely
1996-ban jött létre Mánfán. Ma mintegy 60 olyan cigány fiatal lakik ott, akik
Baranya megyei középiskolákba járnak. Többségük rendkívül nehéz körülmények
közül érkezett a kollégiumba, és tovább szeretne tanulni a felsôoktatásban. A kol-
légium számára különösen fontos, hogy a fiatalok oly módon váljanak iskolázottá,
hogy közben megôrizzék anyanyelvüket, otthoni kapcsolataikat. E célok
eléréséhez nyugodt, családias környezetet igyekeznek biztosítani a diákoknak. 
A Káva színész–drámatanárai 2001 szeptemberétôl minden tanévben havonta két
délután foglalkozásokat tartanak a kollégium lakóinak; két csoportban, közel 20
fiatalnak. Egy tanév kilenc hónapja alatt több mint 300 órát töltenek együtt a cso-
portok. A drámafoglalkozások, tréningek után minden júliusban drámatáborba
visszük a mánfai diákokat, ahol az együtt töltött egy hét alatt a fiatalok, a
színész–drámatanárok és a kollégium nevelôinek közös munkája eredményeként el-
készül két színdarab, amelyekkel nyári turnéra indul a csoport. A turné állomásai
olyan elszigetelt, fôként beások által lakott falvak, ahová egyébként soha nem jutna
el színház. Így a fiataloknak alkalmuk nyílik arra, hogy megmutassák tehetségüket
saját szülôfalvaikban, -városaikban. Ôsszel bemutatásra kerülnek az elôadások
Budapesten is, ahol az érdeklôdôk mellett a szakmai közönség és a sajtó is jelen van.
A program egyediségét komplexitásának köszönheti. A drámapedagógia és a szín-
játszás eszközként szolgál a különbözô kompetenciák fejlesztésénél, mint például
a problémamegoldó és kommunikációs készség javítása illetve a belsô értékrend,
döntési és életvezetési képesség megerôsítése. Az elôadásokban való részvétel
biztosítja a mûvészi fejlôdést, javítja az önkifejezést, ezáltal erôsíti az önbizalmat és
magabiztosabbá teszi a programban résztvevôket. A fellépések és a turnék
lehetôséget adnak a fiataloknak arra, hogy fejlôdésüket, tudásukat megmutassák
környezetüknek, ezzel reményteli példát is mutatva az „otthon maradottaknak”
(multiplikátor hatás). 
A DrámaDrom programról 2005-ben hatásvizsgálat készült, szociológusok
vezetésével. 2005 szeptemberében elkészült a DrámaDrom programról szóló
dokumentumfilm is, Sívó Júlia és Surányi z. András rendezésében.

Káva Kulturális Mûhely
Takács Gábor szakmai vezetô
Kökényesi Ágnes kommunikációs vezetô
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. Tel/fax: (1) 315-0781
kava@kavaszinhaz.hu
www.kavaszinhaz.hu
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21. Színház a Nevelésért Egyesület 

Egyesületünk 1998-ban alakult és célja közmûvelôdési feladatokat is ellátó,
közhasznú civil szervezetként: a gyermekek és fiatalok színházi nevelése, drog-
és bûnmegelôzés komplex drámafoglalkozásokon keresztül, illetve alternatív,
kísérletezô színházi elôadások létrehozása.

A módszerrôl
A dráma használata a tanításban-nevelésben többirányú nyitottságra, toleráns,
demokratikus gondolkodásmódra ösztönöz, segíti a kölcsönös megértést, az
empátiát. Fejleszti az elemzôképességet, kérdezni tanít.  Segít eligazodni mai
világunk kommunikációs labirintusában.
A dráma óvja a gyerekek mentális egészségét. Pozitív értékszemléletet közvetít,
bár témái sokszor rázósak, mintát mutat föl, de nem elégszik meg a
sztereotípiákkal.
A foglalkozásokon a diák és a tanár együttmûködô partnerek, s a tanulás közös
erôfeszítés. Bizalmi légkört alakít ki a drámapedagógus, irányít, de nem
szeretne ítélkezni.
A játék során arra bátorítja a gyerekeket, hogy a nehéz helyzetekben a saját
döntéseik után vállalni tudják a felelôsséget. Konfliktusokat szervez annak
érdekében, hogy a csoport a mindenki számára fontos probléma végére járjon.
Célunk, hogy a különbözô gondolkodású és családi hátterû gyerekek a drámás
és színházi kifejezôeszközökön keresztül kommunikálni tudjanak. A mindennapi
élet tapasztalatait és érzéseit képesek legyenek megosztani egymással egy
közös játék alkalmával, vagy egy történet formálása közben. Szeretnénk
segíteni ôket, hogy megtalálják az utat a stressz és a konfliktusok legyôzéséhez.
Útravalót szeretnénk adni az európai kultúra örökségének és jelenének jobb
megismeréséhez is. Útravalót ahhoz is, hogy a jövô nemzedéke saját, valódi és
senki által nem manipulált való (igaz) világát élje!

A Konferencia
A 2007-es Mindengyerek Konferencián a bûnmegelôzési programunkból kaptak
ízelítôt a résztvevôk.
Az egyesületet bemutató rövid prezentáció után az érdeklôdôkkel közel egy órát
játszottunk, ennek során megismerkedhettek bemelegítô, páros és csoport-
együttmûködést fejlesztô játékokkal is.
Ezt követte a Teresa címû foglalkozás bemutatója, ahol eljátszottuk a program
színházi jeleneteit, és ezekrôl beszélgettünk a résztvevôkkel.
Végül, zárásképpen, az akkor még kidolgozás alatt álló, Mámor címû
foglalkozás koncepciójával, történetével ismerkedhettek meg a résztvevôk.
A történet a felelôsségválallás témáját boncolgatja, Osztrovszkij: Vihar címû
drámáját véve alapul.

Nagy Gábor
21. Színház a Nevelésért Egyesület
1082 Budapest, Baross utca 86. 
web: www.szinhaz21.ngo.hu
mail: szinhaz21@chello.hu
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homoludens.hu
játszva tanulni és játszani tanulni

Játékkultúra az interneten – homoludens.hu
Az Internet Játékház 1996 óta mûködô sikeres fórum, az elmúlt évek alatt a ma-
gyar játékkultúra internetes központjává vált. Olyan közösségi hely, amelyet olvasói
építenek tovább. Folyamatosan keres új utakat a kultúra–oktatás–kreativitás
területein. Fô célcsoportjai: szakértôk, oktatási intézmények, családok, laikus
érdeklôdôk. Különleges rendszer, a virtuális közösségépítésnek olyan eszköze,
melyben új, kreatív ötleteket lehet megvalósítani. Az alapfokú és középfokú
oktatásban is hasznos segítséget nyújt. A Játékház tevékenységét több minisztéri-
um és alapítvány is támogatja, hazai és külföldi díjakra tartották érdemesnek, két
CD-ROM kiadványunk (Játékvilág Magyarországon, A bábok világa) szerepel a
tankönyvjegyzéken. Komplex programjainkat oktatási, kulturális intézmények, nap-
közis csoportok számára is ajánljuk, kihelyezett foglalkozások keretében.

Élô Internet Játékház – Együtt a család!
Különleges rendezvényeinken a számítógépes, internetes információszerzést
(elsôsorban az Internet Játékház és „Az Internet Játékház bemutatja...” CD-ROM
sorozat szakanyagára támaszkodva) ötvöztük a hagyományos, manuális, élô
játékkal. Közös, családi játszást valósítunk meg, ahol még az is elôfordulhat, hogy
a gyerek tanítja a szüleit. A szülôket, pedagógusokat igyekszünk segíteni abban,
hogy az oktató–nevelô munkában hogyan hasznosíthatják az informatika
lehetôségeit.

Játékóra a Jövô Házában, a Millenárison – Kreatív, játékos oktatás iskolai cso-
portoknak!
Mindenkiben lakozik játszókedv! A 90 perces foglalkozás ezt felhasználva segít
elsajátítani a legkülönbözôbb területek érdekességeit. Témáink között szerepel
kreativitásfejlesztés, bábjáték, papírhajtogatás, agytörô feladatok, irodalmi, nyelvi
játékok stb. Érdekes internet-kikötôket keresünk fel és CD-ROM tankönyvekben
„lapozunk”. A foglalkozás keretében az iskolások az összegyûjtött információk
alapján játékokat és egyéb tárgyakat készíthetnek, illetve egyéni és csoportos élô
játszásra nyílik lehetôség a számítógépek elôtt mellett, között. Még a gyakorlott
számítógép-felhasználóknak is tudunk új, különleges ismereteket nyújtani! Iskolai
csoportok a Jövô Háza belépôjegyük megváltásával jogosultak (elôzetes bejelent-
kezés alapján) ingyenes foglalkozásunkon való részvételre.

Hagyományos játszóházak – különleges megvalósítás
Csapatunk sok éves tapasztalata alapján tartunk gyerekeknek és felnôtteknek
kreatív játszóházakat, óvodás foglalkoztatókat a legkülönbözôbb vállalati,
intézményi rendezvényeken. Bábos, kézmûves és játékkészítô foglalkozások,
hagyományôrzô programok is találhatók a palettán. Játékeszközeink elsôôsorban
természetes anyagokból készülnek, kiváló minôségben.

Csányi János fôszerkesztô
homoludens.hu Egyesület
1277 Budapest, Pf. 111. Tel: +36-20-252-6304
jcsanyi@homoludens.hu, www.homoludens.hu
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„Kapuk a múltba” – Képek Vas vármegye középkorából
A Vasvári Múzeum középkori megyetörténeti kiállítása
kisebb és nagyobb gyermekeknek

Vas vármegye történelmi székhelyén, Magyarország legrégebbi domonkos
kolostorában két kiállítással várja vendégeit a Vasvári Múzeum: az egyik a vár-
megye középkori történetét, a másik a domonkos rend hazai múltját mutatja be
a látogatóknak. A megyetörténeti kiállítás mind tematikájában, mind egyes ele-
meiben, mind pedig a hozzá kapcsolódó programokban elsôsorban gyer-
mekeknek szól, de játékos kedvû, az interaktív múzeumok irányába nyitott fel-
nôttek is szívesen látogatják.
A kiállítás címe a megye címerében megjelenô – az ország kapuját szimbolizáló
– várkapura utal, de összecseng a megye idegenforgalmi szlogenjével is: „Vas
megye a nyitott kapu”. A kiállítás három tematikai egységbôl áll, a Gyepûkapu a
határvédelemrôl, a Városkapu a mindennapi életrôl, a Templomkapu pedig az
egyházról és a mûvészetrôl szól. Mindhárom egységben a rekonstrukciók, a
mûtárgymásolatok és az ezekbôl felépülô történeti enteriôrök dominálnak.
A mûtárgymásolatok természetesen kézbe vehetôk és kipróbálhatók: az elsô
teremben nem csak a magyar könnyû fegyverzettel ismerkedhetnek meg
közelebbrôl a gyerekek, de akár egy teljes lovagi páncélzatot is magukra ölthet-
nek, a második teremben középkori ruhákba bújhatnak és korabeli használati
tárgyakat próbálhatnak ki, a templomban pedig egyenesen egy lovag ravatalá-
ba ütköznek, de a sarokban koldussal is találkozhatnak. Természetesen a
megelevenedô tárgyak mindegyikének története van, amellyel élvezetes vezetés
keretében ismerkedhetnek meg a látogatók, de bejárhatják a termeket dráma-
játék keretében is; feliratokat azonban hiába keresnek, legfeljebb a falfest-
mények latin szövegeit bogarászhatják az elmélyültebb diákok. Aki a
tudományos háttérre, az egyes tárgyak dokumentációjára, vagy a megye-
történet részletkérdéseire kíváncsi, az felkeresheti a Tudós szobáját, ahol adat-
tárak, térképek, fényképek, rajzok és egy szakkönyvtár is a rendelkezésére áll.
Ez a szoba alkalmas múzeumi óra megtartására is, de az egyes termekben is
van lehetôség speciális foglalkozásokra, pl. a templomban régészeti feltárás
végezhetô (a téglapadló alatt a kiállításhoz kialakított sírok rejtôznek).
Aki csak gyermekeit vagy diákjait akarja elkísérni Vasvárra, de maga hagyo-
mányos múzeumi élményre vágyik, az sem csalódik, hisz az épület másik
szárnyában klasszikus múzeumi és mûemléki környezetben találja magát, ahol
mûemlék könyvtár, szerzetesi cella és egy rendtörténeti kiállítás várja a láto-
gatókat, a kolostor toronyszobájában pedig egy gyönyörû képzômûvészeti
anyag, Török Richárd szobrászmûvész hagyatéka látható.

Dr. Kiss Gábor régész, Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész
Vasvári Múzeum
9800 Vasvár Kossuth u. 1.
Tel.: 94/573-220 
Fax: 94/573-219
E-mail: muzeum.vasvar@t-online.hu
Web: www.vasvar.hu/muzeum
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Tehetséggondozás? Terápia?
Kreatív írásgyakorlatok középiskolásoknak

Az „Így írtok ti…” verseny története
/kreativitásfejlesztés, közösségalakítás; diákmédia/

Tíz évre tekint vissza az „Így írtok ti...” verseny története. Az 1995-96-os
tanévben kezdôdött a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában. Ekkor
még nem folyt mûvészeti oktatás (rajz, ének-zene…) a középiskolákban, kivéve
a mûvészeti irányultságú középfokú oktatási intézményeket és a gimnáziu-
mokat. A gyerekek viszont írtak verseket, rajzolgattak. Ez a tanulói igény hívta élet-
re ezt a tehetséggondozó programot, amely a diákok kreatív alkotásán alapul.
A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola indította el a versenyt, késôbb
kapcsolódott be a szervezésbe a MEDÁLIÁK Mûvészeti és Kulturális Egyesü-
let, Z. Mezei Erzsébet vezetésével.
Évekig iskolai szintû megmérettetésként, majd kerületi versenyként mûködött.
Immár második éve érkeztek a versenyzôk a fôváros egész területérôl.
Tervezzük a verseny országos szinten való lebonyolítását is. 
Az idei tanévben 33 budapesti középiskola vett részt 126 fôvel.
Az írásmûveket hozzáértô zsûri bírálja el. A zsûri elnöke Turczi István, a
Parnasszus költészeti folyóirat fôszerkesztôje.
Az együttírás „alkotóközösséget” teremt, egyénileg, ám mégis az együttalkotás
öröme dominál.
Ez a közösségi együttlét folytatódik az elôadó-délutánokon, ahol az írásmûveket
bemutatjuk, esetleg megzenésítjük.

Mit jelent a kreatív írás?
Megadott motivációk felhasználásával írásmû (írásmûvek) létrehozása mûfaji
megkötés nélkül, 180 percben.
A motivációk célja: a fantázia megmozgatása, ötletadás az íráshoz. Sokszor
csak egy olyan érzelmi állapot létrehozása, amelyben az alkotás megszülethet,
asszociációs folyamat indulhat meg. A motivációs anyagokat a verseny
szervezôi ma már közösen állítják össze.
Lehetséges motivációs anyagok:
• idézetek irodalmi alkotásokból,
• zenei hangulatfelidézés,
• képzômûvészeti alkotások, amelyek elindíthatnak egy gondolatsort,
• fotók.

Az „Így írtok ti” verseny kitalálója Hetényi Piroska, a Szent István
Közgazdasági Szakközépiskola tanára, a „MEDÁLIÁK” Egyesület tagja, a
Mindengyerek konferencián tartott workshop „háziasszonya”.
A workshop másik elôadója Z. Mezei Erzsébet, a „MEDÁLIÁK” Egyesület
elnöke.
E-mail: medaliak@freemail.hu
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Ifjúsági önkéntesség 

Workshopunk témája az ifjúsági önkéntesség volt. Konkrét célként közösen kívántuk
feldolgozni az ifjúsági önkéntesprogramokban rejlô lehetôségeket, és az ifjúsági
önkéntesség elônyeit, különösképpen tanári vagy más ifjúsági csoportszervezôi
szemszögbôl. Foglalkozásunk arra is kereste a választ, hogy milyen személyiség- és
kompetenciafejlesztô lehetôségei vannak a fiatalok által szervezett és tanár vagy
ifjúságsegítô szakember közremûködésével létrejött önkéntesprogramoknak.
Természetesen tapasztalatcserére is alkalmassá kívántuk tenni a foglalkozást, ahol a
különféle területek, szektorok képviselôi eszmét cserélhettek a témában, illetve
megoszthatták konkrét tapasztalataikat. 
A megvalósult workshop elemei: 
1. Bemutatkozásunkat követôen meghatároztuk a kereteket és a módszertant. 
2. A résztvevôk ismertették háttérintézményeiket, szervezeteiket, továbbá tisztáztuk
a részvételi motivációkat. 
Ebben a lépésben világossá vált a résztvevôk sokszínûsége, gyakorlatilag mind a
kilenc érdeklôdô eltérô területrôl érkezett, és más-más tapasztalattal rendelkezett a
témáról: az ifjúsági önkéntességgel még csak ismerkedô érdeklôdôtôl a Demok-
ratikus Ifjúságért Alapítvány (www.i-dia.org) munkatáráig teljes volt a skála. 
3. A következô lépésben a résztvevôk három szabadon szervezôdött trióban dolgoz-
tak, és az alábbi kérdéseket dolgozták fel: 

a. Mi motiválhatja a fiatalokat az önkéntesprogramokban való részvételre?
b. Milyen szabadidôs, iskolai programok adnak lehetôséget a fiatalok önkéntesként
való bevonására? 
c. Felnôtt segítôként milyen szerepmodellekkel támogathatjuk a fiatalok részvételét,
személyiségfejlôdését?  

4. A kiscsoportok rövid prezentációit tanulságos beszélgetések és kiegészítések
követték. 
5. Mivel több hozzászólás is kapcsolódott a fiatalok motiválásához, ezért külön
kitértünk arra, hogy az egyes résztvevôket mi minden motiválja önkéntes
tevékenységek végzésére. 
6. Szóba került az önkénteseket koordináló segítô személyisége is, így a hitelesség
és a kötôdésre való képesség, és a szerepmodell nyújtásának kérdése, valamint a
fiatalok szempontjából lényeges projektszemlélet is, mint a fiatalokat különösen érin-
tô új típusú önkéntesség egyik kulcsfogalma. Megvitattuk a nem-formális képzés
szerepét is az ifjúsági önkéntesprogramokban. 
7. Információkkal láttuk el a résztvevôket: az önkénteskoordinátor feladatairól, az
önkéntesség törvényi hátterérôl, bemutattunk néhány, az önkéntességgel foglalkozó
szakirodalmat, valamint az Önkéntes Központ Alapítvány (www.onkentes.hu) önkén-
tesprogramok fejlesztésére szakosodott Képzôk körét is. 
8. Végül a résztvevôk visszajelzéseivel zártuk le a foglalkozást. Itt kifejezték igényüket,
miszerint a szûkös idôkereten túl érdemes lenne a témával mélységében is
foglalkozni.   
Ajánlott honlapok: www.onkentes.hu, www.i-dia.org , Ugródeszka 2005. november
47. szám, www.mobilitas.hu 

Baranyi Éva evabaranyi@freemail.hu
Strenner Szilárd szilardstrenner@yahoo.co.uk 
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A tapasztalati tanulás és a DIA-modell

„Az iskola elsôdleges célja az kellene legyen, hogy a gyerekeket teljes emberré és
a közösség aktív tagjává nevelje.” Estelle Morris, brit oktatási szakértô

A tapasztalati tanulás lehetségei a közösségi szolgálaton/önkéntes tevékenysé-
gen keresztül
Sok vita folyik az utóbbi idôben arról, hogy a mai magyar iskolába járó
gyerekek/fiatalok elavult tudással és bizonyos területeken nem megfelel
készségekkel felvértezve kerülnek ki a felnôtt életbe. Ennek oka, hogy az iskola
még mindig az elméleti tudás nyújtását tekinti elsôdleges feladatának, továbbá 17
évvel a rendszerváltás után még mindig tabunak tekinti a személyiség- és a jellem-
fejlesztést. Ahelyett, hogy sokoldalúan alkalmazható tudáshoz segítene, és
egyidejûleg kompetenciákat fejlesztene. Létezik a világban számos olyan módszer,
amellyel a fenti hiányosságokat hatékonyan, iskolarendszeren belül és/vagy azon
kívül lehet orvosolni. Ilyen például a projektmódszer, a tapasztalati tanulás számos
formája. Az alapítványunk által kifejlesztett és széles körben alkalmazott módszer
– DIA-modell – az önkéntes tevékenységen/közösségi szolgálaton keresztül meg-
valósuló tapasztalati tanulás és az arra történô reflexió. Konkrétan ez azt jelenti,
hogy a fiatalok javarészt öntevékeny csoportokban önkéntes tevékeny-
séget/közösségi szolgálatot végeznek felnôtt vezetôvel, és a tapasztalataikat
megosztják egymással a csoportban, és reflektálnak azokra.
Néhány példa
Középiskolások egy csoportja például Somogy megyében kitakarított és rendbe
rakott egy házat, ami a Pajta Múzeumnak ad majd helyet. Egy másik csoport egy
nagy kórház kertjét tette rendbe Budapesten. Debrecenben fiatalok egy csoportja
kitakarította a Nagyerdôt, majd egy részét örökbe fogadta, hogy négy évig tovább
viselje gondját. Egy kelet-magyarországi faluban fiatalok elhatározták, hogy kapcso-
latokat szeretnének létesíteni és ápolni a szomszéd (3 km-re) lévô falu fiataljaival, de
a betonút kb. 10 km. Erre ôk „kitaposták” az utat, amit azóta is karban tartanak.
Miskolcon középiskolások leukémiás gyerekeknek tartanak játékos foglalkozásokat.
Tapolcán egy középiskola diákjai musicalcsoportot hoztak létre, majd a saját darab-
jaikat elvitték nevelôotthonokba és más szociális intézményekbe.
Ezekben a példákban az a közös, hogy a fiatalok öntevékenyen és hatékonyan
reagáltak helyi problémákra, aktívan részt vettek a problémafeltárásban, a
megoldás kidolgozásában és megvalósításában, majd alapos reflexió/feldolgozás
után aprólékosabban megvitatták a problémát és/vagy továbbléptek.
Kompetenciafejlesztés
Az elmúlt években végzett sokrétû mérések eredményei azt igazolták, hogy a prog-
ramban részt vevô fiatalok és az ôket segítô felnôttek vagy fiatal felnôttek kompe-
tenciái elsôsorban az életviteli és szociális, állampolgári, munkavállalói, vállalkozási
és vezetôi kompetenciáik, valamint a problémamegoldó, konfliktuskezelési és
kommunikációs készségeik szignifikánsan fejlôdtek.
Szociális érzékenységük fejlôdött, és ami szembetûnô, tudatosabban léteznek és
próbálnak eligazodni a világban.

Galambos Rita kuratóriumi elnök és Hámori Zoltán programvezetô
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA)
www.i-dia.org
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Szociális munka a cigánytelepen, integráció kis lépésekben

A telepi életformában élô cigány családok és a gyerekek segítése napjainkban
újabb kihívásokat ad a szociálpolitikának és szociális munkának. A szegregáció
megszûnése, a cigánytelepek felszámolása, a lakhatás normalizálása, új élet-
minôség kialakulásához vezethet, miáltal az integráció értelmet nyer és meg-
valósítható. 
A nyíregyházi Huszártelep szegregációja területi és szociális: a telep a többi
városrésztôl távolabb és vasút, laktanya és ipari övezet által elkülönítve fekszik,
emiatt az emberek élete jellemzôen a telep területére korlátozódik. A telep
lakóházai között óvoda, általános iskola, közösségi ház, gyermekjóléti szolgálat,
idôsek klubja, rendôrôrs, ruhaüzem és egy kicsi élelmiszerbolt található. Nincs
orvosi rendelô, hétvégén orvosi ügyelet és gyógyszertár. 
A mélyszegénység szinte minden gyermekes családra jellemzô. A telepen élô
családok 90%-a él a szegénységi küszöb alatt. A legrosszabb helyzetben a
nagy létszámú, aktív korú szülôkkel bíró, sokgyerekes családok vannak, melyek
a létminimum alig felébôl kénytelenek élni. Rendszeres jövedelmet a nyugdíj és
a nyugdíjszerû ellátások, valamint a családtámogatások jelentenek. Relatíve
kevesebb a munkajövedelem, amit alkalmi munkával, hulladékgyûjtéssel, pros-
titúcióval és uzsorakamatra történô hitelezéssel egészítenek ki. A lakások kom-
fort nélküliek, egészségtelenek.
A telep általános iskolájában száz cigány gyermek tanul a „Lépésrôl lépésre”
oktatási program alapján vezetett kiscsoportokban. Minden gyermeket
felvesznek – telepen kívüli – középiskolába. A telepi életformából adódó szo-
ciális problémák és szocializációs gondok mellett jelentkeznek az oktatás
hátrányokat képzô mechanizmusai:
• A telepi gyerekek többnyire szakmunkásképzô iskolában tanulnak tovább, és

csak kevesen jutnak be érettségit adó képzésbe. A gyerekek egy része más
városba, kollégiumba kerül.

• Az a kevés gyerek, aki érettségit adó képzésbe nyer felvételt, jellemzôen nem
szerzi meg az érettségit.

• A középiskolából kimaradó, szakképzetlen fiatalok jövedelemszerzô
képessége alacsony az elsôdleges munkaerô-piacon.

• A lányokra veszélyt jelent a prostitúció, a fiatal férfiakra a bûnözés, illegális
cselekmények elkövetése.

• Az iskolából kimaradó tizenévesek a telepen maradnak, és korán családot
alapítanak, családjukkal és gyermekeikkel szegénységben élnek.

A gyermekek szegénysége újratermelôdik, a kör megszakításához új forrásokra,
önkormányzati intézkedésekre lenne szükség.
A Periféria Egyesület szociális munkásai más szakemberekkel együttmûködés-
ben 1999-tôl dolgoznak a telepen élô iskoláskorú gyermekekkel. Programjaink
folyamatos mûködése, kis lépésekben mérhetô eredményeket hozott a telepen
élô gyermekeknek. A programról bôvebb információ található honlapunkon.

Szoboszlai Katalin, szociális munkás, a Periféria Egyesület elnöke
Periféria Egyesület, Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
Telefon/fax: 42/504 – 617
Email: perifer@t-online.hu, www.periferiaegyesulet.hu
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Csoportmunka cigány gyerekekkel egy szegregált telepen,
Nyíregyházán

A Periféria Egyesület 2000 óta mûködteti Nyíregyháza város szegregált
lakótelepén, a Huszár-telepen élô roma gyerekekkel foglalkozó esélyegyenlôsé-
gi programját. A hátrányos szociális környezet és a telepi életforma, a
munkanélküliek magas aránya, az alacsony iskolai végzettség, a telepen jelen-
lévô deviáns viselkedési formák, valamint a cigány családokkal szembeni
elôítélet erôsítik a telep szegregációját. A gyerekek, fiatalok rosszabb esélyekkel
indulnak a munkavállalásban és a családalapításban, mint a telepen kívül élô
kortársaik. 
Az Egyesület által szervezett, roma gyerekekre irányuló fejlesztô és integrációs
program elsôdlegesen a szegénységbôl és a családi szocializáció hiányossá-
gaiból eredô hátrányok csökkentését szolgálja. Az alkalmazott módszerek
fókuszában, a társas viselkedés normáinak elsajátítása, csoport és
közösségépítés, képesség- és készségfejlesztés, konfliktuskezelési technikák
tanulása, kapcsolatteremtési és beilleszkedési problémák kezelése áll. 
Megközelítésünk alapja a gyerekek individuális és szociális nevelése. Az indi-
viduális nevelésen a gyerekek személyiségének és képességeinek erôsítését
értjük. A szociális nevelés azt jelenti, hogy a gyerekeket játékos formában
másokkal közös cselekvésre, szolidáris viselkedésre, csoport- és közösségtu-
dat fejlesztésére, felelôsségvállalásra tanítjuk. A program alapjait a tematikus
csoportfoglalkozások jelentik, kiegészülve szabadidôs, fejlesztô játszóházi
foglalkozásokkal és nyári kirándulásokkal, táborozással. A tematikus csoport-
foglalkozások az általános iskolás korosztályt teljes egészében lefedik.
Felépítésüket tekintve három, egymásra épülô elembôl állnak: drámapedagógiai
csoport (1-2. osztály), kommunikációs csoport (3-6. osztály), pályaorientációs
csoport (7-8. osztály). Az elsô és második osztályosok részére szervezett
drámapedagógiai foglalkozáson megismerik a csoportban való együttmûködés
szabályait, így a kommunikáció-fejlesztôô és pályaorientációs csoportokba
kerülô gyermekekkel könnyebb és hatékonyabb a munka. A Huszár-telep szeg-
regált jellegébôl, valamint a hátrányos helyzetbôl adódóan a gyerekek kimarad-
nak a különbözô rendszeres, változatos sportlehetôségekbôl. Alternatívák fela-
jánlásával és a fizikai képességek célirányos fejlesztésével járulunk hozzá a fe-
szültség, agresszivitás csökkentéséhez, a sportban tehetséges gyerekek és
fiatalok testi adottságainak fejlesztéséhez. A kulturális, szabadidôs programok
hozzáférési lehetôségének biztosításán keresztül, pedig erôsítjük a hasznos
szabadidô-eltöltési szokások kialakulását.
A program módszertana a különbözô szakterületek képviselôinek komplex
szaktudásán alapul, figyelembe véve a roma gyermek szocializációs sajátossá-
gait, társadalmi hátterét. A szakmai tevékenységet teammunkában végezzük,
amiben együttmûködô szakemberek: szociális munkások, pszichológus,
fejlesztô pedagógus, drámapedagógus, védônô, pedagógus, testnevelô tanár,
kung-fuedzô, cigány származású tánctanár és festômûvész.

Fodor Éva szociális munkás, programkoordinátor
Periféria Egyesület
Nyíregyháza, Eötvös u. 1.  Telefon/fax: 42/504 – 617
Email: perifer@t-online.hu, www.periferiaegyesulet.hu

Programok roma gyerekekkel 2 � MindenGyerek Konferencia 2007 89

A5 könyv 2007  7/8/07  11:23 PM  Page 89



Kincsvadászat – konfliktuskezelési módszerek tanulása
A Periféria Egyesület projektje

A Periféria Egyesület „Kincsvadászat – konfliktuskezelési módszerek tanulása”
projectje az Országos Bûnmegelôzési Bizottság 2006. évi mikro pályázatán
nyert támogatást. Az egyesület modellprogramja az iskolai konfliktuskezelés és
az iskolai, iskolakörnyéki erôszak megelôzése érdekében született. A program
kifejezetten a roma gyerekeket helyezi a középpontba. Célja, hogy támogassa a
cigány származású gyerekek esélyegyenlôségét, elôsegítése társadalmi integ-
rációjukat, mérsékelje a deviáns és erôszakos magatartásformák elôfordulását. 
A Huszár-telepi roma gyerekek körében megfigyelhetô az erôszak és az
agresszió gyakori elôfordulása, számos esetben, mint konfliktuskezelési mód-
szer alkalmazása. A gyerekek körében a deviáns magatartási formák hátterében
többnyire a családi minták, alkoholfogyasztás, agresszivitás áll, melyek a fiata-
lok szocializációs fejlôdésére jelentôs hatással vannak. Lesújtó tény, hogy a
telepen mûködô iskola és az egyesület szociális munkásainak tapasztalatai
alapján megállapítható: a gyerekek családjának többségénél valamelyik család-
tag börtönbüntetését tölti vagy büntetett elôéletû, a bántalmazás és az agresz-
szió mindennapos a gyermekek életében. 
A Kincsvadászat project alapvetôen szocializációs program, melyben a gyer-
mekek új ismereteket szereznek, a normakövetô magatartás elsajátításához
hasznos készségeket és viselkedésformákat tanulnak meg, fejlesztik jár-
tasságukat az emberi kapcsolatok építésében és a kapcsolati problémák
kezelésében.
A program interprofesszionális együttmûködésen alapul, a különbözô szakmai
területek szakemberei együtt és az egyes programelemekkel külön–külön is
hozzájárulnak a cél megvalósításához. A szakmai munkát teamben végezzük,
aminek együttmûködô területei: szociális munka, pszichológia, fejlesztô
pedagógia, dráma pedagógia, iskolai gyermekvédelem, szabadidô-szervezés,
egészségügyi prevenció, sport.
A project hatására minél több és jól elmélyített információ és ismeret kerül a
veszélyeztetett célcsoporthoz, valamint megtanítja a fiatalokat, hogyan ismer-
hetik fel idejében a veszélyhelyzeteket, hogyan oldhatják meg illetve hogyan
kerülhetik el azokat.  A bizalom kialakítása során, valamint a segítô beszél-
getések révén, lehetôség nyílik a problémák feltárására, a közvetlen krízis
helyzet elhárítására.

Fodor Éva szociális munkás, programkoordinátor
Periféria Egyesület
Nyíregyháza, Eötvös u. 1.  Telefon/fax: 42/504 – 617
Email: perifer@t-online.hu 
www.periferiaegyesulet.hu
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A térérzékelés fejlôdése és a magatartászavar összefüggései

A térérzékelés meghatározza az ember létét, önmagához és a világhoz való vi-
szonyát, a társadalmi környezetbe való beilleszkedést. Lehetôvé teszi a változó
körülményekhez való alkalmazkodást. A térérzékelés jó mûködése az életben-
maradás és a siker záloga. Felépítésében részt vesz a látás, a hallás, a taktilis
(tapintás) és kinesztétkius (belsô mozgás-) érzékelés. Kialakulása egy hosszú
folyamat eredménye, aminek kezdete a magzati korra nyúlik vissza. Az ideg-
rendszernek azok a struktúrái érnek be elôször, amelyek a térérzékelés alappil-
lérei: vesztibuláris (mozgás, egyensúly belsô érzékelés rendszere) rendszer,
archicerebelli (kisagyi agytörzs, ôsi kisagy). Az anya életmódja nagymértékben
befolyásolja az egymással kapcsolatban levô rendszerek fejlôdését.
A születés után a mozgással szoros egységben fejlôdik a térérzékelés. A fej-
lôdés menete bejárja a törzsfejlôdés legfontosabb állomásait. A hierarchia
végén az agykéreg áll. Az agykéregben a térérzékelésért felelôs központok
nagyon plasztikusak, fejleszthetôségük késô öregkorig megmarad.
Ha a fejlôdés menetébe hibák csúsznak be, az agy térérzékelésért felelôs
területei nem tudnak beérni. Az éretlen idegrendszer nem tudja probléma-
mentesen ellátni a szabályozást. A környezethez való viszony zavart lesz. A kö-
vetkezmény súlyos magatartás-, tanulás- és személyiségzavar lehet. A bizony-
talan térérzékelés tartós szorongást, félelmet okozhat és a félelem agresszióban
nyilvánulhat meg.
Egy magatartási zavarral küzdô gyermeknél elôször alapos érzékszervi
szûrôvizsgálatot kellene végezni (látás, hallás). A következô lépésben a
térérzékelését kellene megvizsgálni.
A térérzékelés vizsgálata egyszerû és nem igényel eszközöket.
A térérzékelés zavarának jellemzô tünetei: billeg a széken; ringatja magát; rázza
a fejét; forog; mindenre felmászik; fél a szabad, nagy testektôl; gyakran elesik,
balesetezik; nem szeret hintázni; fél a mozgólépcsôtôl; nem tud váltott lábbal,
kapaszkodás nélkül lépcsôn járni; nem meri becsukni a szemét.
A térérzékelés fejlesztésében alapozó jelleggel bírnak a forgó, hintázó mozgá-
sok és a ringatás. A fejlôdéshez napi gyakorlás szükséges.

Kulcsár Mihályné fejlesztôpedagógus
Logo-Ped KM Bt.
2060 Bicske, Bogya K. u. 20/a
Tel.:06/22-350-922
Honlap: www.tanulasinehezsegek.hu
e-mail.:info@tanulasinehezsegek.hu
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Eleven vagy hiperaktív?
A hiperaktív életérzés 

Egy lényeges kérdés többoldalú boncolgatását valósítottuk meg tréning
helyzeteken keresztül, mert elengedhetetlen, hogy a hiperaktív gyermekekkel
foglalkozó felnôttek is megéljék, érezzék, hogyan élik meg a mindennapjukat az
eleven, pörgôs, dinamikus gyermekek. 
Az ingerek, a környezeti jelek
Válogatás nélkül, egyszerre zúdulnak a hiperaktívnak mondott gyerekek ideg-
rendszerére az ingerek és a környezeti jelek. Nincs fontos és kevésbé fontos
környezeti jel, mert mindegyik egyformán újszerû, izgalmas és fontos. Egész
nap mindenre figyelni, mindennek a tudatában lenni, mindennel foglalkozni könnyû
vagy fárasztó? Érdemes egyszer mindenkinek kipróbálni, mert akkor majd
megérti ôket és a megértés az elfogadás kezdete. 
Akciók és reakciók
Örökké akcióban vannak, egyik tevékenységbôl befejezés nélkül átlendülnek a
következôbe. Abbahagynak és belekapnak a feladatokba. Mivel minden felkelti
a figyelmüket, ezért folyamatosan akcióba is lendül. Izgalmas és fárasztó ez a
számukra. E mellet impulzívak, ami azt jelenti, hogy mindig mindenre azonnal
válaszolnak, azonnal cselekszenek, nem gondolják át mondataikat, nem ter-
veznek. Mennyire fontos, szükségszerû az ô feladathelyzeteiknél az elôre közölt
elvárás, szabálykeret? Mit jelent, milyen segítséget jelent a számukra, ha
kiszámíthatóak a körülményeik? 
Erre és ilyen kérdésekre adtunk választ azoknak az érdeklôdôknek, akik részt
vettek az Eleven Team tréningjén a konferencián. Saját tapasztalatokat gyûjt-
hettek az eleven, hiperaktív életérzésrôl, választ kaptak arra, hogy miért izgôk-
mozgók és figyelmetlenek ôk. 
Az Eleven Team Alapítvány
Magyarországon az eleven, figyelmetlen gyermekek és családjuk élettere
drasztikusan leszûkült. Ezért az Eleven Team Alapítvány célja a családok élet-
minôségének, körülményeinek javítása, társadalmi integrációjuk segítése
többek között különbözô családoknak és pedagógusoknak szóló programok
megvalósításával.
A szervezet szakemberei az „Eleven Tudásháló” nevû szakmai módszer kidol-
gozásával és alkalmazásával megtanítják a gyermekeket és környezetüket arra,
hogyan tudják a figyelem nehézségeiket a mindennapokban uralni, akár csúc-
steljesítményeket is elérve. 
Az Eleven Team Alapítvány szakemberei folyamatosan tájékoztatják a
figyelemzavaros-hiperaktív gyermekek családjait, pedagógusait azokról az
egyéni és társadalmi folyamatokról, következményekrôl vagy eredményekrôl,
módszerekrôl, amelyek segíthetik ôket a mindennapokban.

Jávori Ildikó
Szakmai vezetô
www.eleventeam.hu
info@eleventeam.hu
20/267-2778
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Érzelmi zavarokkal küzdô gyerekek magatartási és viselkedés-
mintáinak újratanítása
Egy nevelési alapfilozófia mindennapjai Magyarországon 

A workshop a részvevôk aktív részvételével a Nicholas Hobbs által súlyos érzel-
mi zavarokkal küzdô gyerekek nevelésére kidolgozott Re-EDucation filozófia
alapelveit tekintette át.  A Re-ED filozófiát a Pressley Ridge hozta el Magyar-
országra.  A 175 éves Pressley Ridge non-profit szervezet – mely súlyos maga-
tartási, érzelmi és tanulási nehézségekkel küzdô gyerekek és fiatalok, valamint
családjaik számára nyújt oktatási, bentlakásos, családban nyújtott és terápiás
nevelôszülôi ellátást Magyarországon kívül az USA 8 államában és
Portugáliában – szolgáltatásainak alapját több mint négy évtizede a Re-ED
alkotja.

A Re-ED filozófia hangsúlyozza, hogy a „kezelés” a tanítási-tanulási folyamaton
keresztül történik a gyerekek és családok valós környezetében.  A nevelés az
egyes gyerekek és családok erôsségeire koncentrál, abban a hitben, hogy a
kompetenciák elsajátítására éppúgy van lehetôség, mint a változásra, és a
súlyosan problémás gyerekek életében jelentôs változást eredményezhet, ha
bizalomteljes kapcsolatot alakítanak ki gondoskodó, elhivatott felnôttekkel.

A Re-ED 12 alapelve
1. Az életet a jelenben éljük!
2. A gyerek és a felnôtt közötti bizalom elengedhetetlen.
3. A hozzáértés szükségszerû és pozitív változásokat eredményez.
4. Az idô nekünk dolgozik.
5. A tüneteket lehet és kell is kontrollálni.  Az önkontroll tanítható.
6. Az intelligencia tanítható.
7. Az érzelmeket táplálni kell, spontán módon megosztani és kifejezni.
8. A kortárscsoport nagyon fontos a fiatalok számára.
9. A szertartások és rituálék rendet, állandóságot és biztonságot nyújtanak.
10. A test az én páncélja.
11. A lakóhelyi közösség szerepe nagyon fontos.
12. A gyerek az örömtôl fejlôdik.

A workshop részvevôi között üdvözölhettük a budapesti Kornis Klára Szakiskola
és a salgótarjáni Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon nevelôit is,
akik adaptálták a Re-ED alapelveket saját gyakorlatukra.  A jelenlévô kollégák
véleménye szerint a Re-ED alapelvei nagyon közel állnak azokhoz az alapokhoz,
amik mentén munkájukat eddig is végezték, de az alapelvek megfogalmazása
és az összefüggéseik megvilágítása olyan keretet biztosít számukra, amely po-
zitív hatással van mindennapi munkájukra.

Gruber Andrea közép-kelet-európai regionális igazgató
Pressley Ridge
1133 Budapest, Thurzó u. 9/b.  II./3.
Tel./fax:(1) 785-4242
agruber@pressleyridge.org
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Sajátos nevelési igényû gyermekek a közoktatásban  

Magyarországon a közoktatási törvény 1993 óta lehetôséget biztosít az integrált
nevelés–oktatás megvalósítására, ennek ellenére mégsem vált általános
pedagógiai gyakorlattá. A sikeres együttnevelés megvalósulásáért valamennyi
szakember egyaránt felelôs, dolgozzon a közoktatási, az egészségügyi vagy a
szociális területen. A gyermekek mindenek felett álló érdeke, hogy a
környezetükben lévô szakemberek együttmûködjenek. Ennek egyik
alapfeltétele a kompetencia- valamint intézményi határok tiszteletben tartása, a
teammunka meghonosítása a közoktatás intézményeiben is. Fontos, hogy
közösen történjen meg a gyermekekre vonatkozó jogszabályok, fogalmak
értelmezése, megkeresve így a kapcsolódási pontokat. 
Bemutattunk egy már sikeresen mûködô projektet, mely keretén belül Zuglóban
általános iskolák, óvoda, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet,
Logopédiai Intézet, Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai Intézet
mûködik együtt hatékonyan. A „Változz a világgal!” (HEFOP 2.1.6) projekt célja
a szakmai és szakmaközi együttmûködések kialakításával, széleskörû kapcso-
latrendszer kiépülésével egy, az inkluzív nevelést elôsegítô hálózat létrehozása.
A projektben résztvevô intézmények pedagógiai programjaikhoz igazodó mo-
delleket dolgoznak ki. A megvalósítás során a sajátos nevelési igényû gyer-
mekekkel történô együttmûködésre épülô tanulószervezési eljárások beépülnek
az intézmények mindennapi pedagógiai gyakorlatába. A pedagógusok, a szak-
emberek, valamint a szülôk számára szervezett képzések, tréningek lehetôséget
biztosítanak a szemléletváltásra, új terápiák, a gyermekek eltérô képességeihez
igazodó munkaformák elsajátítására. Ha gyermekkorban nem hagyjuk az érin-
tetteket együtt élni, nem tapasztalnak toleranciát, empátiát, akkor felnôtt korra
a befogadás esélye már elenyészik. 
A Don Quijoték ideje lejárt, nem magányos harcosként kell a csatákat megvívni.
Egymás mellett és egymással együtt dolgozó szakemberek tudnak választ adni
a társadalom jogos elvárásaira. Ne megjavítani akarjuk a gyermekeket, hanem
megtanítani együtt élni a sajátságaikkal, melyek végigkísérik egész életüket. Ne
a probléma, hanem a maga teljességében látott gyermek köré szervezôdjön a
teammunka, így a probléma tágabb értelmezési körben nyer értelmet.  
Az inkluzív szemlélet kialakulása nagymértékben függ attól, hogy mennyire sike-
rül összehangolni, rendszerbe szervezni a sajtos nevelési igényû gyermekekkel
foglalkozó intézmények, szak- és szakmai szolgáltatók, civil szervezetek, fenn-
tartók munkáját. A konferencia legnagyobb hozama volt a különbözô szakmákat
képviselô kollégák teammunkában történô együttgondolkodása. Egy-egy foga-
lom megvitatása alkalmat adott egymás munkájának megismerésére, meg-
kerestük azokat a területeket, ahol az együttmûködés hatékony lehet. 

Marksteinné Molnár Julianna, szociális munkás, projektmenedzser 
Zuglói Benedek EGYMI
e-mail: jumark@tvnetwork.hu
Marton Eszter, gyógypedagógus
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Mi világunk program
Csoportos szociális munka dyslexiás középiskolásokkal

A normál tantervû iskolák, ha látensen is, de elôítéletesen viseltetnek a tanulási
problémákkal küzdô diákokkal szemben, akiknek így egyfajta magtartás
zavara/viselkedési problémája is kialakulhat, amit az iskolának már nincs kapa-
citása kezelni, ezért külsô szakemberek közremûködése válhat szükségessé. 
A program felmenô rendszerben, a 2003-2004-es tanévtôl valósul meg egy
középiskola  9-12. évfolyamán. Így az idén érettségizik az elsô csoport.
Az elsô évben az iskola részérôl elsôdleges célként a kábítószer-fogyasztás
megelôzése fogalmazódott meg a családsegítô szolgálat munkatársai felé.
A szociális szakemberek a munkát az iskola speciális programjában résztvevô –
tanulási zavarokkal, fôként dyslexiaproblémákkal küzdô – diákokkal kezdték
meg, akik a serdülôkori krízisen kívül az iskolai kudarcok következményeivel is
fokozottan szembesülnek.
A projekt fontos célja a különbözô tanulási problémákból eredô pszichés/szo-
ciális hátrányok kompenzálása: a kirekesztôdés megelôzése, elôítéletek
kezelése, önismeret fejlesztése. A prevenciós program fokozatosan bôvült, át-
alakult. Évfolyamonként más-más elemeket kapcsolva hozzá, az adott csoport
igényeihez is igazodva, de az eredeti célokat szem elôtt tartva. A program ele-
mei: személyiség-, önismeret-, kommunikációfejlesztés, konfliktuskezelés, ta-
nulástechnikai tréning, természetes életciklusbeli (kamaszkori) krízisek kérdé-
seinek megbeszélése, tabu témák feszegetése, kortárssegítô-képzés, drogpre-
venció, egészségmegôrzô, szabadidôs programok szervezése, pályaorientáció.
Az elôre megtervezett foglalkozások hetirend szerinti beosztásban zajlanak,
melyeken lehetôségük van a jelenlévô diákoknak is alakítani, befolyásolni a
témát. Mivel a csoport az elsô évben nem önkéntes alapon, hanem órarendi
kötelezô foglalkozásként indul, különösen hangsúlyos a motiváció folyamatos
felkeltése/fenntartása. A tanárok, az iskola szemléletének formálására is törek-
szünk, hogy ne csak a rosszjegyeket lássák, hanem ezekben a gyerekekben is
az értéket, a törekvést. A tanulók sportolói, mûvészi teljesítményt elismerve,
erôsítjük bennük, bátorítjuk ôket, hogy találják meg a saját kibontakozási
lehetôségeiket. A programban résztvevô diákok olyan csoporttá
szervezôdtek/szervezôdnek, amelynek nagy a megtartóereje és képessé vál-
tak/válnak a közös gondolkodásra, problémamegoldásra és a hatékony
munkára. A csoport tagjai felismerték, hogy hasonló problémákkal küzdenek,
amelyek a korcsoporti jellemzôkbôl és a speciális tanulási zavarokból adódnak.
Szakmai munkánk során arra motiváltuk  a csoport tagjait, hogy szerzett tudá-
sukat hasznosítsák mindennapjaikban és ezáltal segítsék hasonló problémákkal
küzdô társaikat.
Hosszú távú céljaink között szerepel, hogy majd merjenek szívük és tehetségük
szerinti életpályát kialakítani maguknak, a különbözô élethelyzetekbôl adódó
természetes kríziseket/ akadályokat is kezelni tudják.

Karlaki Orsolya, Sándor-Lenkei Aida, Gúr Péter Attila
Miskolci Családsegítô Központ
Miskolci Családsegítô Központ Budai úti Területi Szolgáltatási Központ
Miskolc, Budai J. u. 4. 46/ 562-276   
email: budai.cssk@citromail.hu
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Esély és együttmûködés 
Autizmussal élôk csoportos befogadó oktatásának jó gyakorlata
Székesfehérváron

Az autizmussal élô gyermekek, családjaik és szakemberek számára nyújtott
speciális szolgáltatás 15 éves múltra tekint vissza Székesfehérváron. A szakmai
munka alapját az Európában elfogadott fejlôdés-, kognitív-, viselkedéses pszicho-
lógiai és pedagógiai megközelítés alkalmazása adja. Az érintett gyermekek
számára egyénre szabott megfigyelések és felmérések összegzése alapján dol-
gozzuk ki és valósítjuk meg a sérülésspecifikus fejlesztési programot, egyéni és
kiscsoportos formában. 
A jó intellektusú, autizmussal élô gyermeket befogadó csoport a többségi
Herman Ottó Általános Iskolában elhelyezve integrációra felkészítô csoportként
mûködik.
A csoportos integrációs modell rendszerezi az autizmussal élô gyermekek
fejlesztésének résztvevôit, azok szoros együttmûködését, az alkalmazandó
speciális eszközöket, módszereket, a szakszerû oktató-nevelômunka speciális
szempontjait, a kiemelt fejlesztési területeket és feladatokat, valamint a mérés,
tervezés, értékelés, dokumentáció, minôségbiztosítás szempontjait. 
A program különös figyelmet fordít a szakemberek elôzetes és rendszeres
képzésre, továbbképzésére, hangsúlyt fektet a család igényeire és a gyermekkel
dolgozó felnôttek közötti rendszeres konzultációra, a közös munkára,
együttmûködésre. 
A bevezetés és alkalmazás feltételrendszerének egyidejû teljesülése szükséges
a program sikeréhez. Elemei az eszközök, a speciálisan kialakított támogató
környezet, melynek része a befogadásra felkészített és folyamatosan támoga-
tott kortárscsoport, szülôk közössége és iskolai személyzet mellett a szak-
mailag speciálisan képzett (gyógy-) pedagógus munkacsoport. 
A komplex program összhangban van a hatályos szabályozókkal, hiánypótló,
részletesen kidolgozott, a szakmai ismereteket, módszereket és a közel másfél
évtizedes székesfehérvári autizmustapasztalatot magas színvonalon integrálja.
A gyakorlati megvalósítással szeretnénk hozzájárulni a sérülésspecifikus „két-
tanáros” oktatási modell és a hazai „integrációs szakmai protokoll” kidolgo-
zásához.
A módszertan egyes elemei – véleményünk szerint – kiválóan alkalmasak több
más fejlôdési zavarral (pl. figyelemzavar – hiperaktivitás) élô gyermekek ered-
ményes fejlesztésében.
Strukturált foglalkozás keretében – az integrációs csoport és a többségi iskola
tanulói, szakemberei – minden gyermek számára sikerélményt nyújtó szociális,
játékos és zenei fejlesztôprogram keretében mutatják be az autizmussal élôk
számára akadálymentes és támogató környezet kialakításának elemeit, a
vizuális támogatás eszközeit és gyakorlati alkalmazásukat. 

Mahlerné Köfner Anikó és Sziklai Szilvia
8000 Székesfehérvár, Palotai út 52.
tel: 22-331-034;
nyitottvilag@nyitottvilag.sulinet.hu
www.nyitottvilag.hu
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Autista majorsághálózati együttmûködés 

Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében 2004 decemberében
kezdôdött el az autista majorsághálózat kialakítása érdekében folyó munka. 
Az együttmûködés elôzménye az a pályázat volt, amelyet az akkor még
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány írt ki, autista majorságok létesítésére. 
A hálózati együttmûködés küldetése:
az autista majorságok létrehozhatósága és fönntarthatósága, a majorságok
közötti átjárhatóság, valamint az egységes érdekvédelem és föllépés érdekében
a majorságot mûködtetô vagy létrehozni szándékozó szervezetek szoros és
alkotó együttmûködése, amely egységes alapelvekre épül, elismerve és segítve
az egyes majorságok egyediségének megôrzését.
Az Autista Majorságok Hálózatának tagjai azok a szervezetek, amelyek autista
majorságok létrehozását kezdték el vagy tervezik. A hálózat az autista majorság
alatt a következôt érti:
Az autista majorság az autista emberek számára értelmes és értékteremtô
munkát biztosító gazdálkodási egység, ahol az autisták természetközeli
körülmények között, a termôfölddel közvetlen viszonyban, elsôdleges (földolgo-
zatlan) termékeket állítanak elô, saját fogyasztásukra vagy piaci értékesítésre,
szükség esetén tárolva, tartósítva és földolgozva is. A majorság biztosítja az
élethosszig tartó lakhatást, a habilitációt és rehabilitációt, a szervezett és
segített szabadidôeltöltést és a tudatosan elôsegített integrációt. (Az autista
majorságoknak nem feltétele a majorság területén biztosított lakhatás.)
A majorság az autizmus teljes spektruma számára biztosít életteret, nem kizár-
va az autistákkal együtt élni tudó más sérülteket. 
Az Autista Majorságok Hálózatának céljai 
A hálózat alapvetô célja az, hogy tagjai együttmûködésével hozzájáruljon azok-
nak a feltételeknek a kialakításához, amelyek az egyes autista majorságok létre-
hozásához és fönntartásához szükségesek.
Az együttmûködés fô területei:
• tapasztalatok átadása,
• információk cseréje, átadása,
• továbbképzések szervezése, azokon való részvétel,
• külföldi kapcsolatok építése, partnerség kialakítása tapasztalatcsere,
• egységes szakmai követelményrendszer kialakítása,
• megfelelô ellenôrzés kialakítása.
A közös munkában 12 szervezet vesz részt.
Konferencián két olyan tagja mutatkozott be az együttmûködésnek, amely elsôk
között kezdte meg majorságok kialakítását: a Szimbiózis Alapítvány és az
Autista Segítô Központ. A hallgatók képet kaphattak az autizmusról, az autista
állapotból adódó nehézségekrôl, az elért eredményekrôl és a további tervekrôl,
az intézmények fenntarthatóságának nehézségeirôl.

Dr. Szilágyiné dr. Erdôs Erika
Autisták Érdekvédelmi Egyesülete
1066 Budapest, Jókai u. 2-4. II. emelet T:06-1-3541073, 301-90-67
e-mail: autist@interpont.hu, www.esoember.hu
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Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel az életpálya-építés
területén

Workshopunk egy konkrét példán (Karrier-Expo esettanulmány) keresztül azt
szemléltette, hogy fiatalok aktív, teljes körû részvételével szervezett projekteken
keresztül, hogyan lehet az életpálya-építés kulcskompetenciáit fejleszteni. 
A 30 résztvevôt aktívan bevonó, pergô ritmusú demonstráció lépései: 
1. A csoportvezetôk bemutatkozása során feltárták a témához való kapcsolódá-
saikat, releváns szakmai tapasztalataikat, illetve bemutatták a teremben elhelyezett
módszertani ismertetôket, a projektmenedzsmentre, és az életpálya-építési kulcs-
kompetenciákra vonatkozó háttéranyagokat  és a számos ifjúsági projektet doku-
mentáló fényképeket is. 
2. A résztvevôk bejelentkezéseikkel ismertették hátterüket és motivációikat, mely-
bôl kiderült, hogy egyrészt a csoport rendkívül sokszínû, másrészt a foglalkozás
címében megjelölt mindhárom téma egyenrangúan fontos a megjelentek számára.  
3. Bevezetô, fogalom-meghatározó prezentációval törekedtünk elôsegíteni, hogy a
résztvevôk el tudják helyezni a workshopon feldolgozott három területet. 
4. Az érdeklôdôk a Beszédkör (Roundtalk) nevû, kooperatív tanulási technikával 5
kiscsoportban párhuzamosan vizsgálták, értelmezték a projektmenedzsment
egyes lépéseit és ezek megvalósításához használható módszereket, technikákat. 
5. Ezt követôen az egyes fázisokat kidolgozó csoportok szóvivôi kronológiai sor-
rendben prezentálták az általuk tanulmányozott lépést, és egyben véleményezték
is annak alkalmazhatóságát is. 
Az öt lépés prezentálásával a résztvevôk számára összeállt az esettanulmányban
bemutatott, serdülôk által megszervezhetô, könnyen adaptálható ifjúsági projekt
szervezésének íve, és az abban (és másutt is) alkalmazható módszerek lényege is. 
6.Összefoglaltuk a történteket, majd a pluszdelta módszerével értékeltük, végül
lezártuk az igen intenzív workshopot. 
A workshop során alkalmazott és vizsgált módszerek:
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A mûhelyben sem maradt elég idônk a projektmódszerrel foglalkozni, a témához
eztúton is ajánljuk a projektmódszerrôl: http://amieuropank.om.hu/ honlapot.

Szekeres Júlia - szekeresjuli@yahoo.com 
Strenner Szilárd - szilardstrenner@yahoo.co.uk 
KREA-TEAM Bt.
9400 Sopron, Templom utca 3.
30/271-30-53

Lépés / cél
Kiscsoportos megbeszélés

1. Ötletek gyûjtése
2. Egy kiválasztott program feladatainak

feltérképezése 
3. A program idôbeliségének feltérképezése
4. Feladatatok és felelôsök meghatározása 
5. Monitoring – elôkészítô / szervezô találkozó
6. Értékelés 

Alkalmazott módszer, technika
Beszédkör (roundtalk)
Ötletroham (Brainstorming)
Elemtérkép (Krumpliföld)

Idôegyenes
Ki-Mit-Mikorra táblázat
Köztes találkozó
Pluszdelta  Δ
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Mit tehetünk itt és most?
A jóvátételi (resztoratív) technikák alkalmazásának tapasztalatai 

A mûhely résztvevôi megismerhették a KÖSZ Alapítvány „Resztoratív
Napközbeni Ellátás Magántanulóknak” elnevezésû két éves modellkísérleti
program tapasztalatait, tanulságait és alkalmazhatóságát. A bemutatott prog-
ram célja, felépítése és munkamódszere egy újszerû megközelítésben – a resz-
toratív szemléleten keresztül – mutatta be a veszélyeztetett gyermekekkel és
hozzátartozóikkal folytatott munkát, a szakemberek és az érintett családok
közötti tényeleges és hatékony együttmûködés elveit és eszközeit. 
A helyreállítási és jóvátételi szemlélet alkalmazása a gyermekvédelemben
lehetôvé tette, hogy 3-5 hónapon belül sikeres visszailleszkedést és pozitív
viselkedésváltozást érjünk el olyan gyerekeknél, akik iskolai és családi
közösségeikben peremre szorultak. A tényleges együttmûködés során egy
közös „munkanyelvet” és hatékony technikákat tanulhattak a gyermekek,
szülôk, pedagógusok, családgondozók vagy pártfogók, aminek köszönhetôen
együttesen fedezték fel saját erôforrásaikat és dolgozták ki a számukra a leg-
megfelelôbb és megvalósítható teendôket. 
A bemutatott Resztoratív Gyakorlatok egy újszerû cselekvésorientált módja az
iskolai, családi és közösségi konfliktuskezelésnek, amely meghaladja a bün-
tetés kiszabását vagy mások hibáztatását és létrehozza a törôdés és a
méltányosság kultúráját. 
Esetismertetéssel mutattuk be a Resztoratív Gyakorlatok egyszerû használatát
olyan körülmények között, mint pl. a gyermekotthoni vagy iskolai konfliktusok-
ban, a motiválatlan, ellenálló vagy deviáns gyermekcsoportokban és
közösségekben. Az alkalmazott technikák skáláját ismertettük a résztvevôkkel,
az úgynevezett resztoratív kérdésektôl (Mi történt, kit és hogyan érintett?
Hogyan lehet helyrehozni a megsérült kapcsolatot vagy jóvátenni az okozott
kárt?) egészen a strukturált mediációs és konferencia módszerig. 
A körcsoportos beszélgetés egyszerûségét és elônyeit örömmel fedezték fel a
résztvevôk, elhatározva, hogy saját gyerekeikkel vagy osztályközösségükben
fogják kipróbálni a bemutatott kommunikációs fortélyokat. Az iskolákban
körbeszélgetések szervezésével biztosítható a diákok számára az a lehetôség,
hogy megosszák egymással érzéseiket, elképzeléseiket és élményeiket.
Mindezt azért tesszük, hogy válságok nélküli alapot biztosítsunk a kapcsolatok
kiépítéséhez, a szabályok felállításához és egy hatékony, örömteli tevékenység
folytatásához.
Az ismertetett technikák közül a Családi Döntéshozó Csoportkonferencia és a
Resztoratív Jóvátételi Konferencia technikai megvalósíthatósága és alkalmazási
területei iránt is érdeklôdtek a résztvevôk. Mindenki számára további
együttmûködési lehetôségeket nyújtunk akkreditált képzések vagy konzultáció
formájában. 

Negrea Vidia
Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország
csfhungary@externet.hu
www.iirp.org/hu
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A különbözô területen folyó mediációs munka tapasztalatai

A workshopok a találkozások üdítô színfoltjai. Ezek a programok arról szólnak,
hogy a résztvevôk megosztják egymással tapasztalataikat és gondolataikat.
Egy konferencián az elôadások mellett a workshopok alkalmazása a mûfaji sok-
színûség, az adott témák különbözô feldolgozása révén segít. Jelen esetben a
mediáció és a mediátorok munkájának mélyebb megértése, a mediáció minél
szélesebb körben való alkalmazása volt a cél. 
Egyre inkább terjed a mediáció, egyre több a jól képzett és a mediáció iránt
elkötelezett szakember. Ezért úgy éreztem, eljött az ideje, hogy a MindenGyerek
Konferencián a mediáció elméleti ismertetése helyett beszélgetést szervezzek a
résztvevôk mediációs tapasztalatairól és mediációs munkájuk során felmerülô
nehézségeikrôl. 
A workshopon tapasztalatainkat két komoly kérdéskör köré csoportosíthatjuk.
Az egyik jelentôs kérdés, amely mind képzéseken, mind konferenciákon
elôbukkan a megtárgyalandó témák listájának elkészítése. Még a mediációt
mindennapi munkájukban alkalmazók számára is komoly kihívást jelent ennek
megvalósítása. Véleményem szerint a sikeres mediáció elengedhetetlen
feltétele a résztvevôk olvasataiból kigyûjtött témák megfogalmazása, és
megfelelô „tálalása”. A workshopon végzett szimulációs gyakorlat azt jelezte,
hogy ez nem megy olyan könnyen és egyszerûen, mint azt szeretnénk. Ennek
hiányában azonban a mediáció szétesik, nem tartható kézben, és elvész mind a
mediátorok, mind a résztvevôk erôfeszítése. 
A másik jelentôs kérdés egy szakmai elemzés szükségessége, amely a
családterápia és a mediáció közötti különbségeket szisztematikusan végigviszi.
A workshopon ezt a kérdést csak vázlatosan sikerült megválaszolni, a
családterápia a család „patológiás” mûködésével foglalkozik, és ennek megvál-
toztatása a cél, a mediáció egy-egy konfliktus megoldásával foglalkozik, figyel-
men kívül hagyva a család vagy pár mûködési mechanizmusait. 
Komoly dilemmaként merült fel a mediáció önkéntességének vagy a hatósági
nyomásra történô mediáció végzésének a kérdése. Az önkéntességben a
bevonódás, a saját felelôsség kérdése egyértelmû volt, de sokan visszariadnak
az ismeretlentôl. Számukra a hatósági nyomás segítséget jelenthet. Azok
számára, akik csak kényszerbôl vesznek részt a mediációban inkább rossz
tapasztalatok maradnak, és nem lépnek elôre a konfliktusmegoldásban.
Köszönöm a résztvevôknek a nagy érdeklôdést, a szervezôknek pedig a medi-
táció melletti elkötelezettségüket.

Lovas Zsuzsa
LEGE ARTIS 
1125 Budapest, Diós árok 32/b.
Tel./Fax: (1) 212 6256
www.legeartis.hu,  info@legeartis.hu
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Az „Egyrôl a Kettôre” Egyszülôs Családokért Alapítvány
bemutatása

Alapítványunk alaptevékenységét – a válási krízisbe kerülô családok támo-
gatását – 1999 óta végzi. Mediációs szolgáltatásunk az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium által bejegyzett. 
Az egyszülôs családok segítésében végzett több évtizedes munka egy olyan
módszer kidolgozását eredményezte, mely hatékonyan alkalmazható, mind a
családon belüli erôszakot megélt, mind a veszélyeztetett emberek számára.
Kidolgoztunk és évekig mûködtettünk egy óvodai prevenciós programot,
aminek a lényege, a szemlélete, hogy a gyermekek magatartásában,
fejlôdésében bekövetkezett változások gyökere, okozója a családban kere-
sendô. Az óvónôk jelezték, ha valamelyik gyermeknél változást tapasztaltak, a
heti rendszerséggel jelen lévô szakember a szülôkkel kezdett el foglakozni, így
a problémák nagyon hamar megszûntek, a család megkapta a támogatást a
problémái megoldásában. Ezt a szolgáltatást anyagi okok miatt nem tudtuk
folytatni, pedig az igény a pedagógusok és a szülôk részérôl nagy.
Alapítványunk több akkreditált képzési programot folytat. 
Most fejeztünk be egy HEFOP 2.2. projektet, amiben 134 szociális területen dol-
gozó szakember 80 órás képzését valósítottuk meg, magas szakmai színvona-
lon.  A képzésre többszörös volt a jelentkezés.
A képzés eredményeként az ország 6 régiójában sorra alakulnak az egyszülôs
családok támogatására, krízise kezelésére szolgáltatások. Visszatérô kérés,
hogy szervezzünk számukra családimediátor-képzést.
Partnerszervezetként egy nemzetközi együttmûködésben megvalósuló EQUEL-
projekt befejezésén dolgozunk, amiben hátrányos helyzetû munkavállalók
munkahelyesélyeinek megôrzését célzó képzési programot valósítunk meg, így
tapasztalatokat szerezhettünk más nemzetek hasonló módszereirôl.  A külföldi
partnerek nagy érdeklôdését élvezzük  mediációs módszerünkkel kapcsolatban.
Partnerként részese vagyunk egy szintén uniós forrásból megvalósuló HEFOP
2.3.1 programnak, ahol kallódó fiatalok családba való visszaintegrálását
segítjük mediácóval 
A családi krízisek leggyakoribb okai: a rosszul kezelt konfliktus, a családon
belüli kommunikáció hiánya, a hiányos önismeret, és a minta, amit abból a
családból hozott, ahol felnôtt.
A családon belüli erôszakot, gyakran jól érzékelhetô családi krízis elôz meg,
amit idôben kezelve, elkerülhetô lenne a család szétesése, a családtagok men-
tális és fizikális sérülése.
A módszerünk lényege: a családot, ha abban gyermeket nevelnek, a gyermek
családjaként kezeljük, legyen bár szétesett vagy krízisben lévô. A szülôket a
szülôi szerepükben erôsítjük meg, oldjuk a szülôk közötti konfliktusokat, mediá-
ció és egyéni terápia segítségével.

Nagy Lajosné elnök
„Egyrôl a Kettôre” Egyszülôs Családokért Alapítvány
1071 Budapest, Peterdy utca 24.
(O6 20) 315 2747, (1) 413-3555
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Nem csak szülô: apa és anya 

Vajon melltartó van rajta, vagy magától ilyen jó a cicije? Vajon már ma meg-
tudhatom? Fogok-e neki tetszeni? Milyen édes gyerekünk lenne!
Kitalálják, melyiket gondolja egy nô és melyiket egy férfi az els randin? Én nem
tudom, Önök, hogy vannak vele, de én óvodai és iskolai pályafutásom alatt már
megannyi né voltam. Úgyis, mint Kocsisné, Katonáné, Molnárné, stb. (végül
aztán, mikor eljött az Igazi, mégis megmaradtam a saját nevemnél).
Már az elsô randit is másképp várja egy nô és másképp egy férfi. Miért lenne hát
késôbb egyforma a gondolkodásmódunk, viselkedésünk, amikor anya és apa
válik belôlünk? És mégis. Családi tanácsadóként nem egyszer azt tapasztalom,
hogy a gyerek megszületésével sokan mégis azt várják el életük párjuktól, hogy
szinte második anyaként pelenkázzanak, büfiztessenek, süssenek, mossanak,
vasaljanak. Tisztelet a kivételnek. Persze nem azt mondom, hogy mindezeket nem
képes egy férfi is megcsinálni, de jobban járnánk, ha hagynák, hogy mindezek az
igények bennük fogalmazódjanak meg, és ne elvárás legyen belôlük. 
Kétgyermekes anyukaként nem szeretnék érzéketlennek tûnni saját nemem
irányában. Én is pontosan tudom, hogy mit jelent egész nap pelenkázni, szoptat-
ni, büfiztetni stb., és milyen jó, amikor betoppan valaki és egy picit  át lehet
„ruházni” méhünk gyümölcsét, és lehuppani a fotelbe, csak úgy nézni magunk
elé. De higgyék el, mi járunk sokkal jobban, ha hagyjuk a pasinkat is megszületni
apaként! Gondoljunk csak bele, nekünk kilenc hónap áll rendelkezésünkre, hogy
felfogjuk a felfoghatatlant: immáron egy életen át felelôséggel tartozunk egy kis
poronytynak. Már semmi sem lesz olyan, mint régen volt. Aztán mi vagyunk azok,
akik megszüljük az új életet. Nekünk segítenek a hormonok, az anyai ösztönök.
A férfiak mindebben hátrányban vannak. Hiába látják, hogy nô az „aszszony”
hasa, esetleg még arra is rávehetôek, vagy esetleg még szívesen is teszik, hogy
megérintsék a hasunkat, és ezen keresztül, fel tudják venni a kapcsolatot a
méhünkben fészkelôdô magzattal. De igazán csak akkor találkoznak testközelbôl
a kis jövevénnyel, amikor már kibújt. Egyes apukáknak akár kilenc hónapig is
eltarthat amíg felfogják, hogy tényleg apák lettek. Persze akad olyan férfi is, aki
már a kezdet kezdetén ügyesen és szívesen pelenkázza gyermekét. Szerintem,
abban sincsen semmi rossz, ha csak késôbb fûzôdik szorosra a szál apa és gyer-
meke között. Anyaként tudom, hogy mennyire jó látni, amint apa és gyermeke ját-
szik, amint a férfi, akibe szerelmesek vagyunk, apaként is elkezd funkcionálni.
Azonban mindez biztonságosabban fog mûködni, ha hagyjuk a saját medrében
folyni, nem siettetjük a folyamatot, nem akarjuk mi meghatározni párunknak,
hogyan legyen jó apa. Nem véletlenül van egy gyereknek szerencsés esetben egy
apja és egy anyja. Egy anya számomra, elsôsorban az elfogadást és a befogadást
képviseli. Az apa pedig inkább a világgal való viszonyt. Persze ez nem azt jelenti,
hogy a szerepek nem keveredhetnek, és, hogy egyik szereplô ne tudná mindkét
funkciót ellátni. Azonban nem kell feltétlenül patikamérlegen méricskélni, hogy ki
hányszor pelenkázott, ki hányszor fürdetett és így tovább. 

Pálhegyi Judit, családi tanácsadó
Szülôk Háza
Telefon: 06 (1) 246-0880, 1508 Budapest, Postafiók 53.
szulokhaza@szulokhaza.com, www.szulokhaza.com
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Kezünkben a „kulcs”!

Ez a kulcs csak részben szimbolikus, másrészrôl nagyon is konkrét. 
Nekünk, a STUDY Guard Oktató-videofilm Kiadónak van egy olyan „kulcsunk”,
amely a drog, alkohol, dohányzás, AIDS ellen használható hatékonyan. Ezt a
kulcsot el is kell juttatni oda, ahol a legtöbb zárat nyitja, ahol a legtöbb a fiatal,
ahol a legnagyobb a veszély.
Mi más lehetne ez a hely, mint az iskola, óvoda?
Célunk, hogy minden információt eljuttassunk a gyerekekhez, tanáraik, nevelôik
iskolai prevenciós munkájának segítségével, drogprevenciós, egészségnevelô
oktató filmjeinkkel.
Programjaink között egyaránt találhatóak a kisiskolás korosztálynak és felnôtt
diákoknak szólók. 
Szakértôk bevonásával indítottuk el az oktatófilmeket, melyeket mára már
rengeteg iskola, óvoda használ nagy sikerrel. Filmjeink szinkronizáltak, lektorál-
tak. Drogprevenciós, könyvtári és közbeszerzési pályázatokon is kiválóan szere-
pelnek programjaink.
Repertoárunk hatvan egészségnevelô filmbôl áll, melyekhez „Tanári óravezetô
füzetek”  is elérhetôk, melyek segítségével egy teljes tanórát meg lehet tartani a
különbözô témákban. 
Továbbá hatvan kerettantervi (biológia, fizika, történelem, földrajz stb.) oktató-
filmmel rendelkezünk, melyekhez többoldalas „Tanári óravezetô könyv” igényel-
hetô nyomtatott vagy CD-ROM változatban, könnyen sokszorosítható felada-
tokkal, megoldó kulcsokkal.

2007-2008-as év újdonsága a magyar készítésû filmek elérhetôvé tétele. Ezek
között a programok között sok mentálhigiénés, magyar történelmi, mûvészeti
témájú oktatófilm megtalálható.

A www.studyguard.hu honlapunkon minden információ elérhetô és filmjeinkbe
bele is lehet nézni. 

Számos szakmai szervezet is eredményesen használja filmjeinket: ORFK
Bûnmegelôzési Osztály, Országos Egészségfejlesztési Intézet, Közlekedési
Fôfelügyelet, Nemzeti AIDS Bizottság, megyei ÁNTSZ-ek, pedagógiai intézetek,
büntetés-végrehajtási intézetek, addiktológiák stb.

Tehát minden szimbolikus jelentés nélkül: kezünkben a kulcs, a felelôsség kulcsa!

Fülöp Dániel
STUDY Guard oktatófilm-kiadó
Budapest, Késmárk u.18., 1158
telefon: 06-1-410-98-06
e-mil: info@studyguard.hu
web: www.studyguard.hu
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Pályaorientáció hátrányos helyzetû fiatalok körében

A konferenciára kutatási és egyetemi programunk bemutatására kaptunk
felkérést.
A nemzetközi szakirodalom szerint a munkaerôpiaci kirekesztôdés elôjelének is
tekinthetô hátrányos helyzetet sokáig nem méltatták figyelemre és csupán a
jelenlegi magas munkanélküliség miatt került ismét elôtérbe. Különösen a fiata-
lok munkanélküliségének problematikája áll a viták középpontjában. A
hátrányos helyzetûekkel való foglalkozás célja az, hogy lehetôséget nyújtson a
munkaerôpiacra való bejutáson keresztül a megfelelô társadalmi pozíció
elérésére. 

A társadalmi integrációs esélyek között kiemelkedô szerepe van a munkának,
ami a hátrányos helyzetbôl való kitörésnek is az egyik legfôbb esélyét jelenti.
A megfelelô munka/szakma/pálya kiválasztásának feltétele a megfelelô
pályaérettség. A Super-i definíció alapján elmondható, hogy az az egyén
tekinthetô pályaérettnek, aki önállóan képes dönteni, egyéni pályatervet
készíteni úgy, hogy kiterjedt információszerzés során tesz szert a valósághoz
igazított tájékozottságra. Kutatásaink alapján meg kell fogalmaznunk, hogy a
hátrányos helyzetû fiatalok a pályaéretlenség jeleit mutatják a realitásban való
tájékozottságuk tekintetében. A kompetens pályaválasztási, munkavállalási
döntéshez szükséges, hogy kongruens ismeretekkel rendelkezzenek magukról,
valamint lényeges információkkal bírjanak a pályák világáról és a munkaerôpi-
acról. Ez az ismeretanyag adja a pályaorientáció tartalmát:

Ön-ismeret Környezet-ismeret
Érdeklôdés Pályaismeret
Képesség Munkaerôpiaci
Érték Közgazdaságtani
Munkamód Jogi
Tanulási stílus

Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a pályaérettség egyes összetevôinek
fejlesztését a pályaorientáció vállalhatja, ami Szilágyi szerint „egy olyan folya-
mat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelô
pálya, szakma kiválasztását a lehetô legszélesebb információnyújtás révén”.
Az elôadás során ennek a hátrányos helyzetû fiatalokkal folytatott pályaorientá-
ciós munkának a tapasztalatait mutattuk be. 

Dr. Kenderfi Miklós
Szent István Egyetem GTK Pályatervezés docentúra
Kenderfi.Miklos@gtk.szie.hu
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Program
2007. január 22. hétfô

11.00

1 Papp András
Világot építünk az erdô mélyén

2 Csizmár Gábor államtitkár és Dr. Kovárik Erzsébet, Szociális és
Munkaügyi Minisztérium, Ferge Zsuzsa, akadémikus, Varga Ágnes,
Miniszterelnöki Hivatal Gyereksegély Programiroda vezetôje
A gyerekszegénység elleni program formálódása a kutatócsoport programjától

3 Bányai Sándor
Kalandok és Álmok... élménypedagógai fókuszú tematikus
fejlesztôfoglalkozások gyerekeknek és pedagógusoknak

4 Baranyi Éva, Donáth Attila 
„GÖRCSOLDÓ” – avagy hogyan viszonyulunk és hogyan viszonyuljunk
felnôtt szerepünkben a gyermeki jogokhoz? 1. rész

5 Szabó Gábor 
A Természet ereje – munka a szimbólumokkal

6 Fülöp Dániel, Takács Péter
Egészségnevelés a közoktatásban (drog, dohányzás, szex, AIDS, anorexia,
rasszizmus, tolerancia)

7 Szávai Ilona, Monspart Éva, Sherter Judit, Simon Ágnes, Szvetelszky
Zsuzsanna
Kismamák és nagymamák. Családban maradunk? Marad a család?

8 Horváth Tibor 
Települési gyermek és ifjúsági önkormányzat, avagy: közéleti játszótér,
komolyan!

9 Kiss Tamás, Fehér Márta, Szebenyi Csilla, Jávori Ildikó
Alternatív pedagógiák, pedagógiai alternatívák

10 Krsztovicsné Nagy Irén , Sárfalvi Judit
Az állatkert pedagógia alapjai és ismerkedés a nemszeretem állatokkal

11 Dr. Mátay Katalin 
Régi/új lehetôségek a kisgyermekek napközbeni ellátásában
– cél az esélyegyenlôség

12 Országos Bûnmegelôzési Bizottság
Az Országos Bûnmegelôzési Bizottság pályázata nyertesei: Hentes Ildikó
az Esztergomi Szent Jakab Alapítvány/Fényközpont intézményvezetôje és
Szontagh Pál a Vajda Péter Általános Iskola igazgatója

13 Gyöngyösi Zsolt, Horváth Zsófia, Almási József
Mezítláb az ART KAPUBAN

14 Farkas Imre és a Gyôri M-M Vonal munkatársai
Kézenfogva a halálba induló gyermekkel

15 Medjesi Anna 
Külföldi tanulók a magyar közoktatásban

16 Fodor Éva  
Csoportmunka cigány gyerekekkel egy szegregált telepen, Nyíregyházán

17 Lovas Zsuzsa  
A különbözô területen folyó mediációs munka tapasztalatai
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Program

14:00

1 Petô János 
A Sárkánytorony fogjai – avagy mire lehet jó egy mászófal?

2 Szabó Gábor, Simon Bálint
Élménypedagógia és kalandterápia 1.0

3 Tóth Julianna, Szendrey István, Kloknicer Anna
Élménypedagógia a gyermekotthonokban – Mit? Miért? Hogyan?

4 Kocsis Krisztina
Kórháziskola Pécsett. Rendhagyó osztályfônöki óra.

5 Ligeti György 
A társadalmi felelôsségvállalás pedagógiája

6 Bodor Tamás 
Önkormányzati ifjúsági szolgáltatások – avagy egyfajta lehetséges út

7 Herpainé Márkus Ágnes és dr. Kósa Eszter 
A 2007-tôl megnyíló uniós források hatása a gyermekjóléti és ifjúsági
programokra 

8 Bardossyné Stolár Klára, Sárfalvi Judit 
Állatok testközelben a Veszprémi Állatkertben és Sárfalvi Judit 
„Zoopedagógia módszertana„ – a Fôvárosi Állat- és Növénykert akkreditált
továbbképzésének bemutatása, valamint Sárfalvi Judit „Természetismeret 
és természetábrázolás„ címû komplex, állatkerti foglalkozás bemutatása

9 Országos Bûnmegelôzési Bizottság, Hatvaniné Nagy Rozália és Erdei
Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekvárosa,
Szakiskolája és Kollégiuma munkatársa, Szabadka Péter a Béke
Gyermekotthon és Általános Iskola igazgatója

10 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány programjainak bemutatása a
programvezetôk által: „Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának
tartós növelése” program – Balázs Anita, ÖTLET program (Önkéntes-
Tevékenység-Lehetôség-Elhelyezkedés – Tapasztalatcsere) – Dr. Albert
Judit, A „nonprofit közvetítés” program – Gerencsér László

11 Szöllôsi Gábor, Domszky András, Takács Imre
A gyermekvédelmi reform tíz ígérete (Mi volt az 1987-es gyermekvédelmi 
reform tíz legfontosabb ígérete? Melyik ígéretbôl mi valósult meg, és mi nem?)

12 Dr. Bíró Endre
Elhárítás, eltanácsolás, áthelyezés, kizárás, magántanulóvá válás 
törvényességérôl az iskolákban
(A tanulói jogok és az intézményi érdekek ütközésének esetkörei.)

13 Szoboszlai Katalin 
Szociális munka a Huszár-telepen, integráció kis lépésekben

14 Nagy Zsóka 
A válási krízist megélt, egyszülôs családban élô gyermekek és kamaszok 
problémái, a kivezetô stratégiák. Családi mediáció
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Program

16:00

1 Tóth Artin, Janicsák Henrietta, Michnai Zsuzsanna
Érintetlenül? Interaktív stúdió-beszélgetés a vérképzôszervi betegségben 
szenvedô gyerekekkel arról, hogyan élik meg azt a kicsit sem meglepô tényt, 
miszerint betegségük miatt a társadalom nagy része gyakorlatilag úgy tesz, 
mintha nem is lennének? A több hónapig, esetleg évekig elhúzódó kezelések 
ideje alatt mit tehet a beteg gyerek gyógyulásáért környezete?

2 Mérô László 
Kooperáció és versengés a pszichológiai laboratóriumban, a nevelésben és az életben

3 Szabó Orsolya, Kovács Etelka
Élmények Iskolája – kalandpedagógia és személyiségfejlesztés az osztálykiránduláson

4 Kun Bernadette 
„Alternatíva” program – Egy különleges hely a plázákban csellengô fiatalok számára

5 Makai Katalin, Pölös Annamária
Együttmûködés a tanulásban

6 Z.Mezei Erzsébet, Hetényi Piroska, Kistüttôsi Rita 
Kreatív írásgyakorlatok a középiskolás korosztálynak (Tehetséggondozás? Terápia?)

7 Ligeti György 
Felelôsségvállalás csoportban – tréning

8 Sipos Gyôzô 
Ifjúsági mobil szolgáltatórendszer Vas megyében

9 Csányi János 
Internet Játékház – kultúra, oktatás, kreativitás a digitális korszakban

10 Zentai Zita 
Állatkerti foglalkozások, kirándulások kisiskolásoknak

11 Tóth László
A Mobilitás átszervezése, 2007. évi ifjúsági feladatok, programok, pályázatok.

12 Az Országos Bûnmegelôzési Bizottság pályázata nyertesei: Szabó Csaba,
a HELPI Kecskeméti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
intézményvezetôje: elnökhelyettese „ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér" prog-
ram és Fodor Éva, a Periféria Egyesület elnökhelyettese: a „Kincsvadászat”
projektje

13 Szollár Zsuzsanna, Nyitrai Imre, Keresztényi László, Dr. Dános Valér, Dr. Molnár
Zsolt, Solt Ágnes:
Peremen billegve (hisszük: vannak jó megoldások)

14 Gál Antal, Pozsonyi Monika
Konszenzus Konferencia – mint munkamódszer – története és jelentôsége a 
gyermekjóléti szolgáltatásban

15 Szelenyi Zsuzsanna 
Gyerekbarát Európa - Az Európa Tanács új három éves programjának bemutatása

16 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány programjainak bemutatása a
programvezetôk által: „A munkavállalást gátló családi kötelezettségek kiváltása
és a nôk munkaerôpiaci karrierjének elôsegítése” – Kormosné Kiss Andrea
programvezetô, „Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás nyújtása értelmi és
látássérült munkanélküli emberek számára” – Jásper Éva, Palkovics Rozália
programvezetôk és Vég Katalin, a Salva Vita Alapítvány munkatársa

17 Beke Pál 
Mûvelôdési otthonok egyesületi kézben
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Program
2007. január 23. kedd

09:00

1 Petô János 
„ A Sárkánytorony fogjai 2, avagy mire lehet jó egy mászófal?

2 Gruber Andrea, Matthew Liddle, Miklósi Balázs, Vass Nikolett
Élménypedagógiai órák veszélyeztetett fiatalokkal iskolai keretek között

3 Szabó András, Magócsi Tímea, Gyenge Lóránd (a Kapocs munkatársai)
Elégtelen intézményes kapcsolatokkal rendelkezô fiatalok elérésének és 
segítésének lehetôségei a Kapocs módszerei alkalmazásával

4 Marksteinné Molnár Julianna, Marton Eszter
Sajátos nevelési igényû gyermekek a közoktatásban – intézményi 
együttmûködések a sikeres integráció érdekében

5 Dr. Kassai Tamás 
A szülôi felelôtlenség – közös felelôsségünk! A gyermekbaleset, mint a 
bántalmazás-elhanyagolás egyik formája

6 Mahlerné Köfner Anikó, Blum Ildikó és Vörös Judit közremûködésével
Esély és együttmûködés - autizmussal élôk csoportos befogadó
oktatásának jó gyakorlata Székesfehérváron

7 Wootsch Péter 
„Szociális város” európai koncepciója – európai üzenetek a települési 
ifjúsági munka számára

8 Varga Attila, Horváth Dániel, Varga Péter
Ökoiskola a gyakorlatban - fenntarthatóság az iskolában

9 Negrea Vidia 
Mi tehetünk itt és most? A jóvátételi (resztoratív) technikák alklamazásának 
tapasztalatai

10 Tóbiás László, Hadrévy Borbála
Fiatalok önkéntessége Magyarországon – brüsszeli kérdések, egy
internetes megkérdezés és egy szakértôi jelentéstervezet tükrében

11 Peron Music Alapítvány, Cserteg István
Van kiút?! – állami gondoskodásban élô fiatalok sikerei

12 Rétiné Dr. Böhm Éva, Kopf Katalin
A családból a gyermekotthonba, és aztán?

13 Révész Magda 
Várt és váratlan változások

14 Utcai Szociális Segítôk Egyesülete
Kézségesen szabadon – program utcagyerekeknek, ÉS+ program
– éjszakai sport, alternatív szombat este Tatabányán

15 Giczy Béla 
Cigánygyerekek és „zûrös” gyerekek az iskolarendszerben

16 Borsa Kata 
Langalló program - A Karzat Alapítvány hagyományôrzô és továbbvivô
játszóházi és oktatórendszere
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Program

11:00

1 Dr. Zágorhidi Czigány Balázs, Dr. Kiss Gábor régész
„Kapuk a múltba – Képek Vas vármegye középkorából”. Egy megyetörténeti 
kiállítás kisebb és nagyobb gyermekeknek.

2 Kovács Nikoletta, Rózsa Mónika, Tóth Gabriella
Órarendbe illesztett élménypedagógiai foglalkozások magatartási,
beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdô gyerekeknek a Ferencvárosi
Általános és Szakiskolában

3 Kárpáti Árpád
„Csellengô fiatalok„ komplex ifjúsági program

4 Kiss Tamás, Mekkey Péter
Megalakul a Gyermekek Világállama, azaz a világörökség folytatódik

5 Dr. Kassai Tamás
Gyermekbarát - gyermektraumatológia

6 Mahlerné Köfner Anikó, Blum Ildikó, Vörös Judit, Kauth Andrásné
közremûködésével
Hogyan játszunk, tanuljunk, éljünk együtt autizmussal élôkkel? - autizmus 
barát környezet bemutatása

7 Ditzendy Károly Arisztid, Beke Márton
A nemformális pedagógia lehetôségei az ifjúsági munkában - Felkészítés az 
interkulturális paradigmaváltásra (tréning demonstráció) 1. rész

8 Fridrich Ágnes 
Környezeti nevelés és erdei iskola egy ökológiai faluban, Gyûrûfûn

9 Kökényesi Ágnes 
Káva - színház és nevelés; mûvészetpedagógia fiataloknak, fiatalokkal

10 Galambos Rita, Hámori Zoltán 
A közösségi tanulás esélyei a mai középiskolában

11 Dr. Oswald Pál, Dr. Németh György, Dr. Pásztor Krisztina, Dr. Schirger
György, Dr. Tóth Ágnes, Dr. Szacsva Ferenc
Szolgáltató igazságügy 1. – Jogi Segítségnyújtó Szolgálat az Igazságügyi Hivatalban

12 Kothencz János 
Az ÁGOTA® Alapítvány (Állami Gondoskodásban Élô és Veszélyeztetett 
Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) szemléletmódja a magyar
gyermekvédelemben

13 Balog Mária, Csôke Zita, Cziboly Ádám, Farkas Zsuzsa, Fodor Éva, Gruber
Andrea, Hoffmann Krisztina, Kalányos Zoltán, Papp Gyöngyi, Tóbiás László
Romák és többségi társadalomhoz tartozók együttélését segítô programok 
fejlesztése helyben, Európai együttmûködésben

14 Diósi Pál
Az ifjúságkutatás „igazságának” viszonya más megközelítések „igazságaihoz”
Nemeskéri István
A nagymintás ifjúság kutatások módszertani problematikái,
Máder Miklós Péter 
A mérési problémák az ifjúságkutatásban

15 Kecskeméti Edit, Papp Edina, Kis Eszter
Értelmes gyermekrészvétel (participáció) a gyermekek igazi egyenjogúsítása 

16 Pál Kálmán 
Vándor Vurstli - kultúrvidámpark 
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Program

14:00

1 Bányai Sándor 
A gyerek sem kémia szakos…  

2 Jávori Ildikó 
A hiperaktivitást elônnyé formáljuk!

3 Miklósi Balázs
Drogprevenciós kortárssegítô-tréning gyermekotthonos fiataloknak

4 Kulcsár Gábor
Képességfejlesztés a kisiskolás korban a Waldorf-iskolában

5 Lelovics Zsuzsanna, Fekete Krisztina, Bozóné Kegyes Réka,
Gaskó Krisztina
Megetetett gyermekek

6 Ébner Gyula, Jakubinyi László, Dr. Szilágyiné dr. Erdôs Erika
Autista majorság hálózat kiépítése autizmussal élôk jövôjének biztosítása 
érdekében

7 Ditzendy Károly Arisztid, Beke Márton
A nemformális pedagógia lehetôségei az ifjúsági munkában - Felkészítés 
az interkulturális paradigmaváltásra (tréning demonstráció) 2. rész

8 Simonyi Gyula 
„Ezt elbaltáztátok! – mondta a Teremtô, amikor a túlszaporodott emberiség
belefulladt saját mocskába a szétbarmolt Földön.

9 Takács Gábor 
DrámaDrom – kísérleti program Mánfán, halmozottan hátrányos diákok 
számára

10 Strenner Szilárd, Baranyi Éva
Önkéntes Központ Alapítvány / Ifjúsági önkéntesség

11 Antal Gábor, dr. Szabó János, Kiss Róbert, Kovács Károly
Szolgáltató igazságügy 2. – Áldozatsegítô Szolgálat az Igazságügyi 
Hivatalban

12 Kothencz János
ÁGOTA® Táborok (Állami Gondoskodásban Élôk Országos Találkozója) 
élményprogramja, mint pedagógiai eszköz

13 Rajkort Ildikó, Balog Edina, Magyar Gergely, Negrea Vidia, Németh
Tamás, Tóth Ferencné
Alternatív napközbeni gyermekellátás létjogosultsága és szükségessége a 
mai Magyarországon

14 Temesi Balázs, Békés Zoltán
Beáramlás és kiáramlás a fôvárosi gyermekvédelmi szakellátásban 2006-ban
Vida Zsuzsa
Tapasztalatok a fôvárosi szakellátásban lévô gyermekek nevelôszülôi
elhelyezésének lehetôségeirôl

15 Giczy Béla 
Egy romológus igazgató tapasztalatai: szegregáció vagy integráció

16 Bajzáth Judit, Gasparik Mihály, Hartmann Éva, Holler Judit
Ízelítô a múzeum mûhelytitkaiból
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16:00

1 Victor András, Németh Andrea
Amit hallok – elfelejtem, amit látok – megismerem, amit csinálok – azt tudom. 

2 Rapi István 
Az ifjúsági munka helyi gyakorlata az Iránytû ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda tapasztalatai alapján

3 Szombauer István
A szöveges értékelés szerepe a Waldorf-pedagógiában

4 Kovács Ildikó, Weinhard Krisztina, Lelovics Zsuzsanna, Fekete
Krisztina
Szeretek enni! - Kiegyensúlyozott táplálkozás, kiegyensúlyozott gyermekek

5 Bauer Béla, Nagy Ádám, Ságvári Bence, Somody Bernadette, Pillók
Péter, Beke Márton
Civil jelentés 2005

6 Rácsok Balázs, Csillag Attila, Juhász Péter
Krízis Modell Program a családon belüli erôszak kezelésében itt és ott.

7 Nagy Gábor, Faluvégi Judit Rita, Domonkos Georgina, Koroknai
Szabolcs
Kapcsolatok-Agresszió-Szex - Bûnmegelôzés a drámapedagógia 
eszköztárával

8 Salamon Judit
Európai Önkéntes Szolgálat

9 Bogschütz Zoltán, Molnár Hedvig, Vágó Regina
Szolgáltató igazságügy 3. – Csoportos technikák az Igazságügyi Hivatal 
Pártfogó Felügyelôi Szolgálatánál

10 Pedro Catalá Peiró
A "Mi Házunk" roma közösség ház szociális és pedagógiai programjának
bemutatása

11 Veszteg Andrea
Az ifjúsági kormányzati politika nemzetközi vonatkozásai
Bánhidi Attila
Az ifjúsági turizmus aktuális kérdései a 2007. évben

12 Szendrey Sándorné 
A „Gyermekvédelmi Arcképcsarnok” címû program bemutatása

13 Balogh Zsolt, Kalmár Zsuzsanna, Tóbiás László 
Önkéntesek a gyerekek napközbeni ellátásában – közösségi ellátási modell
és aktív nevelési eszköz

14 Simonyi Gyula 
Kisherceg életstratégia a történelem legnagyobb létszámú ifjúsága,
sorsdöntô generációja számára.

A konferencia programja � MindenGyerek Konferencia 2007 111

A5 könyv 2007  7/8/07  11:23 PM  Page 111



Program
2007. január 24. szerda

09:00

1 Baranyi Mária, Morvainé Mária, Zombai Tamás, S.Kállai Szilvia
Szocio-Mozi: Zsani, Kaffka és Válogatás a TV2 Strucc esélyegyenlôségi 
magazin dokumentumfilmjeibôl

2 Mikolovits Veronika
Élménypedagógia és kalandterápia: barlangászás kicsit másképpen

3 Schád László, Schádné Zámolyi Judit
Kortárs segítô képzés középfokú oktatási intézményekben

4 Varga-Szemes László
Mozgás és nevelés összefüggései a Waldorf-pedagógiában

5 Mohai Mónika 
Bátor Tábor - Komplex rehabilitációs program krónikus betegséggel élô 
gyermekek és családjuk számára

6 Csaplár Péterné 
A SNI gyermekek idegrendszer-fejlesztô (AT) mozgásterápiájának nyomon 
követése, eredményeik a motoros és kognitív funkciókra

7 Papp Edina és a Kamaszparlament képviselôi
Jövôkép kamaszfejjel 

8 Mérô Ágnes, Malatinszky Ákos, Kovács Orsolya
Egyetemistákkal az általános iskolások környezettudatosságáért

9 Gruber Andrea
Re-EDucation of emotionally disturbed children – egy nevelési alapfilozófia 
mindennapjai Magyarországon

10 Vass Andrea 
Az európai polgárrá nevelés alternatív módszerei

11 Varga István 
Törvénytelen gyermekek Magyarországon

12 Dr. Budai Ágnes
„Állami gondozott - örökbefogadott”

13 Dr. Bíró Endre, Lánczos Eszter
Miben segítsen a gyermekjogi képviselô?

14 Dr. Kenderfi Miklós 
Pályaorientáció hátrányos helyzetı fiatalok körében

15 HuMuSz, Tudatos Vásárlók Egyesülete, Ökoszolgálat Alapítvány
Kapcsolatteremtés az oktatási intézmények és a civil szervezetek között

16 Regôs Judit
A férfi a világot akarja meghódítani, a nô a férfit szeretné elcsábítani. 
Hogyan lesz belôlünk családanya és családapa?
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11:00

1 Schád László 
Az iskolai drogprevenciós munka módszertana

2 Tallós Péter
Képességek fejlpdésének lehetôsége a középiskolában

3 Kulcsár Mihályné 
A térérzékelés és a magatartászavar összefüggései

4 Balogh Anikó 
Ifjúságközpontú vidékfejlesztés tapasztalatai a Baranyai Hegyháton

5 Földsi Dóra
Hulladékcsökkentés az iskolákban - Módszertani ötletbörze

6 Strenner Szilárd, Szekeres Júlia
Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel az életpálya-építés területén

7 Botár Béla 
Humanisztikus szemlélet a gyermekvédelemben

8 dr. Katonáné dr. Pehr Erika, Dr. Herczog Mária
Néhány gondolat a gyermeki jogok érvényesülésérôl, avagy az országunk
2-3. idôszakos jelentésérôl röviden
Civil jelentés a New York-i Egyezmény magyarországi teljesülésérôl

9 Várnai Dóra , Örkényi Ágota
A kortársak közötti bántalmazás

10 Csonka Donát 
Házépítés földbôl

11 Karlaki Orsolya, Sándor-Lenkei Aida, Gúr Péter
Csoportos szociális munka dyslexiás középiskolásokkal –
Mi világunk program

13:00

1 Dr. Herczog Mária 
Gyermekbántalmazás és elhanyagolás egy szélesebb értelmezési keretben
(Egy most megjelenô könyv apropóján)
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A MindenGyerek részvevôinek névsora

A MindenGyerek részvevôirôl – hagyományainkat követve  – szakmai névsort
teszünk közzé. A névsorban azok a részvevôk szerepelnek, aki a konferenciára
való regisztrálásukkor hozzájárultak adataik közzétételéhez, és megadták szak-
területüket és legalább egy kapcsolati adatukat.
A regiszter célja a szakmai kapcsolatok építésének elôsegítése, az adatok más
célra való felhasználásához az érintettek nem járultak hozzá.
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weores@axelero.hu
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Biró Andrea
Kiskunlacháza
biroandika@citromail.hu
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Bíró Endre
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Bodányi Violetta
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Bodor Tamás 
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Dr. Albert Judit
Budapest
06 1 555 2905
Dr. Balogh Gábor
Budapest
balogh.gabor@axelero.hu
06 30 333 0286
Dr. Budai Ágnes
Fészek alapítvány, Budapest
06 30 685 8488
Dr. Czibula Judit
Albertirsa
06 20 886 1056
Dr. Gyüre Ágnes
Nyíregyháza
06 30 606 5526
Dr. Katonáné dr. Pehr Erika
Szociális és Munkaügyi minisztérium
Gyermekvédelmi Fôosztály, Budapest
erika.pehr@t-online.hu
06 1 475 5736
Dr. Révész Péter
Budapest
reveszp@kih.gov.hu
06 70 328 2715
Dr. Ronáné Falus Júlia
Tata
06 20 806 6011
Dr. Somodi Éva
Csobánka
eva.somodi@t-online.hu
06 20 968 4651
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Dr. Lipka Erika
Budaörs
lipka.erika@budaors.hu
06 20 314 9304
Dubravecz Gyöngyvér
Budapest
dubravecz@gmail.com
06 30 222 7755
Ebner Gyula
Gyöngyös
ask@ofm.hu
06 37 500 417
Égetô Ildikó
Budapest
06 1 376 8390
Egri Judit
sankara@freemail.hu  
Elges Kinga
Budapest
elgesk@pjsz.gov.hu
06 30 403 1987
Éri Ibolya
06 1 337 1797
Erôs Mónika
Budapest
monikaeros@freemail.hu
06 30 288 2410
Faragó Lajosné
Érd
kelmar7@freemail.hu
06 23 375 843
Faragó Pál
faragopal@vipmail.hu
06 30 303 7723
Faragó Zsuzsanna
Budapest
zsufarago@yahoo.com  
Faragóné Nádrai Erika
Páty
erikana@vipmail.hu
06 70 630 2375
Farkas Imre
Magyar Ifjúsági Lelkisegély Szövetség
Gyôr
06 30 300 3344
Farkas Imréné
M-M lelkisegély, Gyôr
gyor@gyitosz.hu
06 30 300 3311
Farkas Monika
Érd
paumo@freemail.hu
06 20 255 9541

Fehér Beáta
Budapest
beata.feher@freemail.hu
06 20 928 4580
Fehér Krisztina
Nyíregyháza
krise2@freemail.hu
06 20 313 6961
Feher Reka
Budapest
csigabeka@yahoo.co.uk
06 20 210 3707
Fekete Kinga
Budapest
feketekinga@invitel.hu
06 30 547 5230
Fekete-Kertész Istvánné
Balatonalmádi
fkzsoka@freemail.hu
06 88 430 274
Fiáth Mónika
Budapest
aluljaro.iiti@gmail.com
06 1 431 7475
Firbás Linda
Budapest
andante@velvet.hu
06 70 382 4845
Fischborn Regina
Budapest
giona81@freemail.hu
06 70 589 3124
Fodor Éva
Periféria Egyesület
Nyíregyháza
perifer@axelero.hu
06 20 886 8650
Fodor Kata
Budapest
blacknorna@freemail.hu
06 20 535 9540
Fogarasi Ottó
Budapest
ottoramone@gmail.com
06 70 267 9697
Forgács Gábor
Ráckeve
06 20 255 8016
Forgó Éva
Székesfehérvár
06 70 565 3781
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Fridrich Ágnes
Gyûrûfû
06 73 554 410
Fülöp Ildikó
Biatorbágy
06 20 204 2425
Fülöp Krisztina
fulop.krisztina@esf.hu  
G. Németh Irén
06 24 531 341
Gajdácsi Anikó
Budapest
06 1 376 8390
Gál Antal
Szentes
galantal@cssk-szentes.hu
06 70 459 2756
Gál Ildikó
Cegléd
06 30 625 4685
Gáldi Klári
Gyôrújbarát
06 30 327 5672
Gasparovits Borbála
Art Kapu Alapítvány
valentina@citrommail.hu  
Geday Ildikó
Budapest
gedeon@fw.hu
06 20 340 5911
Gelencsér Anett
anett.ge@gmail.com
06 70 230 0181
Gencsi Erika
Cegléd
ergen@freemail.hu
06 53 500 885
Gérecz Erika
Budapest
g.erika@c2.hu
06 20 378 1822
Gerencsérné Járóka Erzsébet
Oroszlány
gneerzsike@freemail.hu
06 30 428 1236
Godó János
Eger
06 36 510 025
Góg Brigitta
Veszprém
06 88 402 530

Gruber Andrea
Budapest
06 20 460 0124
Gruik Zsófia
Zenta
tiszavirag@gmail.com
00 381 64 34 30 197
Gulrich Anita
Tatabánya
06 34  513 980
Gulyás Judit
Budapest
gulyas.judit@primposta.hu
06 30 626 9166
Gúr Péter Attila
Miskolc
gurpeter@freemail.hu  
Gyáni Nóra
Budapest
gynori@index.hu
06 20 512 4697
Gyarmati Edina
Gyôr
e-gyarmati@vipmail.hu
06 20 469 6986
Gyöngyösi Zsolt
BEBBÓ
Budapest
06 1 257 2826
Hajnal Renáta
Cegléd
gyermekjolet53@gmail.com
06 53 500 885
Halál Ákos
paulo@index.hu
06 20 214 2873
Hanich Henrietta
Zirc
hheni29@freemail.hu
06 20 432 4445
Hanikovzski Éva
Szatmárnémeti
00 40 261 741 198
Harangozóné Hungler Hildegard
Budapest
hilda.hungler@gmail.com
06 20 957 3230
Hayo De Vries
hayo.devries@i-dia.org
06 1 354 1191
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Hazenauer Kinga
Budapest
hazkinga@freemail.hu
06 30 364 7986
Hegedûsné Kis Annamária
Budapest
hegedusa@jozsefvaros.hu
06 20 571 0680
Herpainé Márkus Ágnes
Budapest
06 20 219 1046
Hirsch Imréné
Göd
gabihirsch@freemail.hu
06 20 585 5891
Hoffmann Kriszta
Budapest
kriszta.hoffmann@gmail.com
06 30 975 5842
Holló Krisztina
Budapest
06 1 216 2876
Horváth Andrea
06 1 294 5680
Horváth Andrea
Budapest
horvath.andrea@waldorf.hu
06 30 328 7838
Horváth Bernadett
nadett.hu@freemail.hu
06 30 504 6925
Horváth Dániel
horvathd@oki.hu
06 1 235 7258
Horváth Dezsôné
Gyôr
sos@lelkiegeszseg.hu
06 30 649 8038
Horváth Erzsébet
Balatonalmádi
06 88 430 274
Horváth Judit
Nap Klub Alapítvány, Érd
hjho@freemail.hu
06 20 528 4104
Horváth Klára
Tatabánya
06 34 513 980
Horváth Valéria
Csobánka
hvali@freemail.hu
06 20 324 8976

Horváth Zoltán
Art Kapu Alapítvány
uncas@mobilposta.hu  
Horváth Zsófia
Art Kapu Alapítvány
szo.fi@mobilposta.hu  
Horváthné Kecskés Diána
Veszprém
kecskesdia@freemail.hu
06 88 402 530
Hrehusné Szojka Mónika
Budaörs
06 23 440 721
Huszár György
Fôvárosi Állat- és Növénykert
Budapest
06 1 273 4942
Huszti László
Debrecen
huszti.laci@freemail.hu
06 70 364 0207
Illés Vera
Balatonfenyves
gizgazo@gmail.com
06 30 438 3925
Imreh Zsuzsanna
imreh.zsuzsanna@szabadidoszervezo.hu
Ispánki Réka
Budakeszi
ispankir@freestart.hu
06 23 451 147
Izsai Hajnalka
Budapest
06 30 252 2912
Izsák Zsófia
Gyôr
sofeee@freemail.hu
06 20 543 0346
Jakabné Boros Ildikó
Zomba
jakabnebi@tmamk.hu
06 30 410 8054
Jankó Judit
Szekszárd
jankojudit@vipmail.hu
06 30 9371 874
Jánosi Ferenc
palantaferi@citromail.hu
06 70 249 7395
Jánosi Zoltán
Eger
janosi@konszenzus.hu
06 20 466 8324
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Jászi Éva
Eger
jaszieva@ektf.hu
06 30 207 9385
Jávor Pál
egyszulos@chello.hu
06 20 315 2747
Jávori Ildikó
info@eleventeam.hu
06 20 267 2778
Jékli Gergô
Eger
06 36 788 736
Jocha István
Tatabánya
06 34 513 980
Jónási Krisztián
Peron Music Alapítvány, Tatabánya
06 34 306 605
Juhász Péter
Veszprém
juhasz_p@freemail.hu
06 20 434 0069
Juhász Zsuzsa
Budapest
06 1 262 2992
Jungbert Zsofia
Budapest
psychagogos@freemail.hu
06 30 627 3018
Kajtár Éva
Mosonmagyaróvár
kajtareva@freemail.hu
06 70 592 0283
Kalányos Zoltán
Ugod
zongi-bongi@freemail.hu
06 30 375 0449
Kállai Katalin
Cegléd
ujdonsag9@freemail.hu
06 53 500 885
Kalmár Ildikó
Budapest
ilkalmar@hotmail.com
06 30 964 2574
Kamasztér Alapítvány
Budapest
info@kamaszter.hu
06 30 912 2534

Kanozsai Linda
Pápa
lindoci@gmail.com
06 20 484 8973
Kántor Mónika
Budapest
06 1 214 1414
Kanyó Andrea
Kaposszerdahely
kanyoandi@freemail.hu
06 70 507 2153
Karlaki Orsolya
Miskolci Családsegítô Központ
Miskolc
06 46 506 182
Károly Katalin
Budapest
eselygyjsz@vivamail.hu
06 20 571 6510
Kárpáti Árpád
Pécsvárad
karpad@pecsvarad.hu
06 30 356 3570
Karsay Kornélia
Budapest
06 30 276 1867
Karvalits Ivett
karvalits.ivett@gmail.com
06 30 278 3022
Kassainé Szegfû Zsuzsa
Budapest
06 30 540 1760
Katona Bálint
Budapest
katonabalvi@freemail.hu
06 1 283 0283
Katona Bálintné
Budapest
06 20 523 6233
Katona Csaba
Budapest
csaba.katona@gmail.com
06 30 638 8718
Katona Róbert
csgysz25@axelero.hu
06 1 225 3864
Katonáné Újszászi Katalin
Érd
feszek-tkecske@freemail.hu
06 23 375 843
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Kelbert Beáta
Siklós
kelberci@gmail.com
20 432 2234
Kelemen Roland
Eszterházy Károly Fôiskola
Eger
kelemen.r@freemail.hu
06 70 459 5772
Kéméndiné Gál Csilla
Fót
katalin.dudas@gmail.com
06 27 360 417
Keresztes Bianka
Keszü
06 72 461 183
Kerezsiné István Orsolya
Nyíregyháza
kerezsio@gmail.com
06 20 886 4807
Kertész Zsuzsa
Budapest
06 30 855 1438
Keszthelyi Zsuzsanna
keszthelyizsu@freemail.hu
06 30 389 9247
Kis Bence
hram@freemail.hu
06 20 979 2657
Kiss Andrea
Debrecen
kissandi@freemail.hu
06 20 346 8970
Kiss Andrea
mikimano77@pantelweb.hu  
Kiss Anikó
Tatabánya
06 34 513 980
Kiss Balázs
Mór
06 20 263 9761
Kiss Katalin Zsuzsanna
kissskata@freemail.hu
06 1 283 0283
Kiss Melinda
Bodajk
06 20 432 6318
Kissné Sztraka Annamária
Budapest
amsztraka@netcity.hu
06 1 246 0107

Kistüttôsi Rita
Budapest
06 1 215 4140
Klecsány Anikó
Salgótarján
ancha33@freemail.hu
06 30 213 8005
Klein Máté
Székesfehérvár
06 20 372 4557
Kóczé Angéla
Budapest
angelakocze@hotmail.com
06 30 240 1802
Kocsis Eszter
Szentendre
bugybor@freemail.hu
06 20 200 1278
Kocsis Krisztina
Bükkösd
bmgyika@baranya.hu
06 20 486 1668
Kocsis Rozália
Tatabánya
06 34 513 980
Kólya Mária
Nyársapát
06 30 624 1176
Koosne Stohl Ilona
Zirc
06 88 416 936
Kormos Adrienn
Eger
06 30 908 8432
Kormos Piroska
pinceifi@mail.datanet.hu  
Kormosné Kiss Andrea
Budapest
kiss@ofa.hu
06 30 620 6663
Korsós Judit
Kiskunlacháza
06 20 421 2256
Kósa Márta
Ercsi
06 30 539-0601
Koszta Noémi
Törökbálint
noem77@freemail.hu
06 20 438 0817
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Kovács Anna
Budaörs
nyulontul@gmail.com
06 20 490 1984
Kovács Árpád
Székesfehérvár
06 30 366 6315
Kovacs Ferenc
Mezôkovácsháza
06 30 907 2900
Kovács Ildikó
kovax@szivbarat.hu
06 20 982 7737
Kovács Katalin
Budapest
06 1 216 2876
Kovács Katalin
Tatabánya
06 34 513 980
Kovács Klaudia
Komárom
kobacse@gmail.com  
Kovács Nikoletta
Budapest
kovacs_nico@yahoo.com
06 20 311 1228
Kovács Réka
Budapest
pinceifi2@mail.datanet.hu  
Kovács Vanda
vandakovacs@yahoo.com
06 20 470 5773
Kovács Zsuzsa
unikornis28@yahoo.com  
Kômûves Ágnes
Budapest
06 1 225 3526
Kôrös Tibor Zoltánné
Budapest
idp@enternet.hu
06 70 332 7897
Köteles Anna
Budapest
06 20 548 1535
Kövesi Péterné
Debrecen
06 52 411 016
Kriston Alida
Eger
algida2@freemail.hu  

Kulcsár Anikó
Budapest
aniko.kulcsar@freemail.hu
06 1 225 7330
Kulin Fruzsina
Gyôr
kulin@freemail.hu
06 20 240 3599
Kutasi Ágnes
Tatabánya
06 34 513 980
Lábas E. Kinga
Óceánárok u. 33.
06 70 253 4711
Lajos Mónika
Budapest
szusszanat@citromail.hu
06 30 309 9372
Lakat Csaba
Gyôr
csogle80@freemail.hu
06 70 364 2852
Laszlo Afrodita
Ermihalyfalva
00 40 259 355 169
László Attila
attila1013@citromail.hu  
Lázár László
Eszterházy Károly Fôiskola
llacos.suny@gmail.com
06 20 448 3705
Léhi Eszter
Ózd
06 70 382 9275
Lehóczkyné Kalavé Edit
Budapest
zolehoczky@t-online.hu
06 1 200 7961
Lehotay Judit
Hattrakció Produkció
lehotay.judit@hattrakcio.hu
06 30 386 3843
Lelovics Zsuzsanna
Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége
lelovics@yahoo.com
06 30 288 2889
Lengyelné Pogácsás Mária
Nyíregyháza
06 20 573 0505

A5 könyv 2007  7/8/07  11:23 PM  Page 123



MindenGyerek Konferencia 2007 � Részvevôk névsora124

Liszka Andrea
Gyöngyös
liszka.andrea@waldorf.hu
06 30 327 3611
Lisznyai Beáta
Budapest
lisznyai.beata@bszf.hu
06 20 563 9356
Lothringer Éva
lothringer.eva@radio.hu
06 30 449 3391
Lôrincz Erzsébet
Gyergyóalfalu/Románia
lorercserkesz@freemail.hu
00 40 266 354 061
Lôrinczné Nagy Mária
Tatabánya
06 34 513 980
Madár Csaba
DIPA Egyesület; Budavári
Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat Budapest
madar.csaba@dipaegyesulet.hu
06 30 960 4048
Madár Eszter
Budapest
szterke@mobilposta.hu
06 20 429 1076
Magyar Boróka
Székesfehérvár
06 70 218 8897
Magyar Gergely
Érd
postmaster@club.axelero.net
06 20 933 5619
Magyarosiné Vass Ildikó
Pedagógiai Szolgáltató Központ XIII. ker
06 30 355 -9450
Malatinszky Ákos
Gödöllô
malata@zpok.hu
06 30 566 3869
Maldrik Erzsébet
Budapest
06 70 339 5576
Marksteinné Molnár Julianna
06 30 638 9664
Marosi Ildikó
Szigetszentmiklós
06 24 365 078
Mártáné Makai Erzsébet
Mezôkovácsháza
06 30 488 3781

Marton Anikó
Budapest
06 1 376 8390
Marton Eszter
eszter.marton@gmail.com
06 20 461 7220
Márton Katalin
Pocsaj
martonkatinka@freemail.hu 1
Matolcsi Ildi
Budapest
06 20 521 0575
Matt Liddle
Budapest
06 1 353 0473
Matusek M. Zsuzsanna
Budapest
matusekzsuzsa@freemail.hu
06 70 516 2289
Medneczky Rita
Budapest
rita.medveczky@ncsszi.hu
06 30 543 0584
Megyery László
Budapest
feherb@lenhossek.hu
06 1 455 1020
Megyesiné Vida Andrea
Tatabánya
megyesiandi@freemail.hu
06 34 512 895
Merena Istvánné
Martfû
vob@martfu.hu
06 56 450 152
Mérô Aliz
Budapest
mero.aliz@mail.datanet.hu
06 20 388 4699
Mester Zita
Budapest
06 30 690 8410
Mészáros Márta
Kecskemét
macalevele@freemail.hu
06 70 312 1930
Mészáros Tiborné
Gyôr
bgyongyi@rado-gyor.sulinet.hu
06 96 412 313
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Mészárosné Somogyi Beáta
Zirc
sbea2@freemail.hu
06 30 630 4659
Mezei Gabriella
Budaörs
06 23 415 607
Mihály Ildikó
Budapest
tiblak@axelero.hu
06 1 331 2606
Mihály Ildikó
Budapest
fice@mail.ngo.hu
06 1 200 7961
Miklósi Balázs
miklosi.balazs@t-online.hu
06 20 329 6207
Mikó Zsuzsanna Eszter
Budapest
mikozseszter@freemail.hu
06 70 232 2722
Mikolovits Veronika
Budapest
06 20 912 3018
Mocsáryné Szeder Erika
Solymár
solymar-ezustkor@axelero.hu
06 26 361 930
Mohai Mónika
06 30 648 3946
Molnár Katalin
Gyôr
zuza23@freemail.hu 
06 30 587 1004
Molnár Zsuzsa
Debrecen
zsuzsisue@gmail.com  
Molnárné Borbély Éva
Balatonszemes
06 30 331 4531
Monori Márta
Hatvan
monoma@freemail.hu
06 70 240 0927
Móré Lászlóné
Cece
moreica@vipmail.hu  
Morvainé Nagy Mária
Budapest
06 20 535 4540

Muskovits István
Budapest
muskovits@raabe.hu 
06 20 342 4186
Nádudvari Lajosné
06 1 290 4011
Nagy Judit
nagyj@mmk-eger.sulinet.hu
06 36 510 025
Nagy Katalin
szcso@freemail.hu  
Nagy Klára
Budapest
06 1 216 2875
Nagy Szidónia
Pécs
nagy.szidonia@tetthely.net
06 70 222 8879
Nagy Viktória
Fészek Egyesület-Gyermekek
Átmeneti Otthona, Érd
driska84@freemail.hu
06 23/375-843
Nagyné Antal Anikó
Budapest
monna@vipmail.hu
06 70 943 2410
Nagyné Magyari Anikó
Budaörs
06 23 440 721
Nagyné Páll Melinda
Veresegyház
06 30 612 2725
Nagyné Veres Katalin
Budapest
veres_kata@yahoo.com
06 20 428 1402
Nagy-Sipos Ildikó
Budapest
06 1 356 8363
Negrea Vidia 
Budapest
csfhungary@externet.hu
06 20 482 4212
Németh Ágnes
Budapest
nemeth.agnes@masodikkerulet.hu
06 1 316 2603
Németh Orsolya
Mosonmagyarovár
giginemeth@gmail.com
06 30 300 2030
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Németh Tamás
Budapest
nemetcsalad@t-online.hu
06 1 217 2445
Németh Zoltán
Gyôr
igazgato@kossuthisk-gyor.sulinet.hu
06 96 550 865
Neszvecskó Anita
Tököl
06 20 530 9895
Neuvirth Lajosné
Tatabánya 
06 34 513 980
Novák Dóra
Budapest
06 30 476 6024
Nyilassy Ádám
Budapest
makako@tvn.hu
06 20 828 0825
Oláh Nikoletta
nikoletta.olah@ncsszi.hu
06 20 250 5630
Omischel Mónika
Budapest
06 30 242 3454
Pagyula Csilla
Budapest
pagyulacsilla@citromail.hu
06 70 315 8099
Pákozdi Gabriella
Art Kapu Alapítvány
pakozdi_g@yahoo.com  
Paksi Ágnes
Gyôr
pontagi@freemail.hu
06 70 209 9457
Pál Gabriella
pal.gabi@t-online.hu
06 1 307 6368
Pál Kálmán
Gyôr
06 20 210 9131
Pál Tibor
paltibor@t-online.hu
06 30 2101 690
Palkó Ágnes
Pécs
palkoagnes@gmail.com  

Palkovics Józsefné
Szár
annabalogh@t-online.hu
06 34 311 462
Pálmai Mártonné
Székesfehérvár
lurko@lurkoegyesulet.hu
06 30 906 9148
Palotai Tímea
Pécs
palotaitimi@freemail.hu
06 30 852 9042
Páncél György
Budapest
gyurgyusz@citromail.hu
06 30 682 2937
Pap Sára
Budapest
06 486 28 50
Pap Tibor
Peron Music Alapítvány, Tatabánya
pap.tibor@peronmusic.hu
06 70 256 2741
Papp Andras
goralbence@freemail.hu
Papp Gyöngyi
Gyôr
papp.gyongyi@vivamail.hu
06 70 365 8004
Papp Zsuzsa
Nyíregyháza-Sóstófürdô
pppzsuzsa@freemail.hu
06 20 203 5384
Pappné dr. Kiss Irén
Gyôr
kissiren@gmail.com
06 70 312 8088
Paréj Józsefné
Dunaharaszti
gyermekjolet@pr.hu
06 24 531 341
Pásztor Tamás
Erdôkertes
nincsmail@nincsmail.hu 2
Pásztory Judit
Budapest
bluesheep@freemail.hu
06 30 418 3867
Pataki Éva
Budapest
vapataki@yahoo.com
06 70 614 3855
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Patkás Zsuzsanna
Balatonalmádi
06 88 430 274
Pécsi Gertrúd
Gyôr
pecsi.gertrud@gyerekparadicsom.hu
70 557 1246
Pekli Krisztina
Budapest
kpekli@citromail.hu
06 70 631 4973
Pethô Dóra
Tapolca
pethodora@vipmail.hu
06 30 324 8042
Petô Henrietta
Érd
petoh@citromail.hu
06 23 375 843
Petô János
Ózd
info@kalanderdo.hu
06 30 538 0443
Petôné Vizi Valéria
Péteri
vizi.valeria@mindengyerek.hu
06 30 401 6082
Petrányi Nóra
norika22@freemail.hu  
Petri Gábor
Budapest
06 30 568 9961
Petrovics Kinga
Cece
06 70 540 4262
Petrovics Péterné
Cece
06 25 235 026
Pintér Ágnes
Oroszlány
pagni@citromail.hu
06 30 608 8420
Pintér Norbert
06 20 236 4577
Posztós László
Fót
posztos@invitel.hu
06 30 974 9314
Pózer Ildikó
Nyíregyháza
pozerildiko@freemail.hu
06 30 633 9201

Pregunné Puskás Gyöngyi
Fót
06 27 360 625
Püspök Erzsébet
06 70 528 2768
Rácz Viktória
Bábolna
06 30 347 2880
Radics Helga
Budapest radics.helga@waldorf.hu
06 30 327 2706
Rajkort Ildikó
Budapest
06 30 555 8478
Garai Veronika
Budapest
06 1 307 6368
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