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Érintettség… 

 

„Az ilyen életállapotot megjárt ember sok sérüléssel él. Persze ezek egy része gyógyul. 

Azonban tucatnyi sebünk elkísér minket életünk végéig. Ha valaki mégis az ilyen sorsállapotot 

megélt emberek közül úgy dönt, hogy visszatér oda, ahol megsebezték és segít, annak csak nagy 

körültekintéssel tudom ajánlani ezt az egyébként nagyszerű hivatást. Hiszen gyógyítanunk úgy 

képtelenség volna, ha e folyamatba belevinnénk önmagunk fájdalmait. Ugyanakkor, az ebből fakadó 

érzékenységünk és „ráérezni” tudásunk, mindenképp nagy talentummá tud lenni egy-egy nehezebb 

pillanatban. Úgy vélem, hogy az érintettségében is hiteles segítőnek, mindenképp kontrollálnia kell 

tudni cselekvéseiben azt a helyzetet, amikor éppen ráérez önmaga sérültségére mások 

viselkedésében. Sebeinket meg kell tanulni kezelni, méltósággal elhordani, és a lehető legjobbat 

kihozni belőlük. Mindemellett nyitottá kell válni a gyógyulás, sokszor állhatatosságot és önuralmat 

igénylő lehetőségeire is. Észre kell venni és tudatosítani magunkban azt, hogy sérüléseink nem 

lehetnek kapaszkodó szálaink… önmagunkhoz. Azokhoz nem ragaszkodnunk kell, hanem elengedni 

azokat, hogy teret kapjon valami más. Ami kitölt, és boldogságot jelenthet számunkra. Igazán 

együtt érezni és adni, az önmagával békében élő ember tud”. 

 
 

Hivatás… 

 

„Egy árva csemete társául szegődő „segítő” mindenképp feltétlen bizalommal kell, hogy 

higgyen a gyermek és fiatal elfogadhatóságában és értékeiben. Soha nem kérdőjelezheti meg e 

halmozottan sérült emberke érzésvilágának, ill. az ebből fakadó dacnak vagy szeretetéhségnek a 

jogosságát. A „segítő”, hivatása gyakorlása közben tudatában van annak, hogy érzéseinkért nem 

tartozunk felelősséggel. Tudnunk kell azt is, hogy megtiszteltetés számunkra, ha ilyen gyermekekkel 

és fiatalokkal dolgozhatunk értük, …értünk. Soha ne higgyük, hogy a „segítő” nem kaphat ezektől a 

csemetéktől. Nagyon is sokat kapunk tőlük, bármily meghitt családi körben nőttünk is fel. 

Bizalomviláguk a legvisszásabb, és egyben a legcsodálatosabb ösvényre vihet minket. Nagyon 

óvatosan kell ezen az ösvényen haladnunk, mert könnyen letévedhetünk róla. Az is gyakran 

előfordulhat, hogy csak egy ösvényt találunk az emberhez, aki árva. E kétségtelenül súlyos 

kötelékben, mely segítőt és segítettet kapcsol össze, a legszentebb célunk mindig az kell, legyen, 

hogy megéreztessük a gyermekkel Önmaga szeretetreméltóságát, érdemeitől függetlenül. Ha 

komolyan vesszük a hozzájuk vezető ösvényeket, akkor azt is komolyan vesszük majd, hogy 

kiszolgáltatottságuk útvesztőiben sokszor magunk maradunk társaikként. Hiszen a világ oly sokszor 

megriad a kiszolgáltatott ember kérő tekintetétől. Nagy bátorságot, küzdeni tudást, és erőt kíván e 

hivatás. 

Egy dolog biztos: ha ilyen csemetével hoz össze minket a sors, úgy az abban rejlő 

gondviselés nem terhel majd meg minket jobban annál, mint amit elhordani vagyunk képesek” 

 
 

Hitvallás… 

 

Reményt ébreszteni, jövőt mutatni… A bizalom sebeit gyógyítani ott, ahol a 

kiszolgáltatottság az úr…. 

 

Még ha gyarló is vagyok, tudom, honnan jöttem, és soha nem feledhetem hova tartok. Csak 

az váljék sorsomból valóra, mi csak rólam szól: hogy időt kapjak. Időt, hogy alkossak, teremtsek, s 

hogy asszisztálhassak a gondviselésnek… 

 

Reményt ébreszteni, jövőt mutatni… A bizalom sebeit gyógyítani ott, ahol a 

kiszolgáltatottság az úr… . 
 

                       Kothencz János 
              Az ÁGOTA® és a KÁSZPEM® alapítója 
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Önkénteseink és támogatóink érdeme… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a pedagógiai program nem valósulhatott volna meg, ha nincsenek olyan kiváló és 

áldozatkész önkénteseink, mint az ÁGOTA® Alapítvány karitatív közösségében közreműködő 

munkatársak. Komoly és számon kérhető tisztességgel, végezték munkájukat. Minden 

tisztelet és megbecsülés az övék. Köszönet illeti valamennyiüket, mindenekelőtt a gyermekek 

és fiatalok, és nem utolsó sorban a hazai gyermek- és ifjúságvédelem minden közreműködője 

nevében. Köszönjük.  
 

 

 

Köszönjük… 

 
 

Bacsa László, Bak Csaba, Bak Zsolt, Balog Mária, Balogh Zsolt, Baranyi Róbert, Barta 

Gyuláné, Budai Dániel, Bula Erika, Csepregi Csilla, Dobó Éva, Haszán Ildikó, Hell Mónika, 

Kiripóczki Tímea, Kódor Zsuzsanna, Kothencz János, Kothenczné Osváth Viola, Major Klaudia, 

Mitykó András, Mitykó Judit, Pál Melinda, Pálffy Tamás, Petrovics Valéria, Rafael Renáta, Fehér 

Mihály Dávid, Kódor Kálmán, Kódor Kálmánné, Kódor Csilla, Kódor Dávid, Gelcz Ágnes, Forgó 

Ferenc, Rittler Gabriella, Révai Istvánné, Simondán Csaba, Szabó Renáta, Szekeres István, Szilágyi 

Csaba, Szlancsik Tímea, Takács Viktória, Torma Edit, Vida Mihály, Dr. Feleky Gábor, Lőrinczi 

János, Rácz Attila, Eisenbarth Krisztina –segítőinknek.  

Továbbá köszönetet mondunk az ÁGOTA® Alapítvány valamennyi önkéntesének, a Szegedi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia tanszékének és oktatóinak, a Szegedi 

Hittudományi Főiskola Neveléstudományi tanszékének, Dr. Turai Alfrédnak, Dr. Sávai Jánosnak, 

Kiss Attilának, Gyulai Endre megyéspüspöknek, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspöknek, 

Podmaniczki Imre plébános atyának, A „szegedi teológia” hallgatóinak, A Szegedi 

Tudományegyetem szociológus hallgatóinak, legfőbb támogatónknak a RENOVABIS 

szervezetnek, Bodó Andrásnak, Zsolnainé Kovács Júliának, Bódi Györgynek és a Szegedért 

Alapítványnak, Barna Árpádnak, Bodó Imrének, az izsáki római katolikus egyházközségnek, a 

szegedi Tátra téri katolikus egyházközségnek, Dr. Laurinyecz Mihálynak, Andrea Mewaldt-nak, 

Simor Péternek és a LOSZE szervezetének, a Raiffeisen Bank Zrt. - nek, valamennyi 

adományozónknak és bátorítónknak. 

 
  

Külön köszönetet mondunk Balogh Zsoltnak, Pál Melindának, Kothenczné Osváth 

Violának, Balog Máriának, akik a módszer életre hívójának – Kothencz Jánosnak - 

gondolatait és tanítását segítettek leírni, egybe szerkeszteni, és közzétenni. Valamennyi 

TEGYESZ és gyermekotthon igazgatónak, a gyámoknak, gyermekfelügyelőknek és 

mindenekelőtt maguknak a gyermekeknek és fiataloknak köszönjük… 

 

A kiadást támogatta: 
 

                            

      
 
 
 
 

 
 
 
 

           Szegedi Első Lions Club                                        Csongrád Megyei Önkormányzat 
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Előszó a KÁSZPEM® módszer 

Alapítójától 
 

A KÁSZPEM® mint lehetőség a változásra… 

 

 A szél valóban ott fúj, ahol akar… Ahogy az is igaz, miként a családban, „viszonylag” 

egészségesen (korunk társadalmát figyelembe véve) szocializálódó, felcseperedő gyermek és fiatal, 

úgy a családból kiemelt, gyermekvédelmi gondoskodásban élők esetében is fontos, hogy 

mindenkinek egyformán esélye, lehetősége legyen fejlődni, szüksége esetén gyógyulni, ill. 

beilleszkedni a társadalomba. A KÁSZPEM®, sok más mellett arra is utat nyit, hogy 

rámutasson erre a mindenki számára egyformán adható esélyre. Hiszen e program, bár a 

családból kiemelt gyermekek és fiatalok nevelhetősége és gyógyíthatósága ügyéből született, 

mindezen túl kiválóan alkalmas eszköz bármilyen más közegben szocializálódott embertársaink 

megsegítésében is. 

 

Ahogyan nem szabad… 

 

 Mielőtt e program alkalmazhatóságáról ejtenék pár szót, felhívnám a figyelmét tisztelt 

Olvasónknak, hogy e módszertani kézikönyv önmagában véve nem alkalmas arra, hogy az 

érdeklődő a KÁSZPEM® alkalmazójává váljék. Ugyanis e mű elolvasása nem jelenti azt, hogy az 

illető automatikusan rendelkezni fog a módszer ismeretéhez és továbbadásához szükséges alapvető 

kritériumokkal. Ilyen feltételekről van szó, mint: saját élettörténetünk és élményeinkkel való 

munkálkodásunk, kellő önismeretünk, a KÁSZPEM® foglalkozás- és játéktárának pontos ismerete, 

ill. módszertanilag is következetes begyakorlottsága, megfelelő fejlettségi szintű készség a hatékony 

csoportvezetésre, és nem utolsósorban az a fajta érzelmi érettség, valamint eleven segítői attitűd, 

mely/melyek birtoklásával a módszert alkalmazó valóban biztonságot és a változás lehetőségének 

útját képes nyújtani kliense számára. Azért is tartom fontosnak mindezt megjegyezni már a 

legelején, mert ha valaki például az ebben a módszertani könyvben, csupán töredékeiben 

felfedezhető játékinstrukciók mentén próbál csoportmunkát végezni, az, pont az imént felsorolt 

alapvető kritériumok hiánya miatt, beláthatatlan károkat okozhat. Ezért arra kérem az Olvasót, hogy 

e könyv ismeretének birtokában, csupán erre alapozva, ne akarjon semmit sem alkalmazni 

ebből a programból. Ez a könyv arra alkalmas elsősorban, hogy a teljesség igénye nélkül 

bemutassa a KÁSZPEM® pedagógiai rendszerét. Nem véletlenül van az, hogy egy átgondolt, 

tematikus struktúrában képezzük azokat, akik ezt a segítői eljárást mélyebben kívánják megismerni 

és alkalmazni. Nemcsak a könyv tartalma nem tesz alkalmassá senkit ezek továbbadására, de még a 

KÁSZPEM® egyébként jótékony személyiségformáló (akkreditált) tréning jellegű megélése és 

hatása sem alkalmas erre. Mint ahogy a különböző oktatások és képzések (akár felsőoktatás) 

anyagaként bemutatott módszerismeret sem tesz valakit illetékessé ennek közzétételére. Ezzel 

együtt arra is felhívom a tisztelt Olvasó figyelmét, hogy a KÁSZPEM® metodika, szerzői és 

szabadalmi védettséget élvez (még időben gondoskodtunk erről), vagyis annak kizárólagos 

továbbadója csakis a program életre hívója, ill. az ÁGOTA® Alapítvány lehetnek, valamint azok, 

akik az alapítvány felnőttképzési intézményrendszerében sajátították el a KÁSZPEM® -et, és kaptak 

jogosultságot, az intézménnyel kötött megállapodásuk keretében. 

 Tehát, aki ezt jogosulatlanul műveli, azaz „olyan, amilyen módon” használja, az nem csak 

szakmailag és emberileg okozhat komoly károkat, de egyben törvényt is sért vele. Sajnos napjaink 

felnőttképzési tendenciáit figyelembe véve szomorú kötelességem volt minderre felhívni a 

figyelmet, hiszen gyakran tapasztaljuk azt, hogy a különböző segítői módszerekbe való 

részleges bepillantás egyeseket arra sarkall, hogy átgondolatlanul, vagy esetleg össze- vissza 

keverve a különböző módszereket, csoportfoglalkozásokat tartsanak. Tényleg nem lehet 

elégszer hangsúlyozni, hogy ez beláthatatlan következményeket vonhat maga után. 
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 A KÁSZPEM® létrejöttében csak olyan szakembereket engedtem közel az általam konstruált 

rendszer alapjainak továbbcsiszolásához, akik maguk is komoly jártassággal bírnak egy-egy 

konkrét, segítő specifikus eszköz alkalmazásában. Magam is több támogató módszert sajátítottam 

el, akár élménypedagógiai, vagy pszichoszociális területeken. Ezekkel való bánásmódom során, a 

közel 15 év alatt nem csak azt kellett megtanulnom, hogy mennyire mély alázattal kell kezelni 

ezeket a technikákat, hanem azt is, hogy amennyiben ezeket más segítői struktúrák, tematikák 

részeként kívánom felhasználni, azt csakis a legkomolyabb körültekintéssel tehetem. Természetesen 

ugyanilyen fontos, hogy alaposan átkonzultálni vagyok köteles elképzeléseimet az egy-egy 

területen jártas szakember kollégával. 

 Mint, ahogy minden tematikus vagy tematizálható módszer (bármilyen klienscsoportról is 

legyen szó), úgy a KÁSZPEM® is sok- sok éves tapasztalat és csiszolás, érlelés eredményeként 

születhetett meg. Nem csak a program kidolgozásának szigorú minőségbiztosítási keretei 

támogatták ezt, hanem a mérőeszközök is gondosan válogatottak és hitelesek voltak, melyekkel 

módszerünk hatékonyságát tesztelhettük. A KÁSZPEM® kidolgozásához rendelkezésünkre álló 

időkeretben következetesen adminisztráltuk a folyamat minden részletét. A programot, minden apró 

vetületében tudatosan mértük, átkonzultáltuk, megvitattuk, és huzamos időszakon át (3 év) 

teszteltük is. 

 

A KÁSZPEM® pedagógiai és pszichoszociális támogató rendszert képez 

 

 A KÁSZPEM® nemcsak egy speciális (különbözőségét más módszerektől a specifikumai 

jelentik elsősorban) metodika, hanem speciálisan a családból kiemelt gyermekek és fiatalok 

segíthetőségére hivatott technikák célirányos ötvözése és tematikus konstrukciója, azaz rendszere. 

Tehát segítői (főként pedagógiai) rendszer is egyben. A KÁSZPEM® kritikus és önmagára 

rendkívül igényes a tekintetben (éveken át csiszolt és tesztelt), hogy elemeit tematikusan úgy illeszti 

bele a csoportmódszer műfajába, hogy az a kliens (vagyis a gyermek) fejlődését a lehető 

legoptimálisabban legyen képes szolgálni. Többek közt ez az oka annak, amiért a KÁSZPEM® 

rendszer a gyermek és fiatal organikus fejlődését képes jóval hatékonyabb szintre emelni a 

gyermekotthonokban élők körében, mint ahogy teszi azt kevésbé hatékonyan sok más nevelési vagy 

terapeutikus módszer. Bár azt is meg kell jegyeznem, hogy nincs egyedül üdvözítő módszer a 

hatékony segítségvállalás palettáján.  

 

Miért időszerű és hasznos a KÁSZPEM®? 

 

 Természetesen a módszertani háttér fejezetben részletesen is bemutatjuk majd a KÁSZPEM® 

céljait, azonban már itt fontos felhívnunk pár dologra a gyermekvédelmi közreműködők figyelmét. 

Gyakorta tartok képzést, képzéseket a gyermek– és ifjúságvédelmi szakellátás számos területén, 

szakmai igazgatóknak, lakásotthon-vezetőknek, nevelőknek és gyermekfelügyelőknek egyaránt. Az 

ország több pontján merített tapasztalatom az, hogy sok esetben úgy foglalkoznak kollégák a rájuk 

bízott gyermekekkel és fiatalokkal, hogy közben saját személyiségükkel mit sem törődnek. Úgy 

hiszem, hogy mindenki, aki a felcseperedő generációk nevelésére hivatott, olyan személyiséggel 

kell, hogy rendelkezzék, melyben a gyermek méltán érezheti magát otthon, és amelyben a gyermek, 

az életéhez szükséges eligazodás ösvényeit is megtalálhatja. Így nyilvánvaló, hogy a KÁSZPEM® 

természetéből fakadóan a személyiség fejlődését is magával vonja. A személyiségünk az oktatói, 

pedagógiai munkánkban is nélkülözhetetlen szempont, hiszen már az sem mindegy, hogy milyen 

személyiséggel oktat valaki egy tantárgyat. Az oktató pedagógus személyiségének sokszínűsége, 

vagy színtelensége, vonzósága, vagy eltaszító ereje alapjaiban határozza meg a gyermek 

érdeklődését, esetleg szimpátiáját az oktatott tantárgy iránt. Az oktató pedagógus, személyiségének 

használatával, akár motiválni is képes diákjait. Mint ahogy képes elrettenteni is attól, hogy a diák 

megszerethesse, s ez által magasabb szinten elsajátíthassa az adott ismerettárgyat. 

 

 Tehát, ahogyan igaz az, hogy az oktató pedagógus a személyiségével is dolgozik, úgy 

kiváltképp igaz mindez azokra, akik a nevelés körében tevékenyek. A gyermek - és ifjúságvédelmi 
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szakellátás intézményeiben közreműködő kollégák esetében, legyen az akár gyermekfelügyelő, 

nevelő, lakásotthon-vezető, vagy szakmai igazgató, szintén semmiképp nem hanyagolható el az 

alkalmas személyiség fontosságának kérdésköre. Egy családból kiemelt gyermek és fiatal számára, 

(mint ahogy más gyermek számára is), az Őt segítő gondozó, nevelő feladattal mellé szegődő ember 

személyisége, hitem szerint, olyan, mint a bőrönd. Hiszen a bőrönd is teli lehet értékes tartalommal, 

de amikor az útjára bocsátott ember kezébe adjuk, nem mindegy, hogy milyen módon képes 

megragadni ezt a bőröndöt. A személyiségünk tehát olyan, mint a bőrönd, és annak füle, amibe, 

mint értékes útravalóba csak úgy képes belekapaszkodni a gyermek, ha érzi annak érinthetőségét, 

megfoghatóságát, vagyis azt, hogy magához ragadhatja, elhordhatja. Ezért nem mindegy, amikor 

egy képző csoportomban azt mondja egy kolléga, hogy Ő „ugyan nem hajlandó beszélni magáról, 

mert neki ez nem megy”. Ugyanis ilyenkor észre sem veszi, hogy annak a gyermeknek az esetében, 

akivel neki kell foglalkoznia, mennyire fontos a mélyebb szintű beszélgetés. Amikor 

gyermekfelügyelőként, vagy bármilyen módon ilyen struktúrában dolgozóként gyermekeket 

gondozunk és nevelünk, akkor a kommunikációnk nem lehet minden esetben felületes, vagy a 

hétköznapok szintjén rutinszerű. Azaz nem elég megkérdezni a gyerektől, hogy éhes vagy- e, vagy 

lefürödtél-e már, hanem beszélgetni is képesnek kell lenni a gyermekkel. Ha a csemete ezekben a 

beszélgetésekben, illetve ebben a kapcsolatban meg meri fogalmazni érzéseit, tapasztalatait, 

félelmeit, vagy akár örömét, akkor nem kezelhetjük mindezt olyanokként, mint akik egyébként 

beszélni sem vagyunk képesek önmagunkról. Ha a személyiségünkkel nem dolgozunk, nem 

foglalkozunk, ha nem merjük magunkat olyan helyzetekbe engedni, melyekben 

érlelődhetünk, és ha nem vagyunk képesek minderről partneri együttlétben beszélni, akkor a 

gyermek önmegosztása meddő próbálkozás marad csupán, és bizony ki kell merni mondani, 

hogy ilyenkor a gyermek nevelhetősége, személyiségének alakíthatósága miattunk bukik meg. 
Nem az az igazi probléma, hogy a kollégák, tapasztalataim szerint több esetben, saját 

személyiségükben is sérültségeket éltek meg, s ezek esetleg közrejátszhattak abban, hogy magukról 

nem képesek beszélni. Hanem az a gond, ha ezzel semmit nem kívánnak tenni, azaz nem akarnak 

foglalkozni magukkal, nem akarnak törődni saját személyiségükkel. Mert ezzel eszközzé sem 

tudnak válni a gyermek fejlődésének szolgálatában. Nagyon sokszor tapasztaltam azt is, hogy 

becsapják magukat az ilyen kollégák. Azt mondják, hogy „nincs semmi baj azzal, hogy magamról 

nem vagyok képes beszélni, majd beszél a gyermek, én meg majd mondok neki valamit”. 

 Nos, ez a felállás sem több, mint a „falra hányt borsó” esete. Ahol a gyermek nyilván nem 

találhatja meg közeledése folytán a segítő személyiségébe való hazatalálás ösvényét, és az ebből, 

később kibontakoztatható lehetőségeket sem. Olyan helyzetekkel is gyakran találkoztam, ahol a 

kollégák el sem tudták magukról képzelni, hogy Ők maguk a gyermek- és ifjúságvédelem. 

Amikor ennek fontosságára hívtam fel figyelmüket, akkor több esetben azt ecsetelték, hogy a 

gyermekvédelem valami távoli létező, ami nem több mint törvényi szabályozás, és ami számukra 

nem testesül meg másban, mint a szakmai vagy gyermekotthoni igazgató elvárásaiban. Mint sok 

esetben állítják, ők maguk csupán kiszolgálói ennek a rendszernek, és nem is értik, hogy miért 

hívom én fel erre a figyelmüket. Amikor már a későbbiek során azt mutatom be, hogy Ők maguk 

azok, akik közvetlenül a gyermekkel megvalósított munkájuk révén az első támpillérei a gyermek 

fejlődésének, sokszor csak ekkor kezdik kapiskálni, hogy mégiscsak lehet, talán mégis van valami 

közük a gyermekvédelemhez. És bár triviálisnak tűnhet a mondat, sajnos hangsúlyoznom kell és 

érdemes is, hogy a gyermekkel közvetlenül foglalkozó gondozó és gyermekfelügyelő, mint 

minden más közreműködő személy egyúttal, maga a gyermekvédelem is. 

 A gyermekvédelem nem egy személytelen valóság, nem csupán törvények mindig 

változtatható kusza leiratanyaga. A gyermeket védő társadalmi háló elsődleges szereplője maga az 

ember. Képzelje csak el a tisztelt Olvasó, ha a volt tanára azt mondta volna az órán, hogy én nem 

tanítok nektek semmit, mert az valójában az oktatáspolitika dolga. Vagy ha azt mondaná a körzeti 

orvosunk egy pillanatban, hogy én nem gyógyítom meg önt, mivel az a nagy magyar egészségügy 

feladata. Igenis tudomásul kell vennünk, hogy a gyermekvédelem elsősorban azoknak a 

hozzáállásán múlik, akik közvetlenül érintkeznek a gyermekkel és fiatallal. Ezért nem mindegy, 

hogy milyen a mindenekelőtt emberi és nem utolsósorban szakmai kvalitásunk, minőségünk 

azokban a helyzetekben, amikor a családból kiemelt gyermekeket és fiatalokat támogatjuk. 
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 Természetesen a szakellátás nem csak ilyen területein vannak szomorú és elgondolkodtató 

tapasztalataim. Nem csak a gyermek- és lakásotthonokban dolgozók körében láttam meg ezt a fajta 

tehetetlenséget, ill. oly gyakori eszköztelenséget. Nagyon sokszor a nevelőszülői hivatást választók 

körében is hasonló, a személyiséggel szorosan összefüggő problémákat fedeztem fel. Ez utóbbiak 

körében, vagyis a nevelőszülők esetében még inkább szembeötlőnek érzem azt, hogy általában nem 

képesek a gyermekek és a saját maguk kötődésének kérdéskörét átgondolni, és sajnos maga a 

struktúra sem nyújt számukra segítséget ahhoz, hogy miként kezeljék a kötődés adta nehézségeiket. 

 

 A fentieken túl azt is érzem, hogy még mindig hihetetlen mértékben politikaorientált (mint 

ahogy sok más társadalmi terület is) a gyermekvédelemmel való bánásmód. Hiszen már az is egy 

fontos felelősség kellene, hogy legyen, hogy kit és milyen megfontolásból ültetünk egy TEGYESZ 

igazgatói székbe, vagy nevezünk ki akár egy gyermekotthon élére, esetleg bízzuk meg szakmai 

igazgatási feladatokkal. Ezek olyan kérdések, melyekben kiváltképp nem szabadna a politikának 

teret engedni. Csakis és kizárólag az emberi és szakmai alkalmasság kritériumai mentén kellene 

ezeket végiggondolnia mindenkori döntéshozóinknak. Nem egyszer láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy 

a politika nem csak építi (jó esetben), hanem használja is (közigazgatási apparátusán keresztül) a 

gyermekvédelmet a gyakran kevésbé nemes céljai eléréséhez is. Pontosan ezért van égbekiáltó 

jelentősége annak, hogy a gyermek hol van ebben a rendszerben. Mert akkor tényleg csak 

sötétségről beszélhetünk, (amiben csupán tapogatózik a csemete), ha a vele foglalkozó nevelőnek 

sincs megragadható személyisége, aki még adott esetben beszélni sem képes magáról, és mindezek 

tetejében az ilyen segítségadót esetenként olyanok alkalmazzák, akik egyébként a politikai közélet 

kiszolgálói, vagy annak peremére szorult kényszerpályásai. 

 

 Tudom, hogy kemény szavak ezek, de, ha valaki veszi a fáradságot, és nem csak a felszínt 

vizsgálja, hanem akár mélyebbre megy, akkor maga is találkozhat mindezzel. Egyúttal azt is 

gondolom, hogy mint minden alulról jövő kezdeményezés esetében, a mi esetünkben is ésszerű 

módon kell tudnunk hozzátenni valamit ehhez a helyzethez. Vélhetően sosem lesz rá módom, hogy 

politikai szinten szólhassak bele ennek a struktúrának a felülről építkező gyakorlatába. De arra 

módom van, hogy a gyermekekkel való közvetlen bánásmód elsősorban emberi, és nem 

utolsósorban szakmai minőségére, az abban való tennivalóink fontosságára felhívjam a 

figyelmet, és egyúttal konstruktív eszközöket is kínáljak a kollégák kezébe. 

 A KÁSZPEM® sok mindenre kínál választ. Ismerve a hazai valóságot, joggal kifogásolják a 

rendszerben dolgozó kollégák azt is, hogy szinte képtelenség tennivalóikat ellátni olyan gyermekek 

megérkezésével, akik későbbi éveikben (14, 15, 16 évesen) kerülnek be a szakellátásba. A 

KÁSZPEM® kellőképpen jól tematizált módon ezekre a nehézségekre is alternatívákat kínál. Hiszen 

pontosan azért (is) beszélhetünk csoportmódszerről, mert az újonnan érkező gyermeket és fiatalt 

befogadni képes egy folyamatba, és ezen keresztül a gyermek- és lakásotthon kialakult életrendjébe 

egyaránt segíti a beilleszkedést. Ha a KÁSZPEM® eszköztárát jól használja a módszert alkalmazó 

személy, akkor még azoknak a gyermekeknek és fiataloknak az esetében is megoldások 

születhetnek, akik sajátos szocializáltságukban messze kilógnak a sorból azokhoz a képest, akik 

egy-egy ilyen lakásotthonban már régen együtt élnek. 

 

 A KÁSZPEM® utat kínál a hazai felsőoktatás kurzusaiban is, minden olyan szak esetében, 

ahol a végzettek valószínűsíthetően kapcsolatba kerülhetnek majd ilyen gyermekekkel. Így 

mindenekelőtt a pedagógusképzések, (főként nevelői területek), pszichoszociális, és szociális 

munkás, valamint pszichológusképzések kurzusaiban egyaránt hasznosan közzétehetőek. De 

ugyanígy hasznos a hazai felnőttképzések rendszerében is, legyenek azok akár tanfolyami, vagy 

tréning jellegű képzési rendszerek. A módszer nyitott a tekintetben, hogy a gyermekvédelem 

minden szegletében illetékességgel bírók kezében használható eszközzé tudjon válni. Legyen az 

akár egy tanfolyamot végzett gyermekfelügyelő, vagy akár az intézményegység szakmai vezetője. 

 Többféle tematikában került kidolgozásra a KÁSZPEM® képzése és oktatása. Az 

elkövetkezendő években a módszer implementációja zajlik, vagyis beültetni, illetve elültetni 

kívánjuk azt, a hazai gyermek- és ifjúságvédelem gyakorlatába, és általában, a szociális területen 
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közreműködők körében. Nyilvánvaló, hogy más tematizáltságot igényel egy tréning jellegű képzés, 

és mást a felsőoktatási kurzusként való megjelenítés. 

 

 Ahol elsősorban és kizárólag elsajátítani lehet és érdemes a KÁSZPEM® módszert, az az 

ÁGOTA® Felnőttképzési Intézet rendszerében megtalálható 3 blokkos (vagy lépcsős) 

felnőttképzési tanfolyam. Óraszámát, tematikáját, részletességét és a módszerben való elmélyülés 

lehetőségét is figyelembe véve, ez az egyetlen olyan mód, melyben valaki komoly illetékességet 

szerezhet. Minden más implementációs forma (legalábbis a képzések tekintetében) csupán 

részleteiben, töredékeiben, mintegy ízelítőadásul jelenhet meg. Egy tréning során fejlődhet 

ugyan a KÁSZPEM®-mel saját személyiségünk, illetve útjára indíthat a segítőben sok-sok 

átgondolást, de nem ad arra lehetőséget, hogy az így nyújtott óraszámban kapott ismeretekkel, a 

gondozottak körében közvetlenül is alkalmazni tudjuk ezt a technikát. A felsőoktatási képzés is 

hasonló cipőben jár, hiszen az ottani keretek sem teszik lehetővé a KÁSZPEM® igazi elsajátítását. 

Megjegyzem, van a felsőoktatásnak egy szomorú jellemzője, amit magam is tapasztaltam már 

abban a csaknem 30 szemeszterben, melyet 4 szakomon keresztül ebben töltöttem. Vagyis az, amit 

közhely szintjén gyakran úgy is emlegethetünk, hogy „mindenre tanít és semmire sem igazán”. 

Nagyon fontosnak érzem, hogy megjelenjék, még ha nem is a teljesség igényével, a családból 

kiemelt gyermekek és fiatalok szakpedagógiája, szakpszichológiája, szakszociológiája, és nem 

utolsósorban szociális munkája. Nincs ma Magyarországon a felsőoktatásban specializációja ennek 

a témának. A KÁSZPEM® ilyen vonatkozásban is új utakat tör. 

 

 Tisztelt Olvasó! Mindenkinek jó szívvel ajánlom ezt a módszert. Elsősorban azoknak, akik 

valóban elsajátítani igyekeznek ezt. Ez a pedagógiai programrendszer, kutatásunkhoz hasonló 

módon, ugyancsak ajándék. 

 Ajándék a szakmának, a gyermekkel foglalkozó gyermekfelügyelőknek, nevelőknek, 

lakásotthon vezetőknek, szakmai és gyermekotthon igazgatóknak, TEGYESZ igazgatóknak, és 

valamennyi a szakellátásban érintett közreműködőnek. Akik tapasztalataim szerint, gyakran 

legalább annyira magukra hagyatottak, mint azok a gyermekek és fiatalok akikről egyébként 

gondoskodni próbálnak (sokszor eszköztelenül). Természetesen az alapellátásban (legyen az 

gyermekjóléti szolgálat vagy családsegítő) érintettek részére is jól hasznosítható a KÁSZPEM®. 

Ugyancsak irányt mutat a felsőoktatásban tevékeny tanárnak és diáknak egyaránt. A 

felnőttképzések rendszerében pedig kimondottan hazavinni kívánjuk ezt a programot. Sajátítsák el 

megfelelő módon, próbálják ki, vagyis alkalmazzák. S ha minderre bátran vállalkoznak, akkor egy, 

a KÁSZPEM® kísérleti pedagógiai programjában résztvevő gyermek szavával élve, maguk a tisztelt 

olvasók is ráébredhetnek majd, hogy: „nem minden cukor savanyú”. 

 

 Ebben a módszerben (pedagógiai rendszerben), az az igazán szép, hogy hatékonyan képes 

megmutatni a gyermek saját szeretetreméltóságába vetett hitének fontosságát. Bizonyítani képes 

azt, hogy a csemete érdemeitől függetlenül elfogadható. A KÁSZPEM®, a professzionálisan ezt 

alkalmazni képes szakember kezében, a remény eszköze. A reményé, melyben ott van az amúgy 

kiszolgáltatott csemete megvalósítható jövője, bátrabban vállalható családja, és nem utolsósorban az 

a vágyott társadalomkép is, mely Őt magát, élettörténetétől függetlenül ölelheti majd át. Hiszen erre 

a reményre ugyanúgy jogosultak a családból kiemelt vagy attól megfosztott embertársaink is, mint 

bárki más. Igen…, az Ő esetükben különösen is igaz, hogy „a szél ott fúj ahol akar…”. Tekintse ezt 

mindenki jó szándékú ajándéknak… -egy családból kiemelt embertől. 

            

          Kothencz János 

              KÁSZPEM®  

                  alapító 
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Szakmai bevezető gondolatok 

Prof. Dr. Sávai János PhD (GFHF) tollából 
 

A KÁSZPEM®, a gyermek és fiatal belső építészete 
 

A KÁSZPEM® módszer nevelés-lélektani szempontjai 
 

A Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer (továbbiakban: 

KÁSZPEM®) a nevelés gyakorlata azoknak a fiataloknak, akik kezdettől, vagy valamivel később 

családjuk nélkül maradtak. A családjukból kiemelt gyermekek és fiatalok („állami gondoskodásban 

élők”) nevelése, integrálása a társadalomba sajátos pedagógiai feladatot jelent. Ennek 

megvilágítására, nézzük előbb az identitás kialakulásának első – életre visszaható – alkotóelemeit. 

Ezeknek az elemeknek a hiányát hordozza legtöbb esetben a családból kikényszerült gyermek, 

felnőtt. 

 

A személyiség egészséges fejlődésének forrása 

 

Az itt bemutatott módszer, abban a fejlődés- és személyiség-lélektani törvényszerűségben 

épül fel, ahogyan az ember személyisége biztonságosan kialakulhat. E. Erikson szerint a felnőtté 

válás folyamat, melynek során a gyermekkori tapasztalatok halmaza személyiséggé „érik”. Az 

identitás egy, az egész életen át tartó fejlődési folyamat függvénye, amelyet az adott környezet 

erősen meghatároz. Az identitás végül az „én” integráló tevékenységének eredménye is, 

amennyiben az egyensúly megteremtésére törekszik az egyén és a külvilág, valamint az ösztönök és 

a felettes-én között. 

Nagyon vázlatosan bemutatva a fejlődést segítő és gátló tényezőket beszélünk alapvető 

igényekről. Hogy ezek teljesülnek-e vagy sem, az jelentősen meghatározza önmagunkról alkotott 

felfogásunkat. 

 

   Az a felnőtt, akinek szükségletei többnyire teljesültek gyermekkorában:  

- kapcsolataiban elégedett az igény-teljesítés méltányos elosztásával; 

- képes a feltétel nélküli szeretetre, ám kapcsolataiban nem tűri a visszaéléseket és 

rászedettséget; 

- a bizalom hangsúlyát másokról önmagára helyezi úgy, hogy hűséget kap, amikor hűek 

hozzá;  

- tud bánni a csalódással. 

 

    Az a felnőtt, akinek szükségletei többnyire nem teljesültek gyermekkorában: 

- felnagyítja az igényeket, hogy azok többnyire teljesíthetetlenné vagy szenvedélyessé 

válnak; 

- olyan helyzeteket teremt, amelyben újra lejátszódnak a korabeli sérelmek és elutasítások; 

keresi és fenntartja kapcsolataiban az önmarcangoló hiedelmeket, ahelyett, hogy szembeszállna 

velük és eloszlatná őket; 

- nem hajlandó elismerni, hogy becsapott vagy boldogtalan; kifogásokat keres a változás 

reménye ellen, fél megbirkózni a nem-változóval; 

- engedi, hogy érzelmei illegalitásba vonuljanak; 

- félve fogadja az őszinte szeretetet, az önfeltárulkozást, vagy mások nagylelkűségét; 

(valójában nem fogadja el most azt, amit annak idején nem kapott meg). 

 

Az elsődleges szocializációról beszélünk a családdal kapcsolatban. A sokféle meghatározás, 

összetevő képtelen valójában kifejezni a család emotívációs jelentéstartalmát. Amikor érzelemről 
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beszélünk, akkor valami tudományos szégyenlősség vesz erőt rajtunk: -olyan érték, amelyről 

tengernyi jellemvonást elmondhatunk, de a lényeg még mindig hiányzik.1  

 

1. Bizalom: született igény 

 

„Az ember az egyetlen lény, amelyik szomjazik a szeretetre. Csak akkor él, ha szeret és 

szeretik, és ahol hiányzik a szeretet, ott betegség van. Az énnek ahhoz, hogy létezhessen, kell egy 

„te”, aki elismeri, rámosolyog és hívja őt. Ahogy a lélegzéshez szükség van levegőre, úgy kell a 

szeretet az élethez. Két érzelmi kívánalom segít az egyénnek, hogy alkalmazkodjon a környezeti 

igényekhez: 

- a szeretet, a közelség érzete; 

- a gyűlölet, a távolság érzete. 

A gyűlölet és a szeretet a vonzás és taszítás két pólusa, az egyik egyesüléshez vezet, a másik 

a meneküléshez a rossztól, attól, ami veszélyes. Senki sem elegendő magának: a másik élteti. A 

normális emberi önfelfogás szenved az elutasítástól, a közönytől. A közömbösség, érdektelenség 

velünk szemben nem szabadságunkat hagyja meg, hanem magunkra hagy, kitaszít. Veszni hagyja 

az embert.2 

A KÁSZPEM® program előzményeként végzett kutatás és vizsgálatok, majd pedig a 

foglalkozások jegyzőkönyvei szerint, alapjában a következő nehézségekkel találkozunk: az 

elutasításból eredő bizalmatlanság. A bizalmat nem csupán környezetük iránt veszítették el, hanem 

önmagukkal szemben is. A fejlődésnek ez a következő tényezője: alkalmatlannak érzi magát arra, 

hogy teljes ember legyen. Durván fogalmazva: úgy érzi, nem illetékes saját életéhez. A kapcsolatok 

normális gyakorlatának helyét a szégyenérzet és agressziót foglalja el. Legfőbb ellenfele ő maga, a 

saját léte. 

Erikson az identitás kialakulásának első lépcsőjének, vagy inkább küszöbének tekinti: ha a 

legelső időben nem születik meg a bizalom, kérdésessé válunk önmagunk előtt. 

Nem az a kérdés, hogy gyermekkorunkban nem teljesült minden kívánságunk, nem 

elégítették ki valamennyi szükségletünket. A személyiség fejlődésének törését az jelenti, hogy 

felnőttként még mindig nem sirattuk el ezeket a „nélkülözéseket”. A sérült, megfosztott, elárvult 

gyermek még mindig bennünk van. A szűkölködés valójában nem azt tudatja velünk, hogy mennyit 

kívánunk másoktól, hanem azt, hogy milyen fontos a visszavonhatatlanul sivár múltat elsiratni, s 

utána benső erőforrásokat feltárni.3 

A felnőtt személy mentális egészsége szempontjából a családi szocializáció esélyei 

kedvezőbbek bármely más neveltetéssel szemben. A család minden más megoldásnál jobb esélyt 

jelent a későbbi felnőtt személyiségének harmóniája (azaz deviancia-mentessége) szempontjából. A 

családban-lét mindezeken túlmenően olyan örömök forrása lehet, amelyek generációról generációra 

áttevődve az élet értelmének mindennapi megvalósulásai. Ennek hiányában lép fel az anómia 

jelensége.4 Az anómia, a társadalmi normák, közös erkölcsi elvek meggyengülése. A szocializáció 

alapja, hogy van olyan közösség, amelyhez tartozom, akikben bízhatok, a társadalom működése 

                                                 
1 A korai fejlődés és a család kapcsolatával kapcsolatos vizsgálatokhoz: KULCSÁR Zsuzsanna: Korai 

személyiségfejlődés és énfunkciók. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben. Argumentum Kiadó, 

Budapest, 2006.  

MIRNICS Zsuzsanna: A személyiség építőkövei. Típus-, vonás-, és biológiai elméletek. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 

2008. 37 
2 V. ö.: BRESCIANI NICASIO, Flora: A nevelés öröme. Az ember nevelésének művészete. Don Bosco Kiadó, Budapest, 

2006, 11. 
3 KOPP, Mária - SKRABSKI Árpád: Magyar lelkiállapot,Végeken, Budapest, 1992. H. F. HARLOW, Learning to Love, 

Albion, San Francisco, 1971 
4 Anómia  (görög szó, kb. "meg nem felelés") : a modern társadalmakban tapasztalható jelenség, amelyben a 

hagyományos normák és szabályok úgy lazulnak föl, hogy nem képződnek helyettük újak, és a társadalmi élet egy adott 

területén a szabályok nem világos volta miatt elvesztik a társadalmi normák befolyásukat az egyének viselkedésére. 

Több deviáns viselkedésformára (pl. az öngyilkosságra) való hajlam hátterében álló társadalmi tényezők egyike lehet. 

Durkheim, E.: Öngyilkosság. Bp. 1982.; Merton, R. K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Bp. 1980. 

http://www.polc.hu/szerzo/kulcsar_zsuzsanna/
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kiszámítható. Az életnek van célja és értelme. Ennek hiánya állandó bizonytalanságot, „tanult 

tehetetlenséget”, krónikus stressz állapotot eredményez.  

A családi szocializáció lélektani mechanizmusainak részleteit itt nem érintjük. Nyilvánvaló, 

hogy vannak rosszul működő, sőt kóros, deviáns személyiségeket nevelő családok is. Nagy átlagban 

a családokban felnövők esélyei mégis nagyságrenddel jobbak, mint a családból kihullottakéi, vagy a 

széttört családok gyermekeinek kilátásai.5 

Amennyiben tehát a jövő nemzedékek mentális állapota érdekében össztársadalmi szinten 

tenni akarunk valamit, elsősorban a családokat kell erősíteni és támogatni, hogy szocializációs 

alapfeladatuknak minél jobban meg tudjanak felelni. Minden olyan intézkedés, amely a 

gyermekeket nevelő családok - és nem háztartások! - érdekeit szolgálja, egyben a jövőbe tekintő, 

minden más programnál eredményesebb mentálhigiénés "beruházás".6 Amit az ember a családban 

elsajátít a saját életének „kompetenciája”. Tringer professzor a következő pontokban foglalja össze 

a család személyiségépítő szerepét: 

 

Együttes élmények - A családon belüli kommunikáció javítása jelszó marad csupán, ha 

ennek érdekében konkrét cselekvések nem történnek. A beszélgetések tartalmát együttes élmények 

szolgáltathatják. Ezek hiányában a kommunikációs szükséglet hamar kielégül, közös élmények 

híján legfeljebb a közös életből, az együttlakásból adódó témákra korlátozódik.7 Az együttes 

élmény olyan az emberközi kapcsolatokban, mint csapadék a szomjas földnek. Jól működő családok 

közös élményekre törekszenek. Kialakul a közös akciók rendje, kultusza. Az együttes élmény újra és 

újra felidézhető az egyéni átélés közlése által. A közös élmény, tapasztalat színesedik, gazdagodik, 

ha nem csupán magam élem át, de átélem a másik élményét is. A család az a „hely”, ahol éppen a 

mindennapiság megszünteti az álcázás, képmutatás kényszerét. Nem egyszerűen „viselkedni” tanít, 

hanem másokkal együtt élni. 

 

Családi rítusok, ünnepek - A kommunikáció, az együttes élmények a családi élet 

autonómiájának legfőbb biztosítékai. Nagyon fontos, hogy legyenek egészen bensőséges, valóban a 

családnak szóló együttlétek, ünnepek. Ezekben a gyermek elsajátítja az „adás kultúráját”. Ez nem az 

ajándékozást jelenti csupán, hanem az adás és elfogadás jelentésének elmélyítését. Megvan a 

lehetőségünk arra, hogy életünk középpontjába ne saját magunkat, hanem a másik embert 

helyezzük, és önmagunkat ajándékozzuk neki. A szeretet megköveteli az ajándékozást. Nagyon sok 

mindent adhatunk a mindennapokban: lelki és anyagi javainkat, időnket, figyelmünket, 

megbocsátásunkat, megértésünket, tehetségünket, ötleteinket, tapasztalatainkat megvalósítva ezzel 

az adás kultúráját. 8 

 

Generációs kapcsolatok – A családok jelentős része nélkülözi az idősebb generációk 

rendszeres kapcsolatát, jelenlétét. A különböző nemzedékek, a rokoni kapcsolatok sokrétűsége a 

személyiség gazdagodásának forrása. Támaszt is jelent mindez, hiszen a gyermek szabadon 

választhat „mintát” konfliktusainak feldolgozásához, vagy éppen segítségkérésül szolgálhat. Az 

idősek jelenléte kölcsönös derű, bizalom forrása. A gyermek a felnőttben, főként az idősben – 

eleinte tudat alatt, majd tudatosan – saját jövőjét szemléli, rögzíti. 

                                                 
5 Közép-Ázsia súlyos gazdasági nehézségekkel küzdő országában figyeltem meg: nem a születések korlátozásával 

védekeznek a szegénység okozta depresszió ellen. Rengeteg a gyermek és hihetetlen nagy a családok, rokonság közötti 

összetartás. Mindez hallatlan derűssé teszi mindennapjaikat! Családi-társadalmi feszültségek feldolgozás erkölcsi 

kérdés. V. ö. EISENBERGER, Naomi I. - LIEBERMAN, Matthew D.:  Why rejection hurts: a common neural alarm system 

for physical and social pain TRENDS in Cognitive Sciences Vol.8 No.7 July 2004 
6 TRINGER László: A család szerepe a lelki egészség megőrzésében és helyreállításában  

http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/tringer.htm 
7 A kommunikáció szegénysége, hogy a gyermekek nem tudnak kérni, megköszönni. Ez a családban is elengedhetetlen, 

hogy örömmel legyenek együtt. A másik nem eszköz, hogy kiszolgálja szükségleteimet, hanem társ, akivel együtt 

boldogabb lehetek. 
8 Egyetemes Testvériség Napja programjából. www.fokolare.hu/vf/sajto/hatter%20forumok%2006jun.doc 

http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/tringer.htm
http://www.fokolare.hu/vf/sajto/hatter%20forumok%2006jun.doc
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A család mint élet- és munkaközösség - A család nem csupán éjjeli szállás, egyik eredeti 

funkciója a teljes életközösség. Ebben a funkciójában a családot nem csupán érzelmi kapcsolatok, 

hanem közös funkciók is összefűzték. 

 

Konfliktus-megoldási módok ("coping" stratégiák) - A családban-lét legfőbb biztosítéka 

annak is, hogy az egyén elsajátítja a társadalomban nélkülözhetetlen problémamegoldó stratégiákat. 

A gyermek ezt a mintát viszi magával és alkalmazza, amikor majd családját építi. 

 

Szerepek - Szerepnek nevezzük az egyénnel szemben támasztott magatartási elvárások 

rendszerét. A család a primer társadalmi szerepek megtanulásának legfőbb műhelye (szülő-, férj-, 

feleség-, gyermek-, testvér-szerep, ezek különféle variációi). A külső társadalom elvárásainak 

megfelelő szerepek megtanulásában is a család az elindító (diák, osztálytárs, vezető, beosztott, stb. 

szerep). Sőt, a hivatással együtt járó szerepek sikeres elsajátításában is jelentős segítséget jelenthet a 

jól működő családi háttér. 

 

Értékek - Az egyén cselekvéseinek legáltalánosabb mozgatórugói az értékek. Az értékek 

nem annyira a dolgokban, hanem bennünk rejlenek. A család eligazítást nyújt az értékek 

tekintetében a fogékony fiatal számára. Arra is képes, hogy toleranciát fejlesszen ki más értékekkel 

szemben. 

 

Családi életre nevelés - Világszerte kísérletet tesznek a családi életre nevelésnek az iskolai 

oktatásban való bevezetésére. A család valódi szerepének félreértése vezetett ahhoz, hogy ezen a 

címen többnyire szexuális felvilágosítás folyik. A szexuális hűséget, nem mint értéket jelenítik meg, 

hanem, mint az AIDS megelőzésének egyik fontos eszközét. 

 

Ha a fenti alkotóelemek bármelyike sérül, súlyos következményekkel jár: a gyermekkori 

hiányokat felnőttkorban nem lehetetlen pótolni, de nagyon sok esetben ez a pótlás nem történik 

meg, hanem „pótlékok” lépnek a valódi értékek helyére: kábulat az ámulat helyére, az adás helyett a 

szerzés, a szívben hordott biztonság érzését az erőszak eszközei töltik be (a zsebben lapuló fegyver 

képében). 

A családi életre nevelésnek értékeket kell felmutatnia, amelyek a családhoz kötődnek, a 

családban valósulnak meg. F. Fukuyama írja, hogy az ember – épp a szabadság, a liberális 

társadalom-felfogás adta lehetőségek következtében – képes olyan változásokat előidézni, amelyek 

megszakíthatják az évmilliós humán evolúciót, azt a folyamatot, amelyben kialakult és 

biztonságosan fennmaradt az emberi természet, a natura humana. Hol van a szabadság határa? – 

kérdezi a szerző.9 Az érzelmi biztonság elsajátítása ott lehetséges, ahol feltétel nélkül elfogadnak és 

támogatnak. Az elfogadás azonban nem egyenlő a „ráhagyással”.Az előbb említett szabadság 

beteges önzéssel, öntörvényűséggel akar azonosulni, ha nem olyan értékrenden alapul, amelyet a 

családtagok nem csupán „tiszteletben tartanak”, hanem személyiségük alkotóeleme. 

A családban a biztonság elsajátítása az élethez való bátorság megszerzését jelenti. A 

KÁSZPEM® módszer a fenti elemeket építi nevelési eljárásába. 

                                                 
9 FUKUYAMA, Francis: Poszthumán jövendőnk (Európa Kiadó, Budapest, 2003.) Új Pedagógiai Szemle 2003/07-08 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-07-kf-Schuttler-Mit  2009. 11. 05. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-07-kf-Schuttler-Mit
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2. Az élet  elsajátítása 

Nem kisajátításról van szó, hanem annak „eltanulásáról”, amely által egyrészt 

megszabadulunk a folytonos hiányérzet gátlásaitól, másrészt úgy kerülünk kapcsolatba másokkal, 

hogy kölcsönösen gazdagodunk. A KÁSZPEM® csoportfoglalkozások Anonimizált 

Jegyzőkönyvei sokoldalú és nagyon jól követhető fejlődési vonalat vázolnak elénk arról a belső 

építészetről, amelyet ez a Módszer jelent. Nem látványos, tetszetős programokban oldja fel a 

gyermekekben – néha kőkeménnyé gyűlt – szomorúságot, (haragot?). Nem feledteti magukat, nem 

igyekszik velük elhitetni, hogy „amúgy” minden rendben és „legyenek hálásak”… Lényegesen 

többről van szó: felnőtté, a maguk életének pozitív formálójává válásról van szó. Megtanulnak nem 

elvárni, hanem a maguk valóságából építkezni. Ez a KÁSZPEM®. Ha a hálát említettem: az is 

bekövetkezik, ha… A megbocsátás és hála a felnőtt emberbelső szabadságának gyümölcse. Ha nem 

is sok fiatalnál lehetett még kimutatni, de jó néhánynál már egészen pontosan kirajzolódik ez a 

fejlődési fok: nem csak általában hálás az életért, hanem meg bocsát anyjának és megköszöni neki 

az életet. A KÁSZPEM® program a következő utat járja: 

1) Bizalom-bizalmatlanság: feltárja – elsősorban önmaga előtt – bezárkózásának, a máshoz 

nem-tartozás tényét. A bizalom gyakorlatok végső kicsengése: vannak mellettem, akik felé 

nyithatok úgy, ahogyan vagyok. 

 

2) Interperszonális kapcsolatok: az egymásra hangolódás gyakorlati jelentése. Amíg mástól 

várnak valamit, nem veszik észre, hogy befogadó készségük hiányos. Szembesülni másoktól 

kevésbé tolerált vonásainkkal. 

 

3) Nehéz életesemények – traumák: gyakran nehezen tudjuk ezeket megfogalmazni. 

Menekülés, sértődött hallgatás a reakció: haragszunk az „életre”. Családban, azt kiváltó intézeti 

életben felhalmozódott traumák között a legsúlyosabb, hogy „nem kellett senkinek”, vagy éppen 

annak, akitől ezt nagyon remélte. Mindezt bűntudat és szorongás kíséri: nem akarok róla tudni. 

Éppen addig nyomaszt, míg nem merünk szembenézni velük, kimondani fájdalmunkat. A 

„névtelen” fájdalmak mint titkon ható mérgek: tudat alatt dolgoznak bennünk. Olyan motívumként 

hatnak, amelyek lehetetlenné teszik, vagy legalábbis nagyon megnehezítik kapcsolatainkat. Nem 

véletlen, hogy a bemutatott gyakorlatokban mennyire nehezen oldódtak fel az előítéletek. 

Rendkívül fontos része ez a módszernek, hiszen ez az a pont, ahol a múlt névtelen, személytelen 

eseményei helyébe az ÉN lép.10 

 

4) Normák és vezérfonalak: értékrendünk tisztázása. Ennek az alapja, hogy a gyermek/fiatal 

ne tárgyiasuljon! Az értékrend alapja maga a személy önértékelése, s ezt a vele dolgozó felnőttben 

látja tükröződni. A norma tehát nem egyszerű külső törvény, hanem életfelfogás, az emberről 

alkotott kép. Tehát nem „ápolt”, „gondozott”, hanem egy a közösségben, akire számítanak, akitől 

várnak valamit. Ez kölcsönös és folyamatos osztozás sikerben és küzdelemben, bukásban és 

újrakezdésben. Ezen a ponton kezdett kezd kirajzolódni az egyéni felelősség. 

 

5) Kiszolgáltatottság-érzet: folyton másoktól függni, folyton másnak tartozni. Igazolni 

magát, az élethez való jogát. A program legmélyebb szakasza: szembesülni a megvetettség, 

elképesztő igazságtalanság és védtelenség emlékeivel. A helyzet nehézsége az érintettek rossz 

konfliktuskezelése.11 A diszkrimináció/előítélet szülte feszültségek következményeit együtt – az 

                                                 
10 PETITCLERC, Jean-Marie sdb: L’éducateur, un semeur d’espérance dans une société en perte de confiance 

http://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2006-14.pdf  2009. 10. 21. 
11 A fel nem dolgozott traumák feszültsége a fiatalkori suicid (autoagresszív) magatartás okozója:  Fiatalkori suicid 

magatartások vizsgálatában a növekedéstől való félelem, élettel szembeni bizalmatlanság dominál. CREPET, Paolo: Le 

dimensioni del vuoto. I giovani e il suicidio. Feltrinelli Ed. Milano, 2004. 

 

http://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2006-14.pdf
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autentikus segítők példája nagyon fontos – tudják megoldani. A kiszolgáltatott személy izolálódik, 

mert bűnösnek, rossznak, „nem odavalónak” tudja magát. 

 

6) Önrendelkezés: Csak akkor képes ura lenni helyzetének, ha ismeri önmagát, adottságait. 

Amíg nem fejezheti ki önmagát, fél számba venni értékeit, addig csak a negatívumok élnek benne. 

A gyakorlat ezen állomásán a környezet visszajelzéseit is megtanulja olvasni, saját értékrendjében 

mérlegelni. A jogok és kötelességek egyensúlyának elsajátítása a társadalomban való felelős 

részvételének alapja. 

 

7) Teljesítményhez való viszony és jövőkép. Szervesen épül az előbbi tapasztalatra: kialakul 

az önmaga iránti igényesség és mások értékeinek tisztelete. Az ember szeretne „eredményes”, 

hatékony lenni. Az önmagától és környezete ítéletétől való félelmet (szégyent) a jövőkép reális 

tervezése tölti be. Az autentikus segítők ismét jelentős lendületet adnak: együtt járták az utat, látták, 

hogy ugyanazokat a lépéseket tették meg, amelyet ők most rónak. Nem különleges képességekről 

álmodoznak (önismeret, visszajelzések). Az autentikus segítői specifikum a módszerben, kiváló 

elképzelés és gyakorlat. 

 

Összefoglalásul 

 

A Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer a nevelés gyakorlata. 
Nem egyszerűen módszer, amelyet a „felnőtt”, vagy az érintettek még durvább szóhasználattal élve: 

a „kintiek” alkalmaznak a „bentiek” felett. Sajnos hosszú időn át arról szólt a szakirodalom is, 

hogyan kell „bánni” (hogy ne mondjam „elbánni”) ezekkel a gyerekekkel. Hatni kívántunk rájuk, 

aminek – természetesen – igen sok esetben szívósan ellenálltak. Visszahatás is történt: bezárkózás, 

agresszió, amely néha súlyos formákat öltött. Ekkor a „kintiek” igazolva látták előítéleteiket: ezek 

megátalkodott gonosztevők. Minden kapcsolat, így a nevelés is ugyanúgy hat mindkét fél 

irányában. A KÁSZPEM® a fentiekkel szemben, egy nagyon egyszerű törvényen működik: 

organikus együtt épülés. Ahogyan az élet szálai átszövik egymást, bár mindnek megvan a sajátos, 

elidegeníthetetlen szerepe. A KÁSZPEM® jogosultságát és értékeit először a fejlődéslélektan 

követelményeinek következetes alkalmazásában kívántam bemutatni. Erre épül az organikus 

fejlesztés, amelynek összetevőiről szerencsésebb úgy szólni, mint organikus személység 

integrációról.12 Mihelyt fokozatokról, lépcsőkről beszélünk, óhatatlanul egymástól elkülönülő 

egységekre gondolunk. A KÁSZPEM® fejlesztési elgondolása organikus. Ez azt jelenti, hogy 

bizonyos módon szabadon, egészen egyéni ritmusban valósul meg. 

 

A személyi összetétel nagy értéke, hogy a csoportvezető mellett hiteles segítők vannak 

jelen. Példát nyújtanak, nem példálóznak. A csoportban résztvevő fiatalok egyenrangúnak 

tudják magukat a „vezetőkkel”. Ezt biztosítja a kölcsönösség (erőltetés, tettetés nélküli) 

őszinte megnyilatkozás lehetősége. A félelem parancsszóra nem oldódik. Tehát olyan autentikus 

segítők épültek a beszélgetésbe, akik ezt az utat már bejárták, mégsem felülről kezelik a helyzetet. 

Úton vannak most is. A gyermekek (sok felnőtt sem!) nem rendelkezik megfelelő szavakkal saját 

belső világának kimondásához: nem lehetett beszélni, nehogy nevetség, gúny, hátrány származzon 

belőle. Nincs jóvátehetetlen hiány, hiba, csak akkor, ha nem látunk hozzá a kijavításához, vagy 

hagyjuk, hogy „végtelenné”, tabuvá burjánozzék. A hiányok, sérülések kimondása által szavaikkal 

bekerítik, mintegy hatalmukba vonják saját életük eddig megfoghatatlannak megélt tényezőit. Úrrá 

csak az által lehetnek ezeken, ha birtokukba veszik. 

A KÁSZPEM®, a gyermekeket, fiatalokat önmaguk igazságához vezeti. A módszer nem 

„feledtetni” akarja a múltat… Tudatosítja életüket, amit nem szégyellniük kell, hanem feldolgozni. 

Nem igyekszik pozitív érzéseket kipréselni. Nincs sietség. Minden apró részlet (eltussolt érzések, 

                                                 
12 A nevelés mindig „nehéz” időben történik. Nem az idő alkalmatlan, hanem eszközeink, hozzáállásunk kétséges. V. ö. 

H. Svi SHAPIRO (edited by): Education and hope in troubled times: visions of change for our children’s world   New 

York ; London : Routledge, 2009. 
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lappangó fájdalmak, félelmek) fontos. Önfelfogásuk, eszmélésük hosszú folyamat. Egy nem 

mellékes eleme még a módszernek: nem csak sikerek vannak, vagy azonnal és feltétlenül feloldódó 

görcsök. Másokkal együtt éljük az életet: saját és társaink (sőt: a társadalom) sérüléseit és 

gyógyulását együtt hordjuk. 

A KÁSZPEM® programjában résztvevők belső küzdelmének egyik kérdése, az elutasítottság 

állapota. Ez nem csupán annyit jelent, hogy nem kaptak szülői szeretetet, gondoskodást Ez csak az 

egyik hiány-tényező. Legalább ilyen súlyos sérülést okozott, hogy nem adhattak gyermeki 

szeretet! Erről az utóbbi „veszteségről” legtöbb nevelési program, gondoskodás megfeledkezik. A 

KÁSZPEM® nem! Az ember kiteljesedése abban áll, hogy képes boldoggá tenni másokat. A 

KÁSZPEM® második részében diszkréten erre készít fel: kilépni sértettségedből. Nem csak annyi a 

hiányod, amit nem kaphattál meg, hanem az is, amit nem adhattál át másoknak. Az előbbit már 

nincs hatalmadban helyrehozni. Az utóbbit viszont megteheted! A múlt siratása újabb hiányérzetet 

teremt, a jó elszalasztásának nagy lehetőségét. Ez az élet józanságának, az életrevalóságnak a 

lépése: a benned tátongó űrt értékes élettel töltheted be. 

Végül egy nem mellékes vonását emelném ki a KÁSZPEM® nevelési programnak. Ez a 

diszkréció. Nem csupán abban az értelemben, hogy nem kíváncsiskodó, vagy nem szaggat fel 

feleslegesen fájdalmas sebeket. Felajánlja a lehetőséget: ez a játékosságban, szabadságban rejtett 

tisztelet, bizonyos tartózkodás formájában nyilvánul meg. A résztvevők a maguk belső indítására, 

önként cselekszenek. Az eleinte tartózkodók, „rosszkedvűek” előbb-utóbb belekerülnek abba a 

barátságos sodrásba, ahol nem produkálniuk kell. Lehetnek maguk, s észre sem veszik, hogy már 

mennyire elmerészkedtek rejtekhelyükről. Ez a személyre szabott fejlesztés a belső gyógyulások, 

rendeződések elemi követelményének tesz eleget. Főleg annak a hiánynak, amely ezeket a 

gyermekeket, fiatalokat oly sokszor a kétségbeesésbe sodorta. 

A folytonos visszajelzések, a közösen megtalált „kincs”, „ajándék” tudatosítása.  

 

A legnagyobb felfedezés, hogy ők maguk az ajándék. Képesek életet adni, éltetni. 

Szeretni.  

 

Köszönjük… a KÁSZPEM® módszert. 

 

 

       Prof. Dr. Sávai János PhD (GFHF) 

                    AZ ÁGOTA®
 Szakmai Tanácsadó Testületének tagja; 
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Kedvcsináló gondolatok a KÁSZPEM® módszer 

második kötetéhez Eisenbarth Krisztinától 
 

 

 A gyermek és lakásotthonokban élő -15-22 éves- fiatalok körében tartott 

csoportfoglalkozások diagnosztikus jegyzőkönyvei egy gazdag kutatási és pedagógiai anyag 

legizgalmasabb és leghitelesebb részét tárják elénk. Azért tekinthetők izgalmas olvasmánynak a 

jegyzőkönyvek, s maga az egész pedagógiai program, mert máris visszatükrözik a diagnózis 

felállításának tulajdonképpeni célját: a VÁLTOZÁST. Nemcsak azt az állapotot, azt a helyzetet 

mutatják be, ahol a fiatalok pillanatnyilag tartanak, hanem már a fejlődés irányát is sejtetni 

engedik, azét a fejlődését, amelyet ezek a foglalkozások indítottak el, és amelyek folytatását 

nemcsak a résztvevők igényelték, hanem kívánja alighanem valamennyi professzionális segítő, az 

ifjúságvédelemben tevékenykedő minden olyan szakember is, aki élvezni szeretné munkája 

gyümölcsét. Hiszen senki sem szeret szélmalomharcot folytatni, nem szeret hiábavaló 

erőfeszítéseket tenni, nem szeret csekély fizetésért, ráadásul társadalmi megbecsültség híján, 

eredménytelenül dolgozni. Épeszű ember nem kíván teljes munkaidőben csatatéren küzdeni, 

ráadásul kétfrontos harcot folytatva: harcolva egyik oldalról a fenntartóval – állammal, 

önkormányzattal, törvénykezéssel stb.- a méltóbb körülmények feltételeinek kivívásáért, a másik 

oldalról pedig azokkal az „intézetis” gyerekekkel, fiatalokkal, akik gyermeki ártatlanságukban 

mélyen megsebezve, alapvető biztonságukat elveszítve, sérültségükben az egész világgal hadakozva 

éppen ővelük találják szembe magukat. 

 

 A KÁSZPEM® pedagógiai program elmélyítése és kiterjesztése azzal kecsegtet, hogy 

hatékonyabbá tehető ezeknek a fiataloknak a nevelése, illetve személyiségfejlesztése – elsősorban a 

célcsoport (gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyerekek), de a gyermek- és ifjúságvédelemben 

résztvevő valamennyi szereplő (nevelők, pedagógusok, szociális gondozók, patronálók, 

pszichológusok, törvényhozók, lelkészek és lelki gondozók stb.) javára. 

 A KÁSZPEM® csoportfoglalkozások jegyzőkönyvei tanúsítják, hogy egy valamirevaló, azaz 

a résztvevők javát szem előtt tartó, a kölcsönös jóindulat légkörében szakszerűen vezetett 

csoport jótékony hatású, azaz gyógyítóan, tagjai testi-lelki egészségét (pszichoszomatikus 

egyensúlyát) előremozdító módon működik. 

 

 A továbbiakban a diagnosztikus jegyzőkönyvekben lapozgatva szeretnék az abban 

visszatükröződő csoportfolyamatok jótékony (terápiás) hatásának módszertani okaira rámutatni és a 

fejlődés ívét egy-egy konkrét példára hivatkozva megrajzolni. Természetesen tisztában vagyok 

azzal, hogy a módszer alapítójának (Kothencz Jánosnak) szándéka szerint, a program elsősorban 

pedagógiai jelleggel bír, ugyanakkor terápiás hatása is van. 

 

 Azt remélem, hogy ezzel érdeklődést keltek a KÁSZPEM® program iránt, sőt a gyermek-és 

ifjúságvédelemben közvetlenül érintett szakemberek számára kifejezetten „kedvcsináló” lesz ez a 

kis ízelítő. Szeretném, ha nemcsak az anyag elolvasásához teremtene kedvet, hanem a szakszerű 

csoportvezetéshez szükséges ismeretek elsajátításához és a kellő gyakorlat megszerzéséhez is. Ez a 

program ráadásul egy elhúzódó gazdasági válság korszakában is könnyen megvalósítható, hiszen 

nincs szinte semmi anyagköltsége, nem kell másba beruházni, mint önmagunkba, saját 

személyiségfejlődésünk, azaz érett segítői, csoportvezetői személyiségünk lehet egy hatékonyabb 

gyermek- és ifjúságvédelem alapja, eszköze, biztosítéka. A hangzatos elvek, a megvalósulatlan 

ígérvények mögött lassan kullogó, az előbbieket soha utol nem érő gyakorlat hatalmas feszültséget 

indukál, rettentően frusztrálja a gyermek- és ifjúságvédelem valamennyi szereplőjét. Ez a korábbi 

élettapasztalatok észlelésére, a valóság érzékelésére irányuló „szenzitív” program a feszültség 

levezetését, földelését ígéri. Azt a nagyszerű lehetőséget kínálja a rászorulóknak és segítőiknek, 

hogy saját személyükben „földeljék” a hangzatos elveket, azaz gyűjtsék össze és hozzák le a 
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mindennapi élet valóságába azokat a „jó erőket”, amelyeket alkotmányunk és törvényeink ugyan 

biztosítanak, de amelyek csak a jóakaratú emberek odaadása révén érvényesülnek, hatnak. A 

KASZPEM® persze nem csodatevő program, nem is fogja egy csapásra megoldani e terület összes 

problémáit, de az eddigieknél remélhetőleg nagyobb léptekkel halad a megoldás irányába. A 

KÁSZPEM® nem is a semmiből teremt egy új világot; ennél szerényebben és bölcsebben: a már 

föllelhető, többszörösen kipróbált jó alapanyagokból (is) építkezik. A belülről ismert kutatási terület 

sajátosságait szem előtt tartva tehetségesen ötvöz közösségi és pedagógia játékokat, tréning 

elemeket, drámapedagógia technikákat, a szociálterápiás szerepjáték módszeréből beemelt és 

pedagógia gyakorlatokat. 

 

 Már pusztán annak gyógyhatása van, hogy féléven keresztül azért találkozik 7-8 alkalommal 

a vezető teammel együtt 10-14 főt számláló kiscsoport, hogy a fiatalok sorskérdéseivel 

foglalkozzék. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a legtöbben még sohasem beszéltek önmagukról, 

nem meséltek másoknak életük fontos eseményeiről, de arról sincs sok tapasztalatuk, hogy 

meghallgassanak másokat. Saját maguk ilyen és hasonló mondatokban vallanak a számukra 

szokatlan helyzet kiváltotta érzéseikről: „Még soha nem beszéltem erről.” – eszmél rá az újdonságra 

egy 19 éves fiú; „Én sem beszéltem még erről soha senkinek. Nem könnyebbültem meg, 

felkavarodott bennem újra az egész. De kicsit jó is volt kimondani.” – állapítja meg egy 20 éves fiú. 

„Jól éreztem magam. Olyan dolgokat tudtam meg a többiekről, amit eddig soha nem tudtam, pedig 

együtt lakunk már mióta.”- ismeri fel egy másik 20 esztendős.; „Jó volt hallgatni a többieket, sok 

újat tudtam meg róluk. Egyébként jó volt, csak nehéz.” – fogalmazza meg tapasztalatait egy 15 éves 

lány. Ezek mellett a normalitást tükröző, sőt helyenként akár bölcsnek is nevezhető 

megnyilvánulások mellett vannak azonban olyanok is, amelyek arról árulkodnak, hogy akinek 

sohasem adódott alkalma önmagáról beszélni, az nem is képes megragadni, megismerni saját 

lényét, annak az embernek nincs önbecsülése, önbizalma, annak fogalma sem lehet arról, hogy mit 

jelent az önrendelkezés, mert eddigi élete csak a másoktól való függésre, a teljes 

kiszolgáltatottságra tanította: „Mások azt jobban tudják, hogy én milyen vagyok; másokat kellene 

megkérdezni…  Az nagyon furcsa, hogy magamról kell beszélni, nem vagyok ehhez hozzászokva.” - 

mondja zavart mosollyal egy 17 éves fiatal nő. Már ezekben az egyszerű megállapításokban is 

tükröződik a KÁSZPEM® klienscsoportok különlegessége, hiszen az évek óta együtt lakó fiatalok 

nyilván eddig is beszélgettek egymással, csakhogy többnyire mellébeszéltek – úgy, ahogyan ezt a 

környezetüktől tanulták. 

 

 A mellé-, illetve félrebeszélés rossz beidegződése a csoportfoglalkozásokon csak akkor 

győzedelmeskedik, amikor egyszerre „ötletel, agyviharzik” az egész csoport, amikor az egymást 

túllicitáló megszólalók jópofaságukkal akarnak kitűnni, azaz amikor kijelentéseik nem kötődnek 

közvetlenül személyes élményeikhez; csak úgy beszélnek bele a nagyvilágba, mert nem tudnak 

ellenállni az előre gyártott beszédpanelek, a népszerű szófordulatok vonzásának. (A felnőtt 

társadalom média által népszerűsített kommunikációja sajnos éppen és csak erre szolgáltat mintát.) 

Ilyesmi –miként majd olvashatjuk- főként az értéklisták, jelmondatok összeállításakor történik, de a 

KÁSZPEM® csoportvezetés ilyenkor ügyesen tereli személyesebb mederbe és így a felelősen 

vállalható kijelentések irányába a megnyilatkozásokat. 

 

 A hatékonyabb, célszerűbb kommunikáció begyakorlása nem tréning jellegű, hanem a 

foglalkozások jellegéből fakad, azaz abból a tényből, hogy a saját élettapasztalatival kapcsolatban 

mindenki kompetens, sőt éppen mindig a tapasztalatait megosztó személy a legilletékesebb abban, 

amit mond, őt senkinek sincs joga fölülbírálni. Terápiás hatása van a közösen megbeszélt 

kereteknek és szabályoknak is. A csoportnormák közös kialakítása növeli azok betartásának esélyét, 

de főként a csoporttagok felelősség- és összetartozás érzését, az összejövetelek ismétlődő felépítése 

(megérkezés-ráhangolódás; tematikus - a 7 alappillér- köré rendeződő játékok és gyakorlatok; esti 

rituálé, ill. búcsú) pedig biztonságérzetüket. Tudjuk, hogy a felnőtt életben sem valósítható meg 

másképpen a szabadság- függetlenség- önállóság, mint az együttélés elfogadott szabályai között. 

Egyébként szétzülleszti a zűrzavar, elsodorja a káosz az életünket. Nem nehéz elképzelnünk, hogy 
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egy gyermekotthonban nevelkedő 17 éves fiú, miért kínál az értékliciten 100 „fabatkát” az 

anarchia ellenértékeképpen, ráadásul még 30 „fabatkát” a szabadságért. De az már meglepő, hogy 

ugyanaz a srác 50 „fabatkát” az önuralomra és higgadtságra is áldoz. Fiatalemberünk, mint 

kiderül, nincs egészen tisztában az anarchia szó jelentésével, de azt feszítő szabadságvágyában is 

sejti, hogy az az anarchia, amelyet nem képes önuralommal-higgadtsággal ellensúlyozni, veszélybe 

sodorhatja. 

 A KÁSZPEM® kiscsoportok védett keretei között lehetőség van a próbálkozásra és 

gyakorlásra, cselekedeteink következményeinek fölmérésére, a korlátok megközelítésére, tágítására, 

sőt átlépésére is, anélkül, hogy ennek „életveszélyes” következményei lennének. Rendes 

körülmények között a család kínál ilyen védett gyakorlóterepet a benne felnövekvő gyermeknek, 

teszi lehetővé akár a hibás lépések és azok következményeinek kipróbálását is. Egy normálisan 

működő családban a következményekkel való szembesülés a fiatalnak az életben való boldogulását 

segíti, nem pedig a normateremtő tekintélyszemély (szülő) bosszúját testesíti meg, azaz nem 

önkényes büntetés. Az állami gondoskodásban felnövekvő fiatalok számára a befogadó 

intézménynek illene pótolnia a családot, például a személyiség utóérlelődését biztosító 

csoportfoglalkozások biztonságos és elfogadó keretei között. A KÁSZPEM® módszer diagnosztikus 

jegyzőkönyvei meggyőznek arról, hogy ezek a csoportfoglalkozások a résztvevőknek biztonságot és 

elfogadást nyújtottak, s ezzel a bizalmukon esett sebet orvosolták. Hiába minden emberi méltóságot 

és személyiségi jogokat szavatoló törvény, hiába az un. állami gondozott gyerekek feltétlen 

elfogadásának hangoztatása, ha nincs minden gyermek életében legalább egy olyan mértékadó 

személyiség, akitől ezt a feltétlen elfogadást megkapja. A feltétlen elfogadás légköréről többek 

között a csoporttagok növekvő őszintesége árulkodik.. Egy karácsony és szilveszter után tartott 

csoportfoglalkozáson többen is beszámolnak arról, hogy az ünnepek alatt masszívan ittak, sőt 

néhányan drogoztak is, az értékek és normák listáján a szex nemegyszer megelőzi a szeretet, a 

bizalom, az őszinteség stb. egyébként listavezető értékeit – holott feltételezhető, hogy a 

csoportvezető team nem osztja ezeket a viselkedésmódokat vagy véleményeket. De ha az ivás, a 

drogozás vagy a szex túlhangsúlyozása a felnőttség igazolására szolgálnak is a magyar társadalom 

széles köreiben, a tévedések, rossz döntések, hibák bevallása bizonyosan nem sikk. A legtöbb ember 

számára pedig még ezeknél is nehezebben vállalhatók a család szégyenfoltjai, a szülők szülői 

szerepének teljes kudarca. A fiatalok mégis fokozódó őszinteséggel nyilatkoznak ilyen dolgokról is. 

A jegyzőkönyvekben szó sem esik elmarasztalásról, nyilvános feddésről, a csoporttagok 

megkritizálásától vagy családjuk viselkedésének elítéléséről. A KÁSZPEM® csoportfoglalkozások 

elfogadó légköre mintaértékű és fokozatosan orvosolhatja a korai vagy/és ismételt elutasítás 

ejtette súlyos sebeket. Csak az az ember lesz képes másokra odafigyelni, másokat meghallgatni, 

másokat tökéletlenségeikkel együtt elfogadni, szeretni, mások mellett hibáik ellenére, azokat 

ismételten megbocsátva kitartani, másokban megbízni, aki maga is átélte azt, hogy valaki bizalmat 

szavazott neki, mielőtt még bizonyított volna, hogy volt, aki bukdácsolásait a járni- tanulás 

szükséges velejárójának tekintette, és nem büntette. Az az ember lesz képes nem kifejezetten 

rokonszenves embertársát is elfogadni, akinek az életében akadtak olyan emberek, akik nem 

utasították el őt, hanem elfogadták olyannak, amilyen, sőt még kedvüket is lelték benne. Igen, a 

szeretetet csak egy szeretett lény képes megtanulni, azaz viszonozni; ezt nem pótolhatja semmiféle 

törvény, előírás, körülmény – de a kezdeti hiányt lehet utólagosan pótolni, ha nem is tökéletesen. 

Az elutasítás ejtette mély sebeket nem lehet meg nem történtté tenni, de lehet gyógyítani. 

Valószínűleg az esti ima is ennek a feltétlen elfogadásnak, Isten emberszerető jóságának az 

élményét erősítette a résztvevőkben, különben a csoportzáráskor összegyűjtött pozitívumok között 

nem említették volna többen is ezt a mozzanatot. Aki Istent, mint a teremtményeit jókedvében 

megalkotó Teremtőt, mint a gyermekeire gondot viselő Atyát, mint az elcsellengő, veszélybe 

sodródó bárányát vállán haza vivő Jó Pásztort képes bemutatni azoknak a fiataloknak, akik létük 

fölöslegességének és hiábavalóságának érzése nyomorít meg, akik alig-alig éltek át személyes 

törődést és ítélkezés mentes jóakaratot, az nagy ajándékkal gazdagítja életüket. (Természetesen a 

transzcendens értékek sem válnak személyes kinccsé, életalakító erővé, ha megmaradnak a morális 

elvek magasságában, ha nincs olyan feltétlen szeretettel szerető ember, olyan példakép, aki éppen 

viselkedése révén tudja vonzóvá tenni a hitből fakadó életet a fiatalok számára.) 
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 A csoportfoglalkozások elején kipróbált bizalom gyakorlatok élményszinten működnek és 

ezért hatékonyak; mellébeszélésre nincs lehetőség, a testünk nem hazudik. Minden „vakvezetéses” 

gyakorlat jegyzőkönyve arról számol be, hogy a vezetettek nagy bizonytalanságukban többször is 

kinyitották a szemüket, a „bizalomharang” játékra, ami még a vakvezetésnél is merészebb másokra 

való hagyatkozást feltételez a csoport részéről, alig akadt vállalkozó, a „szabadesés” című gyakorlat 

pedig még inkább meghaladta a résztvevők bizalmi szintjét. Egy csoportfolyamat elején ezek a 

mutatók akár a résztvevők józan helyzetfelmérésére is utalhatnak, átlagosnál alacsonyabb bizalmi 

szintjükre inkább csak abból következtethetünk, hogy nem idegenekre kellett volna 

ráhagyatkozniuk, hanem a velük együtt élő sorstársaikra. Azt, hogy a diagnózis fölállítása, azaz a 

jelen állapot fölmérése a fejlődés irányának, tempójának megtervezésére szolgál egy terápiás 

folyamatban, kiválóan illusztrálja a vakvezetéses gyakorlat megismétlése a csoportfolyamat végén. 

Erre csak az egyik csoportban kerül sor (hiszen maga a program is akkor még kísérleti jellegű volt), 

s az benne a különösen szívmelengető, hogy ez az első csoportfoglalkozáson részt vevő, erős 

félelmei miatt a szemét lépten-nyomon kinyitogató, a gyakorlat során súlyos légzési zavarokat 

mutató 22 éves lány kérésére történik. Nagyon reálisnak tűnik, hogy a félesztendős csoportozás nem 

szűntette meg teljesen 22 esztendő szorongásait (az általa elkészített védőpajzsba kést rajzolt, alatta 

vértócsával), de jelentős mértékben csökkentette azokat, hiszen „hősünk” a nyolcadik, záró 

alkalomkor megismételt vakvezetés során nem „több mint tízszer” nyitotta ki a szemét, és állt meg, 

hogy kapkodó légzése helyreálljon, hanem mindössze négyszer. 

 A dokumentumok, nagyszerű lehetőséget kínálnak olvasóiknak, hogy egy- egy csoport vagy 

csupán egyetlen csoporttag fejlődését végigkövetve, maguk rajzolják meg a fejlődés ívét, ami 

természetesen nem mindig töretlen, nem mindig olyan látványos, mint például annak a 17 éves 

lánynak az esetében, aki az első alkalom elején („Névkártya” – szociálterápiás szerepjáték) azt is 

furcsállja, hogy magáról beszéljen, a végén (a bizalommal kapcsolatos jó és rossz élmények 

megosztása után) pedig azt mondja: „Furcsa ez, hogy évek óta ismerjük egymást és soha nem 

beszélgettünk így, mint most. De ez jó és meg fogom szokni. Nagyon jó.” 

 

 Az érdeklődőknek vagy akár a KÁSZPEM® csoportfoglalkozások hatékonyságában 

kételkedő olvasóknak azt ajánlom, hogy egy-egy anonimizált, de a betűjelzéssel könnyen 

beazonosítható csoporttag megnyilatkozásait kövessék végig a 7-8 alkalom (jegyzőkönyv) során. 

Így maguk is elgondolkodhatnak a kérdéses fiatal legsúlyosabb traumáiból következő 

hiányosságairól, a jegyzőkönyvekben tükröződő erősségeiről, megrajzolhatják 

személyiségfejlődésének vonalát s megtervezhetik azokat a segítő beavatkozásokat is, amelyekre az 

illetőnek szerintük még szüksége lehet, hogy elérje az életút-tervben fölvázolt, vagy a 15 évvel 

később játszódó szerepjátékban megjelenített céljait. 

 Az az élményhez, saját élettapasztalathoz kötöttség, ami a „vak bizalom” gyakorlatok 

jellegzetessége, jellemző a KÁSZPEM® program csoportfoglalkozásainak legtöbb elemére, 

különösképpen a szociálterápiás szerepjátékok körébe tartozó játékokra. (Névkártya, a bizalommal 

kapcsolatos élettapasztalatok fölelevenítése, kapcsolati játék, csoportbeleérzés egy problematikus 

személybe, szituációs és beszélgetésvezetéses problémamegoldó játékok; „Valahol számomra is 

akad egy ember” című játék,, Virágcsokor- csoportalakítás, fantáziautazás stb.) Ez a módszer a 

terápiás hatás egyik biztosítékát abban látja, hogy a résztvevők játékos módon, múltbeli képek 

fölelevenítésével szembesülnek egy-egy korábbi élethelyzetükkel, amelyek jelenbeli kihatásait 

megvizsgálva eldönthetik, hogy a jövőben milyen jelentést, jelentőséget tulajdonítanak a 

megtörténteknek. Az egyszerre csupán egyetlen témára irányuló figyelem /például a bizalom- 

bizalmatlanság kérdéskörére, lehetőleg abban is tovább összpontosítva a különböző életterületekre 

(családra, iskolára, szomszédokra, szabadidős összejövetelekre, munkahelyre stb.) és 

életszakaszokra (kisgyermekkor, kamaszkor, ifjúkor stb.)/ lehetővé teszi életünk kulcs-emlékeinek 

megtalálását és újraértékelését, a nehéz sorsélményekről leszakadt, elfojtott érzések újbóli átélését, 

a fájdalmas emlékek feldolgozását annak érdekében, hogy a csoportfolyamat résztvevői újból 

eleven, érzékeny emberként élhessék és irányíthassák életüket. Az élmények feldolgozásában 

pótolhatatlan segítséget nyújthat egy jól működő csoport, mert kiderül, hogy hasonló problémákkal 
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többen is küszködnek, de földolgozásukra esetleg már jobb megoldásokat találtak, mint egyik vagy 

másik csoporttag. Ez növeli a szolidaritás, a valahová tartozás érzését, csökkenti a szégyen bénító 

terhét és lehetővé teszi a megváltoztathatatlan múltbéli történések új szemszögből való szemügyre 

vételét, ami a jövő számára tanulási lehetőséget kínál. A összetartozás kimunkálására, az új 

szempontú látásmód kialakítására, a mások helyzetébe való belehelyezkedés kipróbálására remek 

lehetőséget kínálnak az úgynevezett „csoportbeleérzések”. Az a 22 éves lány, aki képtelen volt 

megérteni számítógépes játékokba menekülő, az ő közeledését visszautasító öccsének viselkedését, 

számos új szempontot kapott azok által a csoporttagok által, akik öccse szerepébe helyezkedve, 

mintegy annak bőrébe bújva szólaltak meg. A problémájában segítséget kérő lány a gyakorlat végén 

alig tudott megszólalni, hálás volt az új nézőpontokért, amelyek arról győzték meg, hogy a fivére 

mégis szereti őt, csak képtelen ezt kimutatni, tehát neki, a nővérnek érdemes mindent megtennie a 

kapcsolat fönntartásáért, javításáért. 

 

 A jegyzőkönyvek arról is árulkodnak, hogy amíg a másokba való beleérzés új 

felismerésekhez vezet el, addig a direkt tanácsadás többnyire eredménytelen. Ezt igazolja az a 

sikertelen beleérző kör, ahol a csoporttagoknak – alighanem saját érintettségük okán- nem sikerült 

egy 15 éves lány öngyilkossággal fenyegetőző anyjának a szerepébe helyezkedniük. Aki megszólalt, 

az tanácsokat osztott, ilyenféléket: „Ha leengedi az anyukáját a gödörbe a lány, hagyja ott. Segítsen 

saját magának.”; „Tudni kell nemet mondani, fontos, hogy a lány kiálljon magáért stb.” A lány 

ezeket a véleményeket (Tehát nem azonosulásokat, hanem véleményeket!) nem tudta elfogadni, mert 

kötődött anyjához, és biztos volt benne, hogy úgyis segít neki, ha az bajba kerül. E sikertelen 

meggyőzési kísérlet után hiábavaló volt annak a két lánynak további erőfeszítése is, akik még sokáig 

hoztak fel újabb és újabb érveket a zsaroló anyától való függetlenedés mellet. Ez a kívülről érkező 

véleménynyilvánítás nem vezetett olyan eredményre, mint amit az édesanya bőrébe-bújás, a vele 

való azonosulás –tehát a csoportbeleérzés- hozhatott volna. 

 

 A szociálterápiás szerepjáték, de a csoportfolyamatban alkalmazott legtöbb módszer és 

KÁSZPEM® technika is kerüli a mások dolgairól való közvetlen véleménynyilvánítást, kerüli 

mások megítélését, elítélését. A játékszabályok érvényesülése nem ad módot az ilyen 

megnyilatkozásokra, mindenki csak a saját életével „érvelhet”. Arra is csak az egyik játéktípus ad 

lehetőséget, hogy elmondhassuk: mi mit tennénk a másik helyzetében. Ez pedig lényegesen 

különbözik attól, hogy megmondjuk: szerintünk mit kellene tennie a másiknak a saját helyzetében. 

A csoportfolyamat tanúsítja, hogy csak a saját életünk által hitelesített mintaadás lehet hatékony, sőt 

valóban mindig az is. De ennek az elfogadó, tanácsot nem osztó, nem az okos érvek elsöprő erejére 

támaszkodó kommunikációnak országszerte is gyönge a kultúrája, hát még a hátrányos helyzetű 

fiatalok környezetében. Ezért van óriási jelentősége annak, hogy a szociálterápiás szerepjáték és a 

KÁSZPEM® alapszabálya szerint a csoportvezető egyidejűleg csoporttag is, aki saját történeteinek 

közreadásával, akár küszködésének és kudarcainak megmutatása árán nyújtja azt a mintát, amit a 

csoport indirekt irányítása megkíván. Ez az egyenrangúság érvényesül a KÁSZPEM® program 

csoportfoglalkozásainak egészében is; a vezető team a többiekkel együtt részt vesz a játékokban és 

gyakorlatokban, vall az ezeket kísérő fájó és örömteli érzéseiről, a szociális munkás attitűdje szerint 

van jelen a csoport összejövetelein. A minden teamben jelen lévő „autentikus segítők” mintaadása 

pedig a lehető leghatékonyabb eszköznek számít, hiszen ezek a magukat hasonló sorsból felküzdő 

fiatalok minden ékesszólásnál meggyőzőbben bizonyítják, hogy érdemes reménykedni és küzdeni. 

(Lásd: amerikai típusú interjúk az autentikus segítőkkel) A KÁSZPEM® egyik úttörő specifikuma 

ez. 

 

 Fontos szocializációs hiányt pótolnak az együttműködési gyakorlatok (pl. az ún. 

tojásröptetés, a síkidom közös összeillesztése) és az olyan tárgyalásokat igénylő szociálterápiás 

szerepjátékok is, mint amilyen a kapcsolati játék vagy a csoporttagok virágcsokorként való 

megjelenítése. A jegyzőkönyvek tanúsítják, hogy a legtöbb résztvevőnek ismeretlen és ezért nehezére 

esik a valódi együttműködés, a kreatívabbak és gyorsabbak egyedül próbálják megoldani a 

feladatokat, a fantáziátlanok és lassúbbak teljes passzivitásba süllyedve végképp leszakadnak, 
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sokan nehezen viselik el, hogy mások beleszólnak a csoportban betöltött helyükbe és szerepükbe, és 

hogy a saját álláspont megvédése, valamint a közös álláspont kialakítása érdekében kénytelenek 

egyezkedni, kompromisszumos megoldásokba belemenni. Az „állami gondozott fiatalok” jelentős 

része a csoportban találkozik először azzal a kihívással, amelyre sem saját álláspontja azonnali 

feladásával, sem a másik álláspontjának teljes figyelmen kívül hagyásával nem válaszolhat 

megfelelően, hiszen így a világot győztesekre és vesztesekre osztaná, ami persze a többség számára 

az egyedül ismerős alternatíva. Ezért van nagy jelentősége olyan alternatívák megismerésének, 

amelyek révén mindenki elképzeléséből megvalósul valami, sőt a közös mű jó esetben fölül is múlja 

az egyéni elképzeléseket. Így mindenki győztesnek érezheti önmagát. Hál’ Istennek találkozunk a 

kompromisszumkészség, az együttműködési- és konszenzus készség fejlődésére utaló följegyzésekkel 

is: Például az a három kiscsoport, amelynek mindegyike más-más, de egyaránt sikeres módon 

oldotta meg egy tojás sikeres földre juttatását, egyre nagyobb kedvét lelte saját kreativitásában, s 

úgy tudott büszke lenni saját győzelmére, hogy közben a másik két kiscsoport jó megoldását is 

értékelni tudta, majd újdonsült együttműködési készségét felszólítás nélkül továbbvitte és egy újabb 

feladatban kamatoztatta. Talán mondani sem kell, hogy a másik legyőzésére, sőt a gyöngébb 

megsemmisítésére beállított világunkban mekkora jelentősége van annak a belátásnak, hogy hosszú 

távon mi magunk is csak akkor lehetünk nyertesek, ha rövid távon sem az ellenfél elpusztítására 

törekszünk, hanem a  vele való együttműködés módozatait gyakoroljuk. Ennek a szemléletnek és 

magatartásmódnak a begyakorlásokra is számos lehetőséget, sok ismerős játékot gyűjtött össze és 

tár elénk a KÁSZPEM® program rendszere. 

 

 A csoportfoglalkozások úgy mozdítják elő a személyiség fejlődését, hogy közben növelik 

annak szociális kompetenciáját, a közösségbe, társadalomba való beilleszkedési képességét is. A 

„Ki vagyok én valójában? Mi lakik bennem, mire vagyok képes? Milyen szeretnék lenni és milyen 

vagyok igazából? Hogyan ismerhetem meg képességeimet és korlátaimat? Milyennek látnak engem 

a többiek és milyennek látom én saját magamat?” olyan kérdések, amelyekre az ember egész élete 

során keresi a választ, de különösképpen serdülő és ifjúkorában. Ilyen és hasonló kérdések mentén 

szilárdul meg önazonossága (identitása) és bontakozik ki fölcserélhetetlenül egyedi személyisége. 

Rendes körülmények között a család kínálja az első azonosulási mintákat: az azonos nemű szülővel 

való azonosulás révén szilárdul meg nemi, a szűk környezetünkben mintaképül kínálkozó 

embereket utánozva pedig teljes körű identitásunk és lépünk rá a felnőttség önálló, ugyanakkor az 

egyént a társadalom szövetébe beleszövő (integráló) útjára. Ha a gyermek- és ifjúságvédelem meg 

akar felelni azoknak a célkitűzéseknek, amelyek megvalósítására létrehozták, azaz meg kívánja 

valósítani saját önazonosságát, akkor a KÁSZPEM® programban bemutatott vagy más 

hasonlóképpen gyógyhatású csoportfoglalkozások hosszú sorával kell pótolnia azt, ami az állami 

gondoskodásban felnövő gyermekek életéből kimaradt, de amire mindenkinek elengedhetetlenül 

szüksége van a boldoguláshoz. Az előttünk álló KÁSZPEM® program, gazdag tárháza a fölvetett 

kérdések megválaszolását elősegítő rituáléknak, gyakorlatoknak, technikáknak és terápiás 

játékoknak. Sok olyan csoportfoglalkozást bevezető és lezáró rituáléval találkozunk, amelyeket 

összefoglalóan pozitív megerősítéseknek nevezhetünk. A csoportfolyamat legelején a fiatalok pl. 3 

percen át csak jót mondhatnak magukról, majd ezt a „dicshimnuszt” a párjuknak kell 

megismételniük, amiért cserébe ők is hasonlóképpen cselekednek. (Nem csoda, hogy a sok 

dicsérettől és öndicsérettől a legtöbben zavarba jönnek). Több csoportfoglalkozás végén a 

csoporttársak elismerő visszajelzéseket, jókívánságokat írnak egymás „hátára”, ami a szokatlanság 

ellenére is jól esik mindenkinek, a fiatalok alig várják, hogy olvashassák a róluk, hozzájuk írt 

elismerő szavakat. De legalább ennyire megerősítő, sőt „identitásképző” ereje van a gesztusoknak, 

a csoportos összekapaszkodásoknak, az átkarolásoknak, az öleléseknek is, hiszen a „testbeszéd” 

nem tud hazudni, illetve a gyöngédség átélése és kifejezésre juttatása elengedhetetlen mozzanata a 

teljes emberségnek. Nem szorul külön magyarázatra az sem, hogy ezeknek a gyöngéd családi 

légkört nélkülöző, elismerés és bíztatás helyett állandóan csak szidásban, megrovásban, sőt gyakran 

verésben, büntetésben részesülő gyerekeknek, fiataloknak milyen hatalmas hiányt kell pótolniuk a 

dicséret vonatkozásában. Ugyanakkor azonban óvakodni kell attól, hogy az egyik szélsőséget a 

másikkal próbáljuk kiegyenlíteni: ebből ugyanis sohasem lesz egyensúly. Könnyű belátni, hogy egy 
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agyonszidott, minden tettéért elmarasztalt, mindenkinek útjában lévő, s ezért „összerugdosott” 

gyermek csak megzavarodik attól, ha egyszerre ölelgetni-puszilgatni kezdik, ha minden tettéért 

azonos (egyformán semmitmondó) frázisokkal dicsérik (nagyszerű, te vagy a legjobb, király, 

fantasztikus vagy, maga a tökély, más a nyomodba se érhet stb.), ha kizárólag csak jót mondanak 

róla, miközben ő egyaránt tesz helyes és helytelen dolgokat. A hidegzuhany alól melegvizes 

szózuhany alá kerülő szerencsétlen azután végképp nem tudja, hogy kicsoda is ő valójában : 

gazember-e vagy angyal, eltaposandó féreg-e vagy ünneplendő hős. A csoportfolyamat 

jegyzőkönyvei többszörösen visszatükrözik az „állami gondozott fiatalok” kialakulatlan, ugyanazon 

személy esetében is a kisebbrendűségi komplexus és mindenhatósági életérzés között viharosan 

hullámzó önértékelését. Ebben nincsen semmi meglepő, a diagnosztikus mozzanat éppen abban áll, 

hogy jelzi: hol állok most (pl. az önismeret, önértékelés, öntudat vonatkozásában). Ettől a szilárd 

ponttól kiindulva tudjuk megtervezni a változás kívánatos irányát, fölrajzolni egy-egy csoport és az 

azt alkotó személyek fejlődésének ívét. Néhány példa az ilyen túlzó, „melegzuhanyos” 

bíztatásokra: „Erő, képesség, akarat: mind benned van, csak bízz magadban; Mert a többségi 

társadalom nem azt gondolja, te attól még értékes vagy és minden megvan benned, ami csak kell a 

boldoguláshoz”. A fejlődési útitervben én azoknak a közvetett, a csoportfolyamatban, a játékokban, 

gyakorlatokban bennfoglaltan működő megerősítéseknek, dicséreteknek és elismeréseknek adok 

nagyobb esélyt, amelyek egy-egy konkrét cselekedethez kötötten, rejtettebb módon nyilvánulnak 

meg és ezért jobb hatásfokúak, mint a közvetlen, néha kissé az amerikai reklámokra emlékeztető 

„mosoly-technikáknak”. 

 

 A KÁSZPEM® csoportfolyamat önbecsülést erősítő hatásairól már esett szó: ilyen a 

meghallgató figyelem; a minősítés nélküli feltétlen elfogadás; annak megtapasztalása, hogy nem 

vagyok egyedül szégyenletesnek tartott, szinte elviselhetetlenül nehéz élményeimmel, mert 

másokkal is történtek hasonló tragédiák; mások együttérzésének és megbecsülésének 

megtapasztalása; annak élménye, hogy egy-egy szituációban magam is példakép lehetek mások 

számára; bontakozó kreativitásom és erősödő önérzetem, növekvő kompetenciám örömteli átélése 

stb. 

 Bizonyos szociálterápiás szerepjátékok pedig kifejezetten arra lettek kitalálva, hogy 

önészlelésünket és mások észlelésének képességét pontosítsák, hogy a „Milyennek látom én saját 

magamat? Milyennek látnak engem mások?” kérdéseit fölvessék és a két nézőpont közti különbség 

okainak elemzésével egy reális énkép kialakítását segítsék. A „kapcsolati játék” a résztvevők 

csoportban elfoglalt helyét, szerepét tisztázzák. Az is megérne egy elemzést, hogy a „gettótól 

szenvedő intézetis gyerekek” miért egy másik „gettót”, miért egy minden szárazföldtől elkülönülő 

szigetet (még ha más szimbólumot is megajánlottak neki) választanak közös életük színteréül, de 

erre talán a csoportvezetés szupervíziójában lehetne sort keríteni. Itt most csak arra szeretném 

fölhívni a figyelmet, hogy a csoportnormáknak való megfelelés, az elutasítástól való félelem 

következtében milyen nehéz még így áttételesen, a szimbólumok segítségét igénybe véve vállalni 

valódi önmagunkat. Az V. csoport szigetén tanyázó hópárduc nem királyi ragadozó, inkább 

meseállat, akinek virág fakad a lépte nyomán, a csimpánz kicsi, kedves majmocskaként él a 

szigeten, holott tudjuk, hogy a valóságban tekintélyes méretű főemlős, a gumimaci végképp elhagyja 

még az állati valóság talaját is, a tigrist a csoport addig szelídítgeti, amíg az ártatlan házimacskává 

válik, a vulkán nem lávát fortyog, hanem szivárványt lövell, a zsiráf nem legeli le a bokor leveleit, a 

malacka inkább meseállat, mint valódi kisdisznó, a sas színességével akar kitűnni, ahelyett hogy 

büszkén vállalná, hogy ő egy égi magasságból is élesen látó, a célját soha szem elől nem tévesztő, 

azaz stratégiájában és taktikájában egyaránt fölülmúlhatatlan, fejedelmi röptű ragadozó madár. 

Megható az az igyekezet, ahogyan mindeni szeretne belesimulni az újonnan megtalált csoport meleg 

anyaölébe. Ez az öntudatlan összeolvadási vágy teljesen érthető olyan fiatalok részéről, akiknek túl 

korán kellett kiszakadniuk a családi fészekből. A terapeutának, de még a jól képzett 

csoportvezetőnek azonban látnia kell azt is, hogy ez a szimbiózis, ez a regresszió nem lehet 

végleges; a felnőttség egyik ismérve az, hogy vállaljuk és uraljuk a valóságot, önmagunk tetszetős 

és veszélyesnek tűnő oldalait egyaránt. Ennek a felismerésnek és elfogadásnak is alkalmas terepe a 

csoport, amely ha túl jut a csoportintimitás kialakításának szakaszán és eljut a különbözőségek 
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elismerésének (a differenciálódásnak) a szakaszába, akkor segítségére lehet pl. a tigrisnek abban, 

hogy az élvezze erejét, gyorsaságát, hajlékonyságát, de ugyanakkor ismerje a képességeiben rejlő 

veszélyt is, és ennek megfelelően bánjon azokkal. A tigris pl. képes táplálékot szerezni kölykeinek, 

megvédeni azokat, ezáltal viszont veszélyes lehet egyéb állatokra. A bölcs bagoly nem tűnik túl 

bölcsnek, amikor a hátára telepszik, örülnie kellene annak, hogy szárnya segítségével, pl. egy fa 

tetejére szállhat, hogy kellő távolságból léphessen kapcsolatba a fejedelmi állattal. A bokor pedig 

ne telepedjen a zsiráf közelébe, ha meg akarja őrizni a leveleit, és a zsiráf ne higgye magáról, hogy 

ellen tud állni a zsenge lomboknak, amikor éhes stb. A „kapcsolati játékok” vagy a Mi 

virágcsokrunk” c. hasonló játékok elemzése hallatlanul izgalmas feladat, maguk a jegyzőkönyvek 

nagyon sokrétű, továbbgondolásra alkalmas anyagot kínálnak erre. A bevezető csak kedvcsináló 

lehet, esetleg iránytű e gazdag anyagban való eligazodáshoz. 

 

 Csak üdvözölni tudom a KÁSZPEM® módszert, hiszen óriási jelentőséggel bír, hogy 

kimondottan a gyermekvédelmi gondoskodásban élőkre koncentrál, célirányosan Őket segíti e 

pedagógiai programrendszer, azaz nekik lett kitalálva, konstruálva. Ez a program valóban 

hatékony. 

 Aki saját tapasztalatai és a Kothencz János által elindított kutatások és pedagógiai 

programrendszer dokumentációja révén kapcsolatba került a gyermekvédelmi gondoskodásban 

felnövő gyerekek világával, az csak azt kívánhatja, hogy az „intézetis” fiatalok sorsa ilyen és 

hasonló programok segítségével jobbra forduljon, hogy a személyiség utóérlelésének szakmailag is 

igényes módszerei egyre szélesebb körben terjedjenek el és egyre több gyermekvédelmi szakember, 

lakásotthoni nevelő munkáját tegyék hatékonyabbá. Erre van is esély, hiszen például a 

Magyarországi Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület országszerte indít 150 órás képzéseket, 

amelynek elvégzői kliensek körében eredményesen alkalmazhatják a módszert, de vannak 35 órás 

akkreditált képzései is a szociális szférában. Maga a KÁSZPEM® program is akkreditált képzéseket 

kínál, amelyeknek elsajátítása szintén hozzájárulhat az eredményes ifjúságvédelmi munkához. 

Érdemes elsajátítani. 

 

Tiszta szívből kívánom, hogy így legyen: 

 

 

                  Eisenbarth Krisztina 

                   AZ ÁGOTA®
 Szakmai tanácsadó testületének tagja; 

          Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

             Neveléstudományi Tanszékének nyugalmazott tanára; 

       Szociálterápiás szerepjáték képző és szupervizor; 

        Bibliodráma képző és szupervizor  
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1 fejezet 
 

A KÁSZPEM® Módszertani háttere 

 

 
1.1 A KÁSZPEM® Módszer alapításának előzményei és okai 

 
1.1.1 Az ÁGOTA® céljai közt 

 

 Ahogyan arról már az első kötetben is szóltunk, alapítványunk fontosnak vélte, hogy a 

gyermekotthonokban élő gyermekek és fiatalok támogatása vonatkozásában ne csak az 

élménypedagógiai programok kapjanak helyet karitativitásunk széles palettáján, hanem olyan segítő 

módok létrehozása és közzététele is, melyek révén a családból kiemelt gyermekekkel közvetlenül 

foglalkozó kollégák feladatait is segíteni tudjuk. Ezáltal a gyermekek és fiatalok is könnyebben 

tudnak beilleszkedni a társadalomba.  

 

 

1.1.2 Az eszköztelenség ellen 

 

Tapasztalataink szerint, gyakran komoly nehézségként élik meg a szakemberek, a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek pedagógiai segíthetőségét. Különösen igaz ez 

akkor, amikor a gyermek az alap és szakellátás berkeibe későn érkezik meg. Azaz sajátos 

szocializáltsága, és előrehaladottabb kora kevésbé teszi lehetővé, hogy alakítani, esetleg 

megváltoztatni lehessen viselkedésében azokat a berögzült mintákat, melyek gátolják a gyermeket 

és fiatalt személyes társadalmi beilleszkedésben. A módszer alapítóját az is motiválta, hogy a 

csaknem másfél évtizedes karitativitása során, számtalanszor találkozott olyan szakemberekkel, 

akik gyakori kiégését pont az eszköztelenség eredményezte (többek közt). A kollégák számos 

kudarca, egy idő után kudarckerülő magatartássá alakult, és ilyen formán az idő előrehaladtával 

gyermekkerülő magatartássá is. A KÁSZPEM® eszközt kínál, és visszavezet a gyermekhez. 

 

1.1.3 Vizsgálódásainkra alapozva 

 

2004-től az alapító útjára indította azt az országos állapotracionalizáló kutatást mely egy 

rendkívül hatékony ismeretalapját képezte későbbi pedagógiai programjának. Szándéka és 

elhatározása szerint nem lehet, és nem is szabad úgy pedagógiai modult alkotni a családból kiemelt 

gyermekek és fiatalok számára, hogy azt ne előzze meg egy komoly állapotismeret arról, hogy 

milyen sajátos érzés - és életállapotbeli jellemzőik vannak. 

A kutatás információit a Róluk… értük… I. kötet tartalmazza. Csak miután megszülettek 

ezen eredmények (melyek zöme egyébként egyezett az alapító előfeltevéseivel), csak ezek után 

indította el kísérleti pedagógiai programját. 

 

 

1.1.4 A KÁSZPEM® kísérleti pedagógiai programja 

 

Ez a kísérleti pedagógiai program három éven át zajlott legfőbb támogatónk a német 

Renovabis támogatásával. Szinte valamennyi magyarországi régió érintve volt a tesztcsoportok 

kialakításában. Komoly minőségbiztosítási kerettel és számos szakmai konzulens bevonásával 

születhetett meg 2009-re a KÁSZPEM® vagyis a Kothencz –féle ÁGOTA® Szenzitív 

Pedagogikoterápiás Módszer. A három éven át tartó módszercsiszolást és hatékonyságvizsgálatokat 

természetesen megelőzte közel 10 év folyamatos tapasztalatgyűjtő munkája. 
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1.2 A KÁSZPEM® Módszertani keretei 
 

 

1.2.1 A kísérleti pedagógiai program tesztcsoportjainak kiválasztása és időkerete 

 

2006-ban, komoly körültekintéssel vágtunk bele a tesztcsoportok kiválasztásába. 2006 és 

2009 között 12 gyermekotthonban valósultak meg a már korábbiakban említett 

csoportfoglalkozások. Természetesen a módszer pilotwork programjai is ennek részét képezték. A 

kiválasztásban nagy szerepet játszott az a szempont, hogy olyan intézményeknek ajánlottuk a 

módszert első körben, ahol már eleve ismernek minket ill., amely gyermek - és lakásotthonokkal 

sok éves támogatói kapcsolatban vagyunk. Ezek a következő megyékből szerveződtek: Bács-

Kiskun, Jász–Nagykun-Szolnok, Veszprém, Hajdú-Bihar, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Csongrád, és Pest megyékből, valamint a fővárosból. A gyermekotthonokban fél évig futtattuk a 

kísérleti pedagógiai programunkat. E tanulmányban 8 kivonatot (anonimizált klienscsoport 

jegyzőkönyvet) teszünk közzé azzal a céllal, hogy mélyebb bepillantást nyerjen az olvasó a 

KÁSZPEM® programba. A csoportok min. 7 max. 8 alkalommal találkoztak (a hét alappillérnek 

megfelelően+1 pótalkalom), melyen alkalmak egy teljes hétvégét jelentettek. Egy hétvégén 20 

„hasznos” órát töltöttünk együtt a csoporttal, ami a kísérleti folyamat összességében 160 órát jelent. 

A nyolc hétvége csoportonként csaknem fél év alatt valósult meg, ill. így konstruálódott annak 

időrendisége.  

 

 

1.2.2 A kísérleti pedagógiai program tesztcsoportjainak téma, életkori, környezeti és 

csoportvezetői kerete 

 

A KÁSZPEM® kísérleti időszakában különböző témákat tematizáltunk, mint a bizalom, 

interperszonális kapcsolatok, normák és vezérfonalak, trauma-feldolgozás, kiszolgáltatottság-érzet, 

önrendelkezés, teljesítményhez való viszony és jövőkép. A csoportok életkori tagolással egy 

esetben 12 és 15, a többi esetében 15 és 24 közötti gyermekekből és fiatalokból tevődtek össze. A 

csoportoknak egy állandó csoportvezetője volt (pedagógus, szociális munkás, pszichológus vagy 

terapeuta) és mellette egy facilitáló- segítő társcsoportvezető. Az ő munkájukat segítette továbbá 

egy autentikus segítő (az ő jelenléte egyik specifikumát is képezi e csoportok módszertani 

jellegének), aki maga is állami gondoskodásban nevelkedett. Valamennyi, a csoportvezetésben 

érintett team tagot a módszer alapítója képezte hosszú éveken keresztül a KÁSZPEM® struktúrájára 

és szemléletmódjára. A csoportfoglalkozások a dimenzió jellegű keretek vonatkozásában egy az 

adott gyermekotthon megfelelően elszeparált termében (tehát a gyermekek életterében), vagy 

Szegeden, az ÁGOTA® Alapítvány Módszertani Ingatlanában valósultak meg. 

 A klienscsoportjainkban történteket az ún. játékjegyzőkönyvekkel és 

folyamatjegyzőkönyvekkel egyaránt adminisztráltuk. A csoportfoglalkozásokban megvalósult 

folyamatot ezen dokumentumok leiratában (a bemutathatóság miatt) anonimizáltuk. 

 

 

1.2.3 A kísérleti pedagógiai program tesztcsoportjainak mérési módjairól és minőségbiztosításáról 

 

A programban résztvevő gyermekek fejlődési szintjét mindvégig követtük. A program előtt 

egy önjellemző kérdőívet vettünk fel a gyermekekkel és fiatalokkal, ill. a program véget értével is 

megtettük ugyanezt. Ekkor már a változásokra koncentrálva. A gyermekek nevelőivel szintén 

elvégeztük ugyanezt a felmérést, amiben arról érdeklődtünk, hogy Ők maguk hogyan látják, ill. 

jellemzik gondozottjaikat. Velük is a program előtt és után egyaránt felmérést végeztünk. A 

program közben folyamatosan konzultáltunk a gyermekek nevelőivel. A kérdőívek nem kvantitatív 

jellegűek voltak, hanem kvalitatív módon kiértékelhetőek. Természetesen nemcsak a gyermekek és 
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fiatalok fejlődését követtük nyomon, hanem a saját munkánk és célkitűzéseink megvalósításának 

folyamatát is mértük. Mindezt a monitoring rendszer eszközének használatával valósítottuk meg. 

 

 

1.2.4 A kísérleti pedagógiai program monitoring rendszeréről 

 

A projekt céljainak megvalósulását egyfajta minőségbiztosítási eljárással, az úgynevezett 

monitoringgal is támogattuk. A monitoring célja, hogy a projekt végrehajtása közben is folyamatos 

visszajelzést kapjunk a tevékenység menetéről. A monitoringot csoportosan végeztük. E monitoring 

csoportban olyan személyek vettek részt, akik szakterületük vagy érintettségük miatt a projekt 

megvalósulása szempontjából kulcsfontosságú szereppel bírtak. Őket hívtuk letéteményeseknek 

(stakeholder). Projektünkben a letéteményesek az alapítvány, az egyház, az autentikus segítők, az 

önkéntesek, a pedagógusok és a pszichológusok részéről képviselték a maguk területét. 

A monitoring csoport egy-egy munkaidőszak elején meghatározta azokat a fókuszokat, 

amelyeken a projekt sikeres előrehaladtát kívánták mérni. A fókusz sosem a projekt egésze volt, 

inkább egy-egy kiemelt terület, amin le lehetett mérni a tevékenység hatékonyságát. Ez lehetett akár 

a gyerekek személyiségfejlődése, a médiával tartott kapcsolat, a játéktár gazdagodása, az állami 

szervekkel való kapcsolatépítés minősége, vagy akár a projektbe bekapcsolódó önkéntesek száma 

is. 

A munkaidőszak elején a projektet ismerve a monitoring csoport tagjai meghatározták, hogy 

mi alapján minősítenek egy-egy tevékenységet sikeresnek, még fejleszthetőnek vagy sikertelennek. 

A monitoring csoport általában fél éves munkaidőszakok értékelését végezte. A vizsgált időszak 

végén a projektben felmutatott eredmények alapján értékelték a különböző fókuszok, s így 

időközben a projekt sikerességét is. Amennyiben az elkövetkezendő munkaidőszakban más kapott 

kiemelt fontosságot, a fókuszt annak megfelelően változtathatták. Ez a monitoring-tevékenység 

biztosította azt, hogy a projekt menetén, intenzitásán vagy tevékenységi fókuszán is lehetett 

rugalmasan változtatni az elért sikereknek vagy az időközben felfedezett szükségleteknek 

megfelelően. 
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1.3 A KÁSZPEM® Módszer elnevezése 
 

 

 A KÁSZPEM®, mint a fentiekből is kiderül, mozaikszó. 

 

 Kothencz –féle; 

 ÁGOTA®; 

 Szenzitív; 

 Pedagogikoterápiás 

 Módszer 

 

 A „Kothencz –féle”, a módszer alapítójára utal, vagyis Kothencz Jánosra. 

 

Az „ÁGOTA®”, az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért 

Alapítvány nevének rövidített elnevezését jelenti (védjegy is egyben). Az ÁGOTA® hivatott arra, 

hogy implementálja (beültesse ill., beillessze) a KÁSZPEM® módszert a hazai és nemzetközi 

gyermek - és ifjúságvédelem gyakorlatába és rendszerébe, valamint a társadalomba. 

 

 A „Szenzitív” kifejezés, a módszer érzékelésen és észlelésen alapuló érzékenység jellegére, 

és a módszert alkalmazó segítő ezen képességének, ill. készsége fejleszthetőségének fontosságára 

utal. 

 

 A „Pedagogikoterápiás” elnevezés arra utal, hogy a módszer alapvetően a nevelés által hat, 

azonban van terápiás, azaz közvetlenül gyógyító hatása is. Ha e kifejezés konkrét, - történetiségét 

tekintve is- pontos jelentéstartalmát vesszük szemügyre, akkor az alábbiakat érdemes tudnunk róla: 

 A „Pedagogikoterápiás” szó a következő görög szavakból ered: „paisz” = gyermek; „ago” 

= vezetni; ezek összetétele a „paidagógosz” = nevelő, mely a görögöknél eredetileg azt a rabszolgát 

jelentette, aki az iskolába kísérte a gyermeket. Ehhez kapcsolódik még: „therápia” = gyógyítás, 

ápolás, szolgálat. Vagyis a „szenzitív pedagogikoterápiás” kifejezés azt jelenti, hogy a segítő 

ember a saját érzékenységére alapozva, nevelő hozzáállással vezeti a gyermeket a gyógyulás 

útján. 

 

 A „Módszer” (metódus – ’methodus’: módszer, eljárásmód; metodika – ’methodica’: 

módszertan) kifejezés világossá teszi, hogy itt nem egy rögtönzött vállalkozásról van szó, hanem 

egy metodikus (’methodicus’), azaz tervszerűen és módszeresen, alaposan átgondolt, és kellőképp 

megalapozott segítői eljárásról, mely tudatosan, rendszerezetten konstruálódott. Vagyis előzetes 

vizsgálatok és tapasztalatok bizonyították szükségességét, és megalkotását követően is 

folyamatosan tesztelték ill. csiszolták, annak leghatékonyabb alkalmazhatósága érdekében. Ezzel 

együtt e segítői mód hatékonyságát folyamatosan mérték a kezdetektől, egészen a módszer 

közvetlen alkalmazásának befejeződéséig, és azt követően is. A módszer csoportmódszerként 

működik. Ennek egyik oka és célja, hogy az egyéni segítségadás mellett, a csoportteljesítmény 

többletét is magával hozza. Fentieken túl komoly szakirodalmi és elméleti háttér támogatja, 

valamint eredményessége mutatóit maguk az érintettek bizonyítják (segítettek és segítőik). A 

módszernek bár rendszere van, mégsem zárt. Rendelkezik azon nyitottsággal, miszerint 

folyamatosan finomítható ill. annak eszköztárát tekintve is bővíthető. Rugalmas a változtathatóságra 

és az egyre fokozottabb alkalmazhatóság céljával kristályosodik. 

 

 A KÁSZPEM® definíciója: A KÁSZPEM® egy olyan csoportmódszer és pedagógiai 

rendszer, melyet Kothencz János hívott életre és az ÁGOTA® Alapítvány tesz közzé, azzal a 

céllal, hogy a segítségre szoruló gyermeket és fiatalt a segítő, - saját érzékenységét alapul véve -, 

nevelő hozzáállással vezethesse a gyógyulás útján. A módszer alapvetően pedagógiai 

természetű, de terápiás jelleggel is bír. 
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1.4 A KÁSZPEM®  módszer specifikumai 

 
 

(1) specifikum: A 7 alappillér – „A 7 láb” mint rendszer 

 

A Módszer 7 alappillérre épül, melyek lefedik a családból kiemelt gyermekek körében 

jelentkező problémák jelentős részét. Ezen alappilléreket Kothencz János alkotta meg az alábbi 

támpontok alapján: 

 

 az ÁGOTA® Kutatás eredményei, melyek egyértelmű indikátorai voltak a családból 

kiemelt gyermekek nehézségeinek; 

 az ÁGOTA® Önkéntes csoport 14 éves munkája során gyűjtött gyakorlati 

tapasztalatok, melyek állami gondoskodásban élő gyermekek, veszélyeztetett 

gyermekek, és súlyosan hátrányos helyzetű fiatalok körében végzett szakmai és 

élményjellegű programok százainak megvalósítása nyomán születtek; 

 Kothencz János, az ÁGOTA® alapítójának személyes élettapasztalatai, melyek 24, 

állami gondoskodásban eltöltött éve, és sorstársai körében végzett pedagógusi 

munkásságának konklúziói; 

 A területre vonatkozó elméleti munkák tanulságai; 

 

 

(2) Indirektivitás és óvatos érlelés 

 

A KÁSZPEM® Program sajátossága, hogy a gyermek élményvilágához indirekten közelít. 

Játékok, gyakorlatok, beszélgetések, tematikus foglalkozások alkotják eszköztárát. Így a gyermek 

személyiségének óvatos érlelését és utóérlelését valósítja meg. Nagyon fontos a módszerben a 

látens érzésállapotok felfedezése, tudatosítása, megnevezése, mely a gyermek számára mérföldkő 

jellegű előrelépést jelent egy-egy probléma megoldásakor. Bizonyos terápiáktól eltérően, óvatosan 

koncentrál a gyermek nehézségeire, és a belátás, megértés, a pozitívumok megerősítése, a 

részképességek fokozatos, egymásra épülő és egymást erősítő fejlesztésére, valamint a finom, 

tapintatos jellemformálás révén éri el célját. Ezzel válik lehetővé, hogy a módszer azon segítők és 

pedagógusok számára is elérhetővé válhat, akik nem rendelkeznek specifikus ismeretekkel a 

gyógyítás, a pszichoterápia vagy épp a gyógypedagógia területén. Ugyanakkor a módszer a jó 

alkalmazó kezében arra is alkalmas, hogy a segítségre szorulót védett környezetben (biztonságban) 

konfrontáltassa önmaga valóságával. Természetesen mindezt nem direkt módon. Az ebből származó 

felismerések és tanúságok feldolgozásában is komoly felelőssége van a módszer alkalmazójának.  

 

(3) specifikum: Korosztály-specifikusság 

 

Az ÁGOTA® Kísérleti KÁSZPEM® Pedagógiai Programjában két alapvető életkori csoportra 

koncentráltunk. 

12-15 évesek: Az erikson- i pszichoszociális fejlődéselméletben ez a korszak a végét jelenti 

annak a krízisnek, aminek a központi témája a teljesítmény (emellett elkezdődik az identitás krízise, 

ami azt jelenti, hogy szívesen foglalkozik Önmaga meghatározásával). Szinte általánosnak 

mondható, hogy a családból kiemelt gyermekek pszichoszociális fejlődése gyakorta elmarad 

családban élő kortársaikétól, és kiskamaszkorban (többek között a pubertáskori fejlődési fázis 

sajátosságai, illetve e korszak komoly kihívásai miatt) jelentkeznek azok a súlyos problémák, 

amelyek következtében komoly, nem egyszer visszafordíthatatlan mértékben alakulnak ki 

pszichoszociális problémák a cseperedő gyermek életében. Az életkori csoport azért 12 éves kortól 

indul, mert ekkorra már a gyermek önkontrollja van olyan szinten, hogy az általunk kínált 

csoportfoglalkozási típusokban aktívan és építő (önépítő) jelleggel vegyen részt. A KÁSZPEM® 

ugyanakkor mégsem ehhez a korosztályhoz szól elsősorban. Kísérleti pedagógiai programunk során 

egyértelműen bebizonyosodott, hogy a fentebb jelölt korosztálynak csupán a könnyedebb 
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gyakorlatok révén tudunk hatékony támogatást nyújtani. Ebben a korcsoportban a gyermekek és 

fiatalok nem olyan aktívak pl.: az egzisztenciális kérdések tekintetében, mint idősebb sorstársaik. 

Ezért a KÁSZPEM® főként a családból kiemelt gyermekek és fiatalok serdülő és fiatal felnőtt 

korosztályára koncentrál. 

 

 16-24 évesek: Az erikson- i elméletben ez két pszichoszociális krízis időszakát is felöleli: a 

serdülőkor identitás vagy szerepkonfúzió, illetve a fiatal felnőttkor intimitás vagy izoláció 

alapkonfliktusát. Mivel 16 éves korban már az önrendelkezés új szintjét élheti meg egy fiatal (pl. 

megnövekedett szabadságot kap a házasságkötés, a gyermekvállalás vagy épp a pályaválasztás 

terén), azonban az intézményi nevelési rendszer sajátosságaként gyakran még 24 éves korban is 

komoly önellátási, önfenntartási, és társadalmi beilleszkedési problémákkal küzdenek e fiatal 

felnőttek, a második korcsoport ilyen módon való kialakítása volt ésszerű. 

 

(4) specifikum: Célcsoport – specifikusság 

 
A Módszertan kizárólag a családjukból a gyermekvédelmi intézményrendszer által kiemelt, 

nem vérszerinti családban vagy hozzátartozónál nevelt (tehát tartós vagy átmeneti gondozott, 

utógondozott, valamint nevelőszülőnél élő gyermek ill. fiatal) gyermekeket és fiatal felnőtteket 

segíti. A KÁSZPEM® tehát a gyermekvédelmi szakellátás ezen szegmenseihez címződik 

elsősorban. Azt is fontos megemlítenünk, hogy a módszer nem tesz különbséget a gyermekek 

hátrányának mértéke szerint. 

 

(5) specifikum: Autentikus segítők 

 
A módszer alapítójának egyik úttörő módszertani megfontolása a specifikumok terén az 

autentikus segítő jelenléte a kliens csoportban. Ez egyrészt a hitelesség és a csoportok résztvevői 

motivációja szempontjából fontos. Másrészt új elemmel gazdagítják az elméleti és módszertan-

alkotói, ill. fejlesztői munkát az által, hogy élettapasztalatuk és sajátos ismereteik révén még több 

dimenzión át ível a csoportmunka. Az autentikus segítő, mintaadásai révén segíti a 

csoportfolyamatot és benne az egyént. Mintát ad számos olyan kérdésben, melyekben maguk a 

csoporttagok esetleg nehezebben mernek megnyilvánulni. 

Ugyanakkor az autentikus segítő jelenléte komoly feltételrendszerre épül. Természetesen 

nem lehet autentikus segítő az, aki nem részesült önismereti személyiségfejlesztésben, mint ahogy 

az sem, aki személyes nehézségei folytán nem képes építő jelleggel részt vállalni a csoport 

munkájában. Tehát az autentikus segítő jelenléte azt feltételezi, hogy az illető kellő önismeret 

birtokában van, személyes nehézségei és esetleges traumái nem romboló hatásúak a csoporttagok 

fejlődését tekintve. Tisztában van azzal, hogy jelenléte, pont az érintettsége folytán a mintaadás 

fontosságát szolgálja. Ismeri a KÁSZPEM® módszer szemléletét és foglalkozási struktúrarendszerét 

egyaránt. A csoportfolyamatban, a csoportvezető ill. vezetői team munkáját segíti, melynek egyben 

tagja is. Az autentikus (érintettségét tekintve is hiteles) segítő az érzés és élménymegosztásokban 

nyújt mintát arról, hogy a családból való kiemeltség sorsállapota nem jelent automatikus 

jövőtlenséget, hogy vannak elérhető életcélok, hogy van értelme magának az életnek. A jó 

autentikus segítő a csoportban maga a példakép (hitelesnek kell lennie). Mert példát mutat 

mindabban, amit még esetleg leküzdhetetlen nehézségként él meg a gyermek és fiatal a csoportban. 

Pontosan e hiteles példa, szerep az, ami miatt különösen is fontos az autentikus segítő személyes 

érzelmi érettsége és bizonyos fajta gyógyultsága. Ha ezeknek e fenti kritériumoknak nem felel meg 

az érintettségében is hiteles segítő, akkor valóban igaz a közhely miszerint „vak vezeti a 

világtalant”. Amennyiben viszont megfelel e kritériumoknak, úgy áldásos hatással bír magára a 

csoportra, kiváló támaszt nyújt a csoportvezetőnek, és mindenekelőtt biztonságot ill. viszonyítási 

alapot jelenthet magának a gyermeknek és fiatalnak.  
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(6) specifikum: Kothencz féle Intuitív modell 

 
 Az intuíció (intuitio) elsősorban ösztönös megérzést, belátást, felismerést, a dolgok 

mélyére látását jelenti. E mellett, az idealista ismeretelméleti felfogásban, a belső szemlélet 

különleges képességét, az ihletettséget, melynek révén a tudatnak minden értelmi, logikai működése 

nélkül hirtelen, mintegy ráeszmélve ismerhető fel az igazság. 

 

 A Kothencz féle intuitív (azaz intuíción alapuló) modell lényege az, hogy a segítőben (itt 

elsősorban a komoly csoporttapasztalattal rendelkező terapeutára gondolunk) meglehet az a 

képesség, hogy a csoport tagjai, egyénei és magának a csoportnak az egésze vonatkozásában az 

ösztönszerű megérzéseinek is helyet adjon. 

 

A KÁSZPEM® alapítója és életre hívója, gyakran hagyatkozott és hagyatkozik is ezekre, az 

ösztönös megérzésekre. Terapeutikus munkájában, nevelői és oktatói tevékenységében is teret ad 

ösztönszerű meglátásainak. A kívül álló számára a legváratlanabb helyzetekben kerülhetnek elő 

azok a megérzések sugallta megoldások, melyeket a módszer alapítója már évtizedek óta gyakorol 

hivatásában. Az alapító által vezetett klienscsoportok szinte mindegyikében Ő maga, már a 

csoportok, egybeülését megelőzően figyeli, pontosabban megfigyeli a csoportok tagjait. A 

benyomásaiból szerveződő ismeretei és intuitív hozzáállása, a csoportmunka légkörének 

megteremtésében is óriási szerepet játszik (például, amikor egy bizalomgyakorlatban párokat jelöl 

ki). De nemcsak a csoportatmoszféra könnyebb kialakíthatóságához rendeli ezen képességét, hanem 

a csoport tagjainak egyéni, és a csoport egésze szintjén is kiérezhető, látens 

érzésmechanizmusainak felismeréséhez, ill. ezen érzésmechanizmusok óvatos megragadhatóságával 

és felhasználásával való gyógyítói munka eredményesebbé tételéhez is hozzárendeli azt. Sokan úgy 

gondolják, hogy mindez azért könnyű (és afféle „titkos fegyver”) az alapító számára, mert maga is 

érintett, és mert évtizedek óta segíti sorstársait. Ő azonban minderről úgy vélekedik, hogy az 

intuitivitás bárki számára megragadható és gyakorolható, ha kellő időt és energiát fordít egy adott 

tevékenység végzésére. Az alapító szerint, a segítő ember intuíciója kialakulhat, ill. megjelenhet, ha 

terapeutikus technikái, érzékenysége (szenzitivitása), és tapasztalata, az idő előrehaladtával 

érlelődik és fejlődik. Ugyanakkor az alapító óvatosságra int mindenkit abban, hogy személyes 

intuícióira túl nagy hangsúlyt fektessen. Ezek ugyanis könnyen megtéveszthetik az embert. E 

módszertani könyv nem taglalja részleteiben azt, amit Kothencz János „intuitív segítői 

magatartásnak” nevez. Erről csak személyesen beszél részletesebben, és csak azoknak, akiket Ő 

maga választ ki, képez, ill. gyakoroltat a KÁSZPEM® egy mélyebb szintű alkalmazására. Az alapító 

szerint, az intuíció nem annyira tanulható, mint inkább megtalálható képesség az emberben, ami 

legalább annyi veszélyt rejthet, mint amennyire áldás is lehet a jó KÁSZPEM® alkalmazó 

szakember kezében. Ezért az arra való ráhagyatkozás, alázatot, önmérsékletet, és kellően komoly 

önkritikusságot feltételez. 

 

Ennél megfoghatóbb és a képesség fejleszthetősége miatt is talán kiemelhetőbb, a 

szenzitivitás jelentősége. Nem véletlen döntött úgy az alapító, hogy az intuitivitás helyett a 

szenzitivitásra, vagyis az érzékenységre és annak fejleszthetőségére helyezi inkább a hangsúlyt 

akkor, amikor erre a specifikumra utal, magának módszernek az elnevezésében is. 
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(7) specifikum: Szenzitivitás 

 

A szenzitív (sensitiv) kifejezés jelentése: érzékeny, fogékony, a külvilág eseményeire 

fokozottan visszaható, finom idegzetű. 

Ha valakit szenzibilisnek (sensibilis) tekinthetünk, akkor őt érzékenynek, „finoman 

érzőnek”, fogékonynak tartjuk. 

 

A „Szenzitív” kifejezés a módszer, érzékelésen és észlelésen alapuló érzékenység jellegére, 

és a módszert alkalmazó segítő, ezen képességének, ill. készsége fejleszthetőségének fontosságára 

utal. Az érzékenység egyre fokozottabbá válhat, azaz valóban fejlődhet a KÁSZPEM® módszert 

alkalmazó személyben. Ez a megszerezhető és fejleszthető képesség, nem csak a kliens, azaz a 

segített fél valóságára való észlelésünk és érzékenységünk szempontjából fontos, hanem abban is 

komoly szerepet játszik, hogy milyen segítő, nevelő, gyógyító technikákat választunk, ill. 

alkalmazunk a ránk bízottak valóságának egyre fokozottabb megismerésében. A KÁSZPEM® 

képzések egyik fontos folyamateleme a szenzitivitás fejlesztése. Természetesen ez az érzékenység, 

csakis a csoportmunkánk elmélyülésével fejlődhet, és csak az idő előrehaladtával éreztetheti 

jótékony hatását, ill. válhat hatékony eszközzé a KÁSZPEM® alkalmazó kezében. 

 

(8) specifikum: Csoportmódszer jelleg 

 

 Fontos, hogy a KÁSZPEM® nem egyéni nevelési módszer, hanem csoportos formában 

valósul meg. Azért kiemelendő ez a specifikum, mert benne van a csoportteljesítmény többletének 

lehetősége is. 

 E többletteljesítmény a véleményalkotás és önreflexió részleteiben és formájában is 

megmutatja hatását. Adott esetben másfajta kitárulkozással nyilvánul meg a gyermek bizonyos 

kérdésekben, ha egyedül kell véleményt formálnia, és másként teszi ugyanezt, ha az adott kérdésben 

társaival együtt fogalmazhatja meg, ill. képviselheti azt. 

 

(9) specifikum: A KÁSZPEM® mint organikus együtt épülés modellje 

 

 A KÁSZPEM®, organikus együtt épülés. Ahogyan az élet szálai átszövik egymást, bár 

mindnek megvan a sajátos, elidegeníthetetlen szerepe. A módszerben ott van az organikus 

fejlesztés, amelynek összetevőiről szerencsésebb úgy szólni, mint organikus személység 

integrációról. Mihelyt fokozatokról, lépcsőkről beszélünk, óhatatlanul egymástól elkülönülő 

egységekre gondolunk. A KÁSZPEM® fejlesztési elgondolása organikus. Ez azt jelenti, hogy 

bizonyos módon szabadon, egészen egyéni ritmusban valósul meg, és a fejlődés több iránya 

figyelhető meg együttesen. 
 

(10) specifikum: A KÁSZPEM® mint team munka és minta a közösségi szemléletmódra 

 

 A módszerben résztvevő nem csak ad, hanem elfogad is. Nemcsak szeretet ad, hanem teret 

nyújt a kliens azon megtapasztalásának is, ahogyan Ő maga szerethet. A kliens gyógyulása pont 

attól dinamikusabb, hogy tere van bízni, adni, szeretni. Ennek hiányától, legalább annyira sérülhet 

az ember, mintha Őt magát nem szeretnék. Fontos, hogy szerethessen is az ember. 

 A módszer csak hiteles közreadók kezében működik, akik egyben, a közösségi szinten 

megmutatható valahova tartozási élmény mintaadói is. A team ebben is tapasztalatot adhat a kliens 

számára. A KÁSZPEM® szemléletét tekintve: baráti, partneri, bizalmi alapokon nyugvó, elfogadó 

és együtt érző megközelítés. Az emberség és reményadás módszere a közösség intimitásában. A 

szolidaritás alapozza meg és hatja át… - az alapító szándékának megfelelően. Különleges 

odafigyelést igényel a KÁSZPEM® team munkája (ennek részleteiről bővebben a team munkát 

érintő módszertani fejezetben). 
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1.5 A KÁSZPEM®  módszertani jellemzői 
 

 

1.5.1 A KÁSZPEM® módszer 7 alappillére 

 

A KÁSZPEM® módszertan annak kidolgozója és alapítója (Kothencz János) szándékának 

megfelelően 7 alappillérre épül. Ezek az alappillérek a családból kiemelt gyermekek és fiatalok 

érzésállapotának és életvitelének sajátosságait is mutatják. Az alábbi pilléreket nem kronológiai 

sorrendben kell értelmezni (Az mindig az adott csoport valóságának legmegfelelőbb tematizáltságát 

igényli). Emellett, a kutatásunkból és a tapasztalatainkból az is kiderül, hogy az Őket jellemző 

nehézségek vonatkozásában ezek mentén kell strukturálnunk a segítő módszer felépítését. 

 

I. Bizalomkép 

o Csoportképzés/indítás 

o Klasszikus bizalom gyakorlatok 

o A bizalom szerepe az életünkben 

o Megkülönböztetés/bizalom (előítéletek) 

o Önbizalom/önmegerősítés 

o Bizalom/bizalmatlanság élményfeldolgozása 

o Transzcendentális igény 

 

 

II. Interperszonális kapcsolatok 

o Kortárskapcsolatok 

o Referenciaszemélyek 

o Párkapcsolatok 

o Család és az ahhoz való viszony 

o Felnőttek szerepe az életemben 

o Transzcendentális igény 

 

 

III. Normák és vezérfonalak 

o Értékrend: értékpreferenciák, gondoskodás, motivációk (rejtett 

mozgatórugók), tanult tehetetlenség, érzelemvezéreltség 

o Erkölcs 

o Transzcendentális igény 

 

 

IV. Trauma-feldolgozás 

o Családi háttér 

o Kötődések-szakadások 

o Az intézménybe kerülés és annak körülményei, előzményei 

o Az intézménybe való szocializálódás kezdete 

o Intézményen kívüli csoportokban/kapcsolatokban történő negatív 

élményszerzés 

o Erőszak az intézményen belül/kívül 

o Az intézmény, mint „hatóság” élmény 

o A törvénnyel való konfrontálódás 
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V. Kiszolgáltatottság-érzet kezelése (elégedetlenségélmény, hatalom, jövőtől való 

félelem) jelen állapotban 

o Családi háttér 

o Fenntartások, félelem, szorongás 

o A jövőtől való félelem 

o Az intézményi rendszer/struktúra sajátosságai (íratlan szabályok) 

o Intézményfüggőség és a kikerülés kérdésköre 

 

 

VI. Önrendelkezés 

o Konfliktuskezelés/hatalom 

o Jogok/kötelességek 

o Döntés/felelősség 

o Identitás 

o Önállóság/önellátás 

o Önreflexió/önkritika 

 

 

VII. Teljesítményhez való viszony/jövőkép 

o Tanulmányi teljesítmény 

o Teljesítmény szorongás / tanult tehetetlenség 

o Kudarckerülés 

o Versengés 

o Életcélok 

o Visszacsatolás: kiszolgáltatottság-érzet és jövőtől való félelem 

o Igényszint realizálása (valóság és vágyak illeszkedésének kérdésköre) 
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1.5.2 A KÁSZPEM® módszer 7 alappilléréhez – „A 7 láb” tématerületei 

 

 
 

I. Bizalom 

 

A témakörben érintett területek: 

 

 A bizalom szerepe az életünkben: A bizalom jelensége, haszna és értelme a 

mindennapokban. 

 Önbizalom és önmegerősítés: a gyermek önmagába vetett hitének erősítése, pozitívumainak, 

erősségeinek tudatosítása. 

 Megkülönböztetés és bizalom – csoport és énkép összefüggései: vonatkoztatási csoportok és 

a személyészlelés sajátosságainak megismertetése. Saját csoport differenciált észlelése, 

külső csoport homogén észlelése, ezek veszélyei. 

 Bizalom vagy bizalmatlanság, és élményfeldolgozás: a bizalomkép és kötődés sérülése, 

annak következményei. 

 Transzcendentális bizalom: transzcendens entitásba vetett hit. A remény kérdésköre. 

 

 

 

II. Interperszonális kapcsolatok 

 

A témakörben érintett területek:  

 

 Kortárskapcsolatok: a gyermekkel egykorú kortársakkal való kapcsolatok, különös 

tekintettel a gyermekotthoni társakra és az iskolatársakra 

 Család: vérszerinti családi kapcsolatok, rokonsági szálak. A családból való kiemelés 

élményköre. 

 Párkapcsolatok: vonzalom, szerelem, biztonságkeresés, támpontok az egészséges 

párkapcsolathoz. 

 Felnőttek szerepe a gyermek életében: meghatározó szerepű felnőttek múltban és 

jelenben. 

 Referenciaszemélyek: a gyermek önmeghatározásában jelentős szerepet betöltő 

személyek, példaképek, ellenpéldaképek. 

 Transzcendens kapcsolatok 

 

 

III. Normák és vezérfonalak 

 

A témakörben érintett területek: 

 

 Értékrend: értékek, preferenciák, motívumok (külön hangsúlyt fektetve az 

érzelemvezérelt viselkedés, illetve a tanult tehetetlenség jelenségkörére). 

 Erkölcs: az erkölcsös viselkedés ismérvei, a fekete-fehér gondolkodás árnyalása, 

kategorikus ítéletek, önkritika, önreflexió. 

 Transzcendens vezérfonalak 

 A szolidaritás fontossága 
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IV. Trauma-feldolgozás 

 

A témakörbe érintett területek: 

 

Családi háttér: Intézménybekerülés előtti traumák 

Kötődések- Szakadások: szeretett, vágyott személyek elvesztése és hiánya 

Az intézménybe kerülés és annak körülményei 

Az intézménybe való szocializálódás kezdete: új szokásrend, beilleszkedési 

nehézségek 

Intézményen kívüli csoportokban/kapcsolatokban történő negatív élményszerzés: az 

adott sorsállapot megélésének nehézségei 

Erőszak az intézményen belül/kívül: fizikai és pszichés erőszak kérdésköre 

Az intézmény, mint „hatóság” élmény 

A törvénnyel való konfrontálódás 

 

 

V. Kiszolgáltatottság-érzet 

 

A témakörbe érintett területek: 

 

o Családi háttér: korábban megélt kiszolgáltatottság-élmény 

o Fenntartások, félelem, szorongás 

o A jövőtől való félelem 

o Az intézményi rendszer/struktúra sajátosságai (íratlan szabályok) 

o Intézményfüggőség és a kikerülés kérdésköre: „várt és félt” szabadság 

 

 Hatalomhoz való viszony: az erőhelyzetek kezelése, az uralkodás, elnyomás, és 

érdekérvényesítés kérdésköre 

 Elégedetlenség-élmény: a gyermek életállapotából adódó általános elégedetlenség 

jelensége, felismerése, kezelése 

 

 

VI. Önrendelkezés 

 

A témakörben érintett területek: 

 

 Konfliktuskezelés, hatalomhoz való viszony, konszenzus: konfliktushelyzetek 

megoldása, megküzdési eszköztár gazdagítása, agressziókezelés 

 Jogok és kötelességek: jogok és kötelességek létjogosultsága, egyensúlyi helyzet 

jogok és kötelességek között 

 Döntés: választási helyzetben való viselkedés, aktív részvétel a saját sors 

alakításában, a passzivitás és belenyugvás veszélyei 

 Felelősség: a személyes felelősség szerepe, ereje, hatóköre 

 Identitás, azonosulás: énkép építés, énkép formálás, önazonosulás, referenciák 

 Önállóság, önellátás: önállóságtól való félelem, intézményfüggőség, énerő-növelés 

 Önreflexió, önkritika: saját cselekedetek felülvizsgálata, lelkiismeret, önvizsgálat, 

önértelmezés 
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VII. Teljesítményhez való viszony és jövőkép 

 

 

A témakörben érintett területek: 

 

 Tanulmányi teljesítmény: az iskolai tanulmányokhoz való viszony, a tudás mint érték 

 Teljesítményszorongás, tanult tehetetlenség: az iskolai kudarcok lehetséges okainak 

feltárása, alacsony önértékelés kezelése, értékrendformálás, teljesítménygátló jelenségek 

felismertetése és kezelése, az aktivitás ösztönzése 

 Kudarckezelés: megküzdési technikák, hibás megküzdési mechanizmusok felismertetése 

 Versengés: egészséges versenyszellem, sportszerűség, segítségadás 

 Jövőkép, életcélok, saját család: múlt – jelen - jövő kapcsolat, önmagunkkal szembeni 

előítéletek, eleve elrendeltség kérdése, a derűlátó és borúlátó gondolkodás különbségei 

 Igényszint-realizálás: saját fejlődés megbecsülése, irreálisan magas vagy alacsony elvárások 

feltárása, igényszint tisztázás, saját felelősség kérdése az álmok valóra váltásában 

 Normák és kiszolgáltatottság: értékrend és annak következményei, a cselekvés szerepe 
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1.5.3 A KÁSZPEM® módszer céljai a hét alappillérnek megfelelően 

 

 

I. Bizalomkép terén 

 

Rövidtávú célok 

 A bizalom jelentőségének megértetése a gyermekekkel 

 Bizalom vagy bizalmatlanság feszültségének oldása, a bizalomteli viselkedés erősítése 

 A gyermek önmagába vetett hitének és önmagáról elgondolt szeretetreméltóságának 

erősítése, pozitívumainak, erősségeinek tudatosítása 

 A személy- és csoportészlelés finomítása 

 Előítéletek realizálása, kezelési technikáinak megtanítása 

 Transzcendentális bizalom, transzcendens entitásba vetett hit értelmének megvilágítása 

 A remény megerősítése a gyermekekben (a valamire valóság, valakivé válás, reményteli 

jövő, izgalmas és örömteli perspektívák előttünk állósága) 

 

 

 

Középtávú célok 

 A bizalom jelentőségének megismerése 

 A bizalomteli viselkedés erősödése, vállalkozás arra, hogy a gyermek önállóan merje 

megélni a feltétlen bizalmat 

 A gyermek önmagába vetett hitének megerősödése, szeretetreméltóságában való hit 

erősödése, javuló önismeret 

 Differenciált csoport- és személyészlelés egyre gyakoribb megjelenése, helyes értékítélet 

javulása 

 Előítéletes viselkedés háttérbe szorulása 

 

 

 

Hosszútávú célok 

 Bizalmat adni és fogadni képes felnőtté nevelés 

 Erős önbizalommal, helyes önismerettel bíró, és saját szeretetreméltóságában nem kételkedő 

személyiségek kialakítása 

 Helyes értékítéletet hozni tudó, toleráns és megértő felnőttek nevelése 
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II. Interperszonális kapcsolatok terén 

Rövidtávú célok 

 Abszolutizált szeretetvágy kivetítésének realizálása  

 Kortárskapcsolatok tisztázása, a gyermekotthoni és iskolai társakkal való viszony 

megismerése és helyes kezelésének megtanulása 

 Vérszerinti családi kapcsolatokhoz, rokonsági szálakhoz való viszony javítása, az ezzel 

kapcsolatos érzelmi feszültségek enyhítése 

 A családból való kiemelés élménykörének feldolgozása 

 Párkapcsolatok terén a vonzalom, a szerelem, és a biztonságkeresés jelenségének 

differenciálására való képesség fejlesztése 

 Támpontok adása az egészséges párkapcsolathoz 

 A felnőttek szerepének tisztázása a gyermek életében 

 A gyermek önmeghatározásában jelentős szerepet betöltő személyek, példaképek, 

ellenpéldaképek felismerése, jellemzők és hatásuk tudatosítása 

 Elhunytakhoz, elvesztett emberekhez való lelki kötődés realizálása 

 A sorstársakkal való lojalitás fontosságának éreztetése 

 

 

Középtávú célok 

 Kortárskapcsolatok javulása, iskolai és gyermekotthoni közösségben való elfogadottság 

növelése 

 Vérszerinti családdal és rokonokkal való viszony reálisabbá válása 

 Egészséges párkapcsolat kezdeményezésére irányuló viselkedés kialakítása 

 A felnőttekkel való kapcsolat gyümölcsözőbbé tétele 

 Az előforduló interperszonális konfliktusok számának és intenzitásának csökkentése 

 Helyes példaképek adása a gyermekek számára, megfelelő kritikai érzék kialakítása mellett 

 A gyász és a halállal kapcsolatos félelmek enyhülése 

 A sorstársakkal való lojalitás mélyebb tudatosítása 

 

 

Hosszútávú célok 

 Kortársakkal egészséges, és jó irányba vivő kapcsolatok létrehozására és ápolására képes 

gyermekek nevelése 

 Vérszerinti kapcsolatok reális kezelésének megtanulása, a családdal kapcsolatos indulatok 

kezelésének megtanulása, sérelmek elengedése 

 A rossz útra vivő kortárskapcsolatok számának és intenzitásának csökkenése a gyermek 

életében, a kritikai érzék és az emberismeret javítása 

 Egészséges párkapcsolat kialakítására és ápolására képes felnőttek nevelése, akik képesek 

saját család alapítására, és gyermekek felelős nevelésére 

 A felnőttekkel való kapcsolat gyümölcsözővé alakítása 

 Békés, másokkal együtt élni tudó felnőttek nevelése 

 Helyes énazonosulással rendelkező felnőttek nevelése, akik képesek megválogatni baráti 

körüket és emberi kapcsolataikat 

 A gyászt és halált egészségesen kezelni tudó felnőttek nevelése 

 A sorstársaival szolidáris felnőtté válás 
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III. Normák és vezérfonalak terén 

 

Rövidtávú célok 

 Értékek, preferenciák, motívumok megismerése, a valódi értékek megismertetése 

 Az érzelemvezérelt viselkedés, illetve a tanult tehetetlenség jelenségkörének megismerése, 

veszélyeinek tudatosítása, kezelési módjainak gazdagítása 

 Az erkölcsös viselkedés ismérveinek konszenzusos elfogadása 

 A fekete-fehér gondolkodás árnyalása, kategorikus ítéletek elleni küzdelem a gondolkodás 

rugalmasságának növelésével 

 Önkritika, önreflexió képességének javítása 

 Közösségi magatartás értékeinek magtapasztalása 

 A sorstársakkal való lojalitás fontosságának éreztetése 

 

 

Középtávú célok 

 Értékekre és preferenciákra való igényesség javítása, érzékenység fejlesztése, tudatos 

értékkeresésre való igény kialakítása 

 Higgadtabb viselkedés megjelenése, aktivitás növekedése, a saját sors alakításában való 

egyre aktívabb részvétel fejlesztése 

 Az erkölcsös viselkedés tudatosabbá válása 

 Az árnyalt gondolkodásra való képesség javítása, a gondolkodás rugalmasságának 

fejlesztése, a nézőpontváltás képességének javítása 

 Az önkritika és önreflexió külső kontroll nélküli megjelenésének gyarapítása 

 A sorstársakkal való lojalitás mélyebb tudatosítása 

 

 

Hosszú távú célok 

 Helyes értékrend kialakulása 

 Helyes értékrend szerint való cselekvés kialakítása 

 Kiegyensúlyozott, aktív, saját sorsot kezében tartó felnőttek nevelése 

 Az önsorsrontó viselkedés visszaszorítása a gyermekek és fiatalkorúak körében 

 Az erkölcsös viselkedést másokkal is betartató felnőtti viselkedés megalapozása 

 Tudatos önreflexióra és önkritikára való képesség kialakítása a gyermekben 

 A sorstársaival szolidáris felnőtté válás 
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IV. Trauma-feldolgozás terén 

 

Rövid távú célok 

 Intézménybe kerülés előtti traumák/nehéz életesemények feltárása 

 Szeretett, vágyott személyek elvesztése és hiánya nyomán kialakult lelki problémák 

tudatosítása, kezelési módjainak megtanítása 

 Az intézménybe való szocializálódás nehézségeinek kimondása, kölcsönös segítségadás a 

megküzdési technikák 

 Fizikai és pszichés erőszak jelenségének megértése, az erőszak elleni küzdelem, és a békés 

konfliktusmegoldás elősegítése 

 Az intézmény, mint hatósággal való kapcsolat realizálása 

 A törvénnyel való konfrontálódás élményeinek feldolgozása 

 

 

Középtávú célok 

 A traumatikus élmények tisztázása, és az azokkal való fokozatos megküzdés ösztönzése 

 A múlton való továbblépés megkezdése 

 Az erőszakkal és erőhelyzettel való helyes bánásmód fokozatos megtanulása 

 Segítség és támaszkérés jelentőségének megértése 

 

 

Hosszútávú célok 

 A múlt építő módon való felhasználásának megtanulása 

 Gyökereit ismerő, ám azok talaján továbbfejlődni tudó személyiségek nevelése 

 A traumák/nehéz életesemények sérüléseinek folyamatos begyógyítása 

 Függetlenségre képes felnőttek nevelése 

 Önmagával békében élő emberré válás 

 

 

 

V. Kiszolgáltatottság-érzet terén 

 

Rövidtávú célok 

 Családi körben korábban megélt kiszolgáltatottság-élmény tudatosítása 

 Fenntartások, félelem, szorongás tudatosítása, kezelési módjainak megtanítása 

 A jövőtől való félelem megfogalmazása, és az aktív jövőformálásra való ösztönzés 

 Az intézményi rendszer/struktúra sajátosságaiból adódó íratlan szabályok kimondása és 

azok kezelésének megtanítása 

 A szabadsággal való bánásmód megtanítása 

 A hatalomhoz való viszony megértése, az erőhelyzetek kezelésének, az uralkodás, 

elnyomás, és érdekérvényesítés kérdéskörének megértése 

 A gyermek életállapotából adódó általános elégedetlenség jelensége, felismerése, kezelése 
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Középtávú célok 

 A kiszolgáltatottság-élmény egyre tudatosabb kezelésének megjelenése a gyermekek 

életében 

 Félelmeknek való kiszolgáltatottság csökkentése 

 A szabadság felfedezése és az azzal való helyes bánásmód fokozatos megtanítása 

 Az érdekérvényesítés békés módjainak megtanítása 

 Az elégedettség-élmény növelése a gyermekben, a megbékélés képességének javítása 

 

 

 

Hosszútávú célok 

 A külső tényezőktől való függetlenedés képességének kialakítása 

 A szabadsággal bánni tudó felnőttek nevelése 

 Asszertív személyiség kialakítása 

 Elégedett és sorsát tevékenyen alakító személyiség nevelése 

 A jövő mint örömteli lehetőség tudatosítása 

 

 

 

VI. Önrendelkezés terén 

 

Rövidtávú célok 

 Konfliktuskezelési módok javítása 

 Megküzdési eszköztár gazdagítása, agressziókezelés javítása 

 Jogok és kötelességek értelmének és sajátosságainak megértetése, egyensúlyi helyzet 

létrehozása jogok és kötelességek között 

 Választási helyzetben való viselkedésre való felkészítés 

 Aktív részvételre való ösztönzés a saját sors alakításában 

 A passzivitás és belenyugvás jelenségének tudatosítása és visszaszorítása 

 A személyes felelősség szerepének, erejének és hatókörének tisztázása 

 Énkép építés, énkép formálás, önazonosulás tudatosítása és fejlesztése 

 Önállóság, önellátási képesség fejlesztése, énerő-növelés 

 Önállóságtól való félelem és az intézményfüggőség jelenségének veszélyeinek tudatosítása 

 Önreflexió, önkritika szintjének és minőségének javítása 

 Lelkiismeret és önvizsgálat szerepének megértetése 

 Önértelmező viselkedés és gondolkodás fejlesztése 

 Konszenzuskészség fontosságának tudatosítása 

 

 

Középtávú célok 

 Konfliktus- és frusztrációs helyzetek kezelésének javítása 

 Felelősségérzet javulása, aktivitás növelése 

 Önellátás javulása 

 Önértelmezés és önreflexió minőségének javulása 

 Konszenzuskészség fejlődése 
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Hosszú távú célok 

 Sokoldalú konfliktuskezelésre és frusztrációtűrésre való képesség kialakítása 

 Felelős, jogok és kötelességek egyensúlyában lévő életstílus kialakítása 

 Önellátásra való képesség és készség kialakítása 

 Önértelmező személyiség kialakítása 

 

 

 

VII. Teljesítményhez való viszony és jövőkép terén 

 

Rövidtávú célok 

 Az iskolai tanulmányokhoz való viszony javítása, a tudás, mint érték elismertetése 

 Teljesítményszorongás és a tanult tehetetlenség jelenségének megismertetése, kezelésének 

megtanítása 

 Az iskolai kudarcok lehetséges okainak megértetése, teljesítmény gátló jelenségek 

felismertetése és kezelése, az aktivitás ösztönzése 

 Alacsony önértékelés kezelése 

 Értékrend formálás a tanulmányokkal és teljesítménnyel kapcsolatban 

 Kudarckezelés javítása, megküzdési technikák megtanítása, hibás megküzdési 

mechanizmusok felismertetése 

 Egészséges versenyszellem, sportszerűség, segítségadás fontosságának megértetése és 

javítása 

 Jövőkép realizálása 

 Életcélok, saját család képének realizálása 

 Múlt – jelen - jövő kapcsolat megértetése 

 A gyermek önmagával szembeni előítéleteinek felismertetése 

 Eleve elrendeltség kérdésének tisztázása 

 A derűlátó gondolkodás erősítése 

 Igényszint-realizálás 

 A saját fejlődés megbecsülése képességének kialakítása 

 Irreálisan magas vagy alacsony elvárások feltárása, igényszint tisztázás, saját felelősség 

kérdésének megértetése az álmok valóra váltásában 

 

 

Középtávú célok 

 Teljesítménnyel kapcsolatos elvárások és hozzáállás realizálása 

 Iskolához és tanulmányokhoz való viszony javítása 

 Saját fejlődésbe vetett hit megerősítése 

 

 

Hosszútávú célok 

 Iskolai sikeresség növelése, a lehető legmagasabb képzettség megszerzésére való 

hajlandóság kialakítása 

 Folyamatos önfejlesztés igényének képességének kialakítása 
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2 fejezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KÁSZPEM® nevelési irányelvei és rendszere 

 

 

 

 

 

A nevelés kiinduló pontjai 

 

 

 

 

 

Nevelői attitűd 

 

 

 

 

 

Nevelési cél 

 

 

 

 

 

Irány, feladat 

 

 

 

 

 

Nevelési módszer 

(fogás, cselekvés)� 
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2 fejezet 
 

A KÁSZPEM® alapkövei, nevelési irányelvei és rendszere 
 

 

A nevelés 

KIINDULÓ 

PONTJAI 

Nevelői 

ATTITŰD 

Nevelési CÉL, 

IRÁNY, 

FELADAT 

Nevelési MÓDSZER 

(fogás, cselekvés) 

1 

Hiszünk abban, hogy 

bármilyen sérüléssel 

és életkorban is 

fejleszthető, 

nevelhető egy 

gyermek. 

A gyermek 

nevelhető és 

fejleszthető.  

(Hiszünk benne!) 

A gyermek is 

higgyen magában. 

Abban, hogy képes 

változni, fejlődni. 

Hitet adni és megerősíteni a 

gyermeket abban, hogy képes a 

fejlődésre. 

2 

Minden gyermek 

individuum. 

Egyedüli, 

megismételhetetlen 

csoda. 

 

A gyermeket 

egyéniségként 

kezeljük. 

Egyéniségének 

kibontakoztatása; 

Pozitív személyiségű 

felnőttek nevelése 

A gyerek egyéniségének pozitív 

tartalmú megerősítése 

3 
Minden gyermeknek 

alapvető igénye a 

biztonság. 

A gyermeket 

védelmezni, óvni 

kell. 

Biztonságot adó 

(nevelési) környezet 

létrehozása a 

gyermek körül. 

Biztonságadás- Minden 

helyzetben. 

Felelősségvállalás, 

következetesség, kongruencia 

Állandó figyelem a gyermek iránt - 

gyakran úgy, hogy észre se vegye 

4 

Gyermekotthonba 

kerülésekor a 

gyermek már nem 

üres lap, múlttal 

rendelkezik. 

A gyermek 

adottságait, 

szocializációs 

környezetét 

figyelembe 

vesszük a 

nevelésben. 

- A gyermeket 

segítjük múltja 

megismerésében és 

feldolgozásában, 

hogy kapaszkodót 

(gyökeret) találjon a 

jövőjéhez. 

Folyamatos tapintat, 

őszinteség, védelem 

és a gyermek tempója 

vezeti a felnőttet 

ebben. 

- A gyermek 

életkorának, 

érettségének 

megfelelő, 

képességeit 

figyelembe vevő 

legmagasabb fokú 

fejlődés elérése. 

(Nem kell mindig 

mindenből 

tökéletesnek lennie!) 

- A gyermek adottságait, 

szocializációs környezetét 

előzetesen felmérjük, figyelembe 

vesszük. 

- A gyermektől mindig az 

életkorának és fejlettségének 

megfelelő legmagasabb szintű 

teljesítményt várjuk el. Ez 

határozza meg a nevelés 

(fejlesztés) irányát. 

5 

A gyermek 

természetes 

mozgásigénnyel 

rendelkezik, mely 

Hisszük, hogy a 

megfelelő 

mértékű mozgás 

egészségesebb 

A gyermek 

egészségesebbé tétele 

és természetes 

mozgásigényének 

Építünk a gyermek természetes 

mozgásigényére (sok sport, 

mozgás, aktivitás) minden 

életkorban. 
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kihat teljes 

életminőségére.  

 

testet és lelket 

formál. 

kielégítése. 

 

 

6 
A legtöbb gyermek 

ösztönösen szereti a 

zenét. 

A zenét építésre, 

fejlesztésre, 

gyógyításra is 

használjuk 

élményjellege 

mellett. 

A gyermek életének 

természetes részévé 

tenni a zenét, melyet 

élvezeti értékén túl 

önkifejezésre, 

öngyógyításra, 

önfejlesztésre is 

használhat. 

 

Nagyon fontos eszközünk a zene. 

A gyermek által leginkább kedvelt 

zenéből indulunk ki. A zenét 

nevelésre, ízlésformálásra, 

önkifejezésre és kommunikációra 

is használjuk. 

7 
Az embernek igénye 

van saját személyes 

tulajdonra és térre. 

A gyermek 

személyes 

tulajdonát és terét 

tiszteletben 

tartjuk. 

A gyermek tudja 

egészségesen kezelni 

a saját és mások 

személyes tulajdonát 

és terét: 

A személyes tér 

védelmére képessé 

kell tenni 

A gyermeknek lehet saját 

személyes tulajdona és tere, amit 

nem kell megosztania másokkal, 

ha nem akarja. Ugyanígy kell 

tiszteletben tartania a másik ember 

személyes tulajdonát és terét is. 

8 
A gyermekkor 

örömteli, fejlődésbeli 

állapot. 

Elfogadjuk, hogy 

a gyermekkor és 

gyermeklét 

örömforrás. 

Támogatni a 

gyermeket abban, 

hogy gyermekként 

élhesse meg a 

gyermekéveit. 

Szabad bolondoznia, viccelnie, 

játszania, felszabadultnak, 

koszosnak és gondtalan 

gyermeknek lennie. A felnőttnek 

teret és időt kell adnia a gyermeki 

lét megélésére. 

9 

Az emberi 

alapérzelmek (harag, 

öröm, bánat, félelem, 

undor, csodálkozás, 

kíváncsiság) az 

ember érzelmi 

életének alapvető, 

természetes és 

elválaszthatatlan 

alapkövei, melyek az 

egészséges érzelmi 

fejlődést biztosítják. 

 

A gyermeknek 

SZABAD a 

közösségben 

kifejezni 

érzelmeit, 

meglátásait- 

önmaga, társai és 

a felnőttek 

tiszteletben 

tartásával, 

biztonságuk 

veszélyeztetése 

nélkül. 

Érzelmeit 

differenciálni, helyén 

kezelni tudó felnőtt 

nevelése 

Teret adni a gyermeknek érzelmei, 

elvárásai kifejezésére. 

10 
Hiszünk az alapvető 

emberi jóságban. 

 

Mindig a lehető 

legjobbat 

feltételezve 

fordulunk a 

gyermek felé. 

A gyermek legyen 

tisztában a jó 

tulajdonságaival, 

értékeivel. Legyen 

képes és hajlandó 

azokat használni. 

A gyermek jó 

tulajdonságainak 

megőrzése, 

megerősítése, 

gazdagítása. 

A jót erősítjük benne, a kevésbé jót 

igyekszünk jóra fordítani- vele 

együtt! 

 

11 
Minden embernek 

joga van a 

méltósághoz 

Kölcsönös 

tisztelet 

Önmagát és másokat 

is tiszteletben tartó 

felnőtt nevelése. 

A gyermeket tiszteljük, és elvárjuk 

azt is, hogy tiszteljen bennünket, 

és önmagát is. 
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Egyenrangú félként kezeljük a 

gyermeket- érettségének, 

életkorának figyelembevételével. 

A felelősség a miénk. 

Tapintatosan hívjuk fel a gyermek 

figyelmét az esetlegesen zavarba 

ejtő viselkedésére, szokására. 

12 

Minden gyermeknek 

egyenlő joga van az 

érvényesüléshez és az 

ahhoz kapható 

támogatáshoz. 

Hit abban, hogy a 

gyermekek 

megfelelő 

támogatással 

képesek 

csökkenteni 

kiindulási 

hátrányaikat. 

Lehetőségeinkhez 

mérten a legnagyobb 

mértékben segíteni 

kell a gyermekeket, 

hogy hátrányaikat 

kompenzálhassák. 

Esélyegyenlőség biztosítása. 

Nincsenek kedvencek, vagy 

bűnbakok. 

13 

Eredményes nevelés 

csak kölcsönös 

bizalmi kapcsolat 

esetén valósulhat 

meg. 

A gyermek felé 

bizalommal 

közelítünk, és 

alapvetően 

hiszünk abban, 

hogy a gyermek 

is képes lesz 

bizalmat adni 

nekünk. Bízunk a 

gyermekben, 

ezért merünk 

kockázatot is 

vállalni. 

Bizalomteljes 

kapcsolat kiépítése. 

Biztonságos, stabil, következetes 

érzelmi-nevelési környezetet 

teremtünk a gyermeknek. 

A bizalom azonban nem a magára 

hagyást, hanem a folyamatos 

oltalom melletti önálló cselekvést 

jelenti. 

14 

A gyermek 

kiszolgáltatottságából

, sebezhetőségéből 

fakadó helyzet 

kihasználása: 

SZENTSÉGTÖRÉS! 

A kiszolgáltatott 

gyermeket 

védjük, óvjuk és 

tiszteljük. 

A gyermek 
kiszolgáltatottságának 
csökkentése. 

A felnőtt az erejét és befolyását 

nem a gyermek 

kiszolgáltatottságára alapozza. 

Nem szégyenítjük meg mások előtt 

A gyermeket élete minden 

területén a kiszolgáltatottság 

elkerülésére, aktív leküzdésére és 

konstruktív kezelésére neveljük. 

15 

Az embernek 

veleszületett igénye 

és joga van a 

békességre és érdekei 

érvényesítésére, 

mások érdekeinek 

megsértése nélkül. 

Bízunk abban, 

hogy a gyerekek 

képesek önállóan 

és minden fél 

számára 

kielégítően 

rendezni 

konfliktusaikat. 

Külső segítség 

csak ahhoz kell, 

hogy 

konfliktuskezelési 

képességüket és 

eszköztárukat 

fejlesszük. 

Olyan felnőttek 

nevelése, akik 

konfliktusaikat a 

lehető legkevesebb 

agresszióval, 

kreatívan és mások 

tiszteletben tartásával 

képesek megoldani és 

érdekeiket 

érvényesíteni. 

 

Konfliktuskezelési képességük és 

eszköztáruk fejlesztése minták és 

alternatívák nyújtásával. 

Pozitív értékrendet tükrözünk, 

melyben a konfliktusok, 

problémák elől nem elbújni, 

hanem elsimítani, azokat 

megoldani tanítjuk a gyermeket. 

Egészséges versenyszellem 

kialakítása, mely megtanítja 

küzdeni a céljaiért. 

A gyermeket saját maga 

határozott, ám tiszteletteljes és 

lehetőleg erőszakmentes 

védelmére tanítjuk 

16 
A gyermeknek joga 

van az egyedülléthez. 

A gyermek 

magánszféráját 

Olyan felnőttek 

nevelése, akik 

Teret kell biztosítani arra, hogy a 

gyermeknek arra, hogy néha 
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tiszteletben 

tartjuk. 

háborítatlan 

személyes térrel is 

rendelkeznek, 

melyben 

töltekezhetnek. 

egyedül lehessen. 

De a felnőttnek nem szabad 

hagynia, hogy magányossá váljon 

 

17 

Az ember fejlődése 

az egyre növekvő 

önállóság irányába 

mutat. 

Hiszünk abban, 

hogy a 

gyermekek 

képesek önállóan 

megoldani az 

életkoruknak és 

fejlettségüknek 

megfelelő 

feladatokat. 

Autonóm 

személyiségek 

nevelése. 

Engedjük és támogatjuk a 

gyermeket az életkorának és 

fejlettségének megfelelő feladatok 

elvégzésében. 

Nem csináljuk meg a gyermek 

helyett a feladatait, de minden 

segítséget megadunk a számára a 

sikerhez. 

Tudni kell, mikor szűnik meg a 

szerepünk a gyerek életében, hol 

vannak a segítségnyújtási, nevelési 

határaink. 

18 

Minden embernek 

joga van szabadon 

hitet, vallást 

választani, és azt 

gyakorolni. 

Elfogadjuk a 

gyermek hit és 

valláskeresését és 

–gyakorlását. 

Erős hitet (akár 

vallást is) gyakorló 

felnőtt nevelése, akik 

biztos kapaszkodót 

nyer ezáltal. 

Alternatívákat kell nyújtani a 

gyermeknek a hit és vallás 

megtalálására, gyakorlására, és 

óvni kell a szélsőségektől. 

19 

Az ember tudását a 

saját 

tapasztalatszerzés 

mellett mások 

tanításából is nyeri. 

Saját 

tapasztalatainkat, 

bölcsességünket 

is átadhatjuk a 

gyermek számára 

a nevelés 

folyamatában 

Olyan emberek 

nevelés, akik nem 

csak saját 

tapasztalatukon vagy 

épp kárukon okulva 

képesek tanulni, 

hanem mások 

iránymutatásával is. 

Merjük megosztani a gyermekkel 

saját tapasztalatainkat, ám tartsuk 

szem előtt a gyermek ez iránt való 

nyitottságát, és érettségét, illetve 

azt, is, hogy magunkat nem 

tökéletes embernek akarjuk 

mutatni, hanem olyan valakinek, 

aki képes a hibáiból tanulni, ám jó 

példaként is a gyermek előtt járni. 

Nem prédikálunk. 

20 
Minden ember 

értékes, és létének 

célja van. 

Nem mondunk le 

egy gyermekről 

sem. 

Lehetőségeivel és 

képességeivel élni 

tudó felnőtt nevelése. 

Mindig van több esély a gyermek 

számára. 

Nem mondunk le róla, mert nem 

azt és nem úgy tette, ahogyan azt 

javasoltuk. 

21 

Az ember a 

szabadsággal együtt 

felelősséget is 

birtokol. 

Döntéseinkért, 

hibáinkért 

felelősséggel 

tartozunk, és 

ebből tanulhatunk 

is 

Döntéseiért, hibáiért 

felelősséget vállaló 

felnőtt nevelése. 

Tükröt tartunk a gyermeknek, 

hogy saját tetteinek 

következményét fel tudja mérni. 

Felelősséget vállalunk 

döntéseinkért, hibáinkért, 

cselekedeteinkért, minden esetben, 

és erre tanítjuk a gyereket is, 

személyes példamutatással. 

Nem állítjuk magunkat 

piedesztálra, merjük saját 

személyiségünket használni. 

(hibáinkból olykor többet tanul a 

gyermek, mint a szónoklatokból.) 

Belátjuk, ha hibáztunk, ha 

igazságtalanok voltunk és nem 

szégyen bocsánatot kérni a 
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gyerektől. 

Ha büntetünk, vagy jutalmazunk, 

azt a gyermeknek mindig pontosan 

megmagyarázzuk, mit, miért kap. 

A tettnek és a büntetésnek vagy 

jutalmazásnak időben 

kapcsolódnia kell egymáshoz, és 

arányosnak kell lennie. 

22 

Az embernek 

ingergazdag 

környezetre van 

szüksége az 

egészséges 

fejlődéshez 

A felnőttnek 

fontos szerepe 

van a gyermek 

ingergazdag 

környezetének 

kialakításában. 

Egészségesen, 

sokoldalúan fejlett 

személyiségű 

felnőttek nevelése. 

Ingergazdag, értékes, a szabadidő 

eltöltésére sokoldalúan alkalmas 

környezetet teremtünk a gyermek 

számára, és motiváljuk annak 

minél jobb kihasználására. 

23 

Az ember társas lény, 

a gyermek alapvetően 

kedveli mások 

társaságát. 

A gyermekkel 

együtt lenni nem 

csak kötelesség 

lehet, hanem 

szórakoztató, 

örömteli társas 

együttlét is. 

Olyan ember 

nevelése, aki kedveli 

mások társaságát. 

A gyerek érdeklődésének, 

személyiségének megfelelő közös 

élmények megélésére törekszünk 

A felnőtt is lehet játszótársa a 

gyermeknek, ám felelősségét 

mindvégig szem előtt kell tartania. 

A gyermekkel való közös 

tevékenység általában 

nagymértékben erősíti a felnőtt 

elfogadását, megbecsülését, 

partnerként való kezelését a 

gyermek részéről, és nem 

veszélyezteti a felnőtt tekintélyét. 

24 

Az embernek a 

fejlődéshez 

megerősítésre van 

szüksége. 

Pozitív, 

megerősítő, 

objektív 

odafordulás a 

gyermekhez. 

A gyermek a 

képességeihez mérten 

a lehető legjobban 

teljesítsen. 

Megdicsérjük, ha jót tett, vagy egy 

feladat részét jól elvégezte, és 

folyamatosan bátorítjuk, 

ösztönözzük a folytatásra, 

kitartásra. 

A megerősítés rendszerint tárgy 

vagy eszköz nélküli legyen, és 

arányos legyen a teljesítménnyel. 

25 

Az emberi tanulás 

egyik 

leghangsúlyosabb 

módja az utánzás és 

mintakövetés 

A gyermek 

számára a felnőtt 

követendő minta 

kell, hogy legyen 

A sikeres szociális 

tanulás folyamatának 

gyorsítása, és 

egyszerűbbé tétele. 

Személyes példamutatás 

26 
A humor emberi 

mivoltunk velejárója 

A humort 

mindennapi 

életünk részeként 

fogadjuk el. 

A humort 

egészségesen kezelni 

tudó felnőtt nevelése. 

Gyakran használjuk a humort a 

gyermek megértéséhez, 

önkifejezéséhez, 

feszültségoldáshoz, gyógyításhoz. 

A humor is lehet a gyermek 

részéről a kapcsolatteremtés 

eszköze. 

27 

A gyermek nem kis 

felnőtt, hanem egy 

sajátos fejlődési 

állapotban van a 

kommunikáció 

szempontjából is 

Figyelembe 

vesszük a 

gyermek életkori, 

fejlődésbeli, és 

szocializációs 

állapotát is a 

Segíteni a gyermeket 

abban, hogy a 

felnőttek közlését 

adekvát módon 

megértse, és arra 

válaszolni tudjon 

Mondanivalónkat a gyermek 

nyelvén fogalmazzuk meg. 

Ne terheljük le a gyermeket az 

inadekvát kommunikációval. 
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kommunikációban képességeinek 

megfelelően. 

28 

Az emberi tanulás 

egyik legmagasabb 

szintű formája a 

belátás 

Bízunk abban, 

hogy a gyermek 

képes a józan 

belátásra 

Olyan ember 

nevelése, aki józan 

belátás útján képes 

viselkedését 

módosítani 

Gyakran alkalmazzuk a rávezetést 

és beláttatást akkor, amikor a 

gyermek viselkedését szeretnénk 

megváltoztatni vagy visszajelezni. 

29 
Az önkifejezés 

alapvető 

szükségletünk 

Nyitottság a 

gyermek 

önkifejezése iránt 

A gyermek 

birtokolja, használja 

az egyéniségéhez illő 

önkifejezési módokat, 

és képes legyen 

megérteni mások 

önkifejezését is 

Segíteni a gyermeket az 

önkifejezésben. Szókincs, 

alkotások, kommunikáció 

(verbális- nonverbális) minden 

formája révén.), mások jogainak 

megsértése nélkül. 

Nyitottá tenni a gyermeket mások 

önkifejezése iránt. 

30 

Az ember 

túlélésének, sikeres 

alkalmazkodásának 

és egészséges 

fejlődésének alapja a 

közösség 

A gyermek 

viselkedését a 

közösség 

viszonylatában 

kezeljük 

Közösségi emberré 

nevelés 

Kapcsolati 

rendszerének 

fejlesztése, 

tudatosítása 

A gyermek szocializációját 

közösségben való neveléssel 

támogatjuk. 

31 

Az ajándékozásnak 

fontos szerepe van a 

személyközi 

kommunikációban 

Tudni kell 

ajándékot adni és 

kapni is 

Az ajándékot 

megbecsülő ember 

nevelése 

A gyermek ajándékát 

megköszönjük, megőrizzük, és 

nem piaci értéke szerint kezeljük. 

Ajándék a szó, a rajz, a figyelem, a 

mosoly, a boldog perc is. 

A gyermek számára ajándékot 

mindig személyre szabottan 

választunk. 

32 

Az emberi 

szükségleteknek 

egymásra épülő 

rendszere van 

A nevelés során 

figyelembe 

vesszük a 

szükségletek 

egymásra 

épülését 

A gyermeknek 

megfelelő alapot 

biztosítani arra, hogy 

fejlődésében egyre 

magasabb szintű 

szükségleteknek 

tudjon megfelelni 

Nevelésünket a természetes emberi 

szükségletek egymásra épülése 

mentén szervezzük. Az 

alapszükségletek kielégítésétől 

haladunk a magasabbak felé. 

33 

Az ember nem képes 

teljes mélységében 

megismerni és uralni 

a környezetét és 

embertársait, így 

folyamatos 

alkalmazkodásra van 

szüksége 

Rugalmasság: 

fenn kell 

tartanunk a 

tévedés és a 

folyamatos 

megismerés 

lehetőségét 

 

- Mindig a gyermek 

valóságából kiindulva 

határozzuk meg a 

nevelési helyzetet. 

- Javítanunk kell a 

gyermek 

alkalmazkodóképessé

gét, és növelni a 

rugalmasságát 

A gyermektől előbb kérdezünk, 

majd mérlegelünk, és csak azután 

cselekszünk! 

Kölcsönösen legyünk készek 

rutinszerű viselkedéseink, 

gondolkodásunk bírálatára is. 

Mindig a gyermek ismerete és az 

adott szituáció körülményeinek 

ismerete segít a gyors és hatékony 

problémamegoldásban. 

Adjunk biztonságot, állandó, stabil 

kiindulópontokat és alternatívákat 

a gyermek számára ahhoz, hogy a 

folyamatosan változó, kitáruló 

világhoz alkalmazkodhasson 

34 
A gyermek a 

kortárskapcsolataiból 

Elfogadjuk azt, 

hogy a 

A gyermek képes 

legyen a 

Építünk a kortárs-kapcsolatokra a 

nevelésben. 
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olyan tudást 

szerezhet, amelyet a 

felnőttekkel való 

kapcsolatából nem 

vagy csak nagyon 

nehezen sajátíthat el 

kortárskapcsolatok

nak különleges, 

nem 

behelyettesíthető 

szerepe van a 

gyermek 
személyiségfejlődé

sében 

Bízunk abban, 

hogy a 

gyermekek 

kortárskapcsolatai 

építő jellegűek 

lehetnek 

kortárscsoportjába 

beilleszkedni, ott 

tapasztalatokat 

szerezni, és építő 

jellegű kapcsolatokat 

kiépíteni 

Támogatjuk a gyermek kortársak 

közötti tapasztalatszerzését 

Autentikus minta bevonása a 

nevelésbe (pl. kortárssegítők, 

lakótársak, stb.) 

35 

Az emberi túléléshez 

szükség van alapvető 

életvezetési, 

önellátási 

képességekre 

Bízni kell abban, 

hogy a gyermek 

képessé válik az 

önálló 

életvezetésre és 

az önellátásra 

Önellátásra és önálló 

életvezetésre képes 

felnőtt nevelése 

Támogassuk a gyakorlati 

tapasztalatszerzést, és mindvégig 

álljunk a gyermek mellett, hogy 

védelmező hátteret biztosítsunk 

számára 

„Ne csak enni adjunk neki, ha 

éhes, hanem meg kell őt tanítani 

halat fogni, hálót készíteni.” 

Önellátásra nevelni. 

36 

Az egészség csak 

test, lélek és szellem 

egységben valósul 

meg 

A gyermek 

holisztikus 

megközelítése 

A testi- lelki-szellemi 

egészség harmonikus 

állapotának 

kialakítása 

A gyermek egészsége 

visszaállításának, megőrzésének és 

javításának sokoldalú támogatása 

37 

A szolidaritás az 

emberek közötti 

esélyegyenlőség 

alapja 

Önzés és közöny 

helyett az 

odaadást, a 

segítségadást, 

másokért való 

felelősségvállalást 

részesítjük 

előnyben 

A rászorulókkal 

szolidaritásra képes 

felnőttek nevelése 

 

Személyes példamutatás. 

Biztassuk a gyermeket arra, hogy 

mindazt a jót, amit másoktól 

kapott, adja tovább annak, akinek 

szüksége van rá. 

38 

Az ember 

sajátossága, hogy 

önreflektív 

képességekkel bír, és 

ezek mentén is képes 

a fejlődésre 

Alapoznunk kell 

az önreflektív 

képességekre 

Az önreflektív 

képességek 

fejlesztése, 

megerősítése 

Önbizalom, önbecsülés erősítése. 

Önreflexió és építő önkritika 

támogatása. 

Objektív, építő jellegű 

visszajelzések adása, annak 

megszervezése a gyermek 

számára, felnőttől, kortársaktól 

egyaránt 

Személyes példamutatás. 

39 

Bizonyos helyzetekre 

csak a megbocsátás 

adhat megnyugtató 

megoldást 

Megbocsátásra és 

bocsánatkérésre 

való hajlandóság 

Megbocsátást adni, 

kérni és elfogadni 

tudó felnőtt nevelése. 

Támogassuk a gyermeket abban, 

hogy megtapasztalja a 

megbocsátás feloldozó, 

megnyugtató hatását, illetve az 

ahhoz vezető utat. 

Támogassuk a gyermeket abban, 

hogy meg tudjon bocsátani 

önmagának, illetve a neki 

fájdalmat okozó embereknek (akár 
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a legközelebbi hozzátartozónak is). 

Merjünk bocsánatot kérni a 

gyermektől, és szükség esetén 

mutassunk példát arra, hogy 

hogyan kell ezt elfogadni.  

40 
Minden embernek 

joga van a szabad 

választáshoz. 

A másik ember 

választási 

szabadságának 

tiszteletben 

tartása. 

Olyan emberek 

nevelése, akik 

képesek érett módon 

élni választási 

szabadságukkal, és 

felelős módon 

vállalják annak 

következményeit 

Törekedni kell arra, hogy a 

gyermeket a szabad választásban a 

lehető legkevésbé befolyásolhassa 

a kiszolgáltatottsága. 

A gyermeket támogatjuk döntése 

megfontolásában, kötelességünk 

felhívni a figyelmét a döntésével 

járó esetleges veszélyekre, a 

döntést azonban rábízzuk 
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3 fejezet 

 

 

A KÁSZPEM® csoportdinamikai kérdéseinek fontosabb szempontjai 

 

A csoportfejlődés szakaszai 

 

A csapatmunka 

 

A KÁSZPEM® Módszer alkalmazóinak alapegysége: a team 

 

A team összetétele gyermekotthoni keretek között 

 

Gyermekotthoni alkalmazás 

 

Miért éppen team-munka? 

 

A jól működő team előnyei 

 

Teamépítés 

A teamépítés alaplépései újonnan létrejövő munkacsoport esetében 

 

Cél- és keretmeghatározás 

 

Általános ismerkedés 

 

Közös szakmai alapok lefektetése 

 

Szerepmeghatározás 

 

Szabálymeghatározás 

 

Amit a teamszabályokba érdemes beépíteni 

 

Előfeltevések tisztázása 

 

Célzott ismerkedés 

 

Kérdések 

 

Reflexió és indítás 

 

A felépített teamek működtetése: az újraépítkezéstől a lezárásig 

 

Megérkezés 

 

Információgyűjtés a segítettekről 

 

Munkamegbeszélés 

 

Kérések, kérdések 
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Előkészület a munkára 

 

Munkavégzés 

 

Élménymegosztás és  ventilláció 

 

Értékelés 

 

További tennivalók meghatározása 

 

Köszönetnyilvánítás és zárás 

 

Szakmai-etikai megfontolások a team működtetéséhez 
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3 fejezet 
 

A KÁSZPEM® csoportdinamikai kérdéseinek fontosabb szempontjai 
 

 

 

3.1 A csoportfejlődés szakaszai 

 

A csoportok életének sajátos íve van a keletkezéstől a csoport működésének végét jelentő 

felbomlásig. Ha jól ismerjük a csoport fejlődésének állomásait, illetve az ahhoz kapcsolódó 

csoportvezetői feladatokat, cselekvési lehetőségeket, akkor nem csak megérteni és kontrollálni, de 

aktívan alakítani is tudjuk a csoportunkban zajló eseményeket. A csoportfejlődés szakaszai a 

csoport méretétől, összetételétől, rendeltetésétől, élettartamától függetlenül bármely közösségben 

nyomon követhetők. Családból kiemelt gyermekek csoportjában, különösen a gyakran változó 

gyermekotthoni csoportban kiemelt jelentősége van e szakaszok pontos ismeretének. 

 

1. 

Fejlődési szakasz neve: Alakulás (forming) 

 

Csoporttevékenység: A csoport feladatának és a csoporttagoknak a megismerése 

 

A csoportban megfigyelhető jelenségek:  

 Ismerkedés 

 Tapogatózás, szabályok, reakciómódok kipuhatolása, közös jellemzők keresése 

 Benyomáskeltés: gyakran jelennek meg „álarcok” a viselkedésben. Pl. legjobb benyomás 

keltése, feltűnő szembenállás a csoporttal, a vezetővel vagy a szituációval. 

 Tartózkodás, látszólagos passzivitás, inkább csak figyel a csoporttag, de nem aktív 

 Igénylik a határozott vezetést, a keretek vezető általi megadását 

 Szorongás az új helyzettől (nonverbális jelek, szünet gyakori emlegetése, stb.) 

 Ekkor történik a csoport feladatának meghatározása, az új csoporttag befogadása 

 Szerződés kötése a csoportban az alapvető szabályokról, keretekről 

 

Vezetői feladatok: 

 Az ismerkedés elősegítése 

 Világos, határozott keretrendszer, csoportszerződés kialakítása és elfogadtatása (pl. 

mettől meddig tart egy találkozás, ki meddig maradhat a csoportban, mikor lehet 

dohányozni, hogyan lehet részt venni a játékban vagy épp „passzolni”) 

 Bizalomépítés és biztonságadás 

 Nyitottság a csoporttagok javaslataira, szabályötleteire 

 Jó élmények előrevetítése 

 A csoporttagok félelmeinek eloszlatása 

 A csoport megalakulásának deklarálása (akár befogadási rituáléval is. Pl. a 

csoportszerződést mindenki aláírja) 

 

Családból kiemelt gyermekek specifikumai 

 Jobban igénylik és elfogadják a szabályok vezető általi megadását, mivel intézményi 

struktúrában ezt szokták meg. 

 Figyelembe kell venni az esetleges figyelmet akadályozó tényezőket, és ehhez igazítani a 

játékok, beszélgetések hosszúságát, a foglalkozások ritmusát (pl. dohányzás, 

koncentrációs nehézségek, éhség, túlmozgásosság, gyógyszerszedés) 
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 Fokozottan kell ügyelni a titoktartásra, a bizalom és biztonság légkörének 

megteremtésére. A családból kiemelt gyermekek közül sokan kötődési nehézségekkel 

küzdenek. Vagy túl könnyen, vagy túl nehezen fogadnak másokat a bizalmukba. Ebben 

az első perctől kezdve törekedni kell az egészséges egyensúly megteremtésére. 

 Egy új csoport a megszokott környezethez képest esetleg kezelhetetlenül ingergazdag 

lehet a gyermek számára. A kezdeti benyomáskeltés eszközeire tekintettel kell lenni, de 

nem szabad túlértékelni (pl. a legvagányabb vagy a látványosan unatkozó gyerek imázsa). 

Ez gyakran védekezés az új benyomások, és a gazdagon áradó ingerek ellen. 

 A családból kiemelt gyermek a többi gyermekhez képest sokkal hangsúlyozottabban éli 

meg a kiszolgáltatottságot. Sorsáról, életének alakulásáról gyakorta csak igen korlátozott 

mértékben dönthet. Rugalmasan és támogatóan kell kezelni a javaslatokat és 

észrevételeket, mert a gyerek gyakran itt találkozik először azzal, hogy van választási 

lehetősége. 

 Első pillanattól kezdve résztvevőként is be kell kapcsolódnia a játékokba a 

csoportvezetőnek és a teamtagoknak, ezzel különböztetjük meg a helyzetet a 

hagyományos felnőtt-gyermek felállástól, amelyben a felnőtt nem partnerként, hanem 

autoritásként jelenik meg. 

 

2. 

Fejlődési szakasz neve: Viharzás (storming) 

 

Csoporttevékenység: Nyilvánvalóvá válnak az egyéni különbségek, ez a szerepekért, 

státuszokért történő harc és a konfliktusok időszaka 

 

A csoportban megfigyelhető jelenségek: 

 Elkezdődik a közös munka, és a csoportban hirtelen feszültség alakul ki (tagok egymás és 

a vezető ellen is fordulhatnak) 

 Versengés, vetélkedés szerepekért (ki legyen a vezető, ki a békebíró, kinek van több 

barátja, fiú-lány ellentétek, stb.) 

 Egymás fricskázása, ugratása, piszkálása 

 Veszekedés, vita, nyílt konfliktus 

 Pletykálás, célozgatások, manipulálás, rejtett konfliktus 

 Bűnbakképzés, kiközösítés 

 Feltűnő viselkedések a figyelem megszerzéséért (pl. drámai kirohanások, látványos 

unatkozás, folyamatos kimaradás a játékból, állandó telefonálgatás) 

 A csoportból való kilépés, vagy az azzal való fenyegetőzés 

 Érdekcsoportok („klikkek”) létrejötte 

 A csoportvezető kritizálása, párhuzamosan önjelölt „csoportvezetők” megjelenése a 

csoporttagok közül 

 

Vezetői feladatok: 

 Rábírni a csoportot egy konszenzusra arra vonatkozóan, hogy továbbra is vállalják-e 

csoport feladatait, együtt maradnak-e 

 Megtartani a csoportban, akit csak lehet, és elengedni, akit végképp nem lehet benn 

tartani 

 Újraírhatók a csoportszabályok a csoporttagok javaslatai alapján 

 A csoportvezető vezetői státuszának megerősítése, megőrzése, a csoportban vezető 

szerepet betöltő csoporttag(ok) megnyerése 

 Teret kell adni a jelentkező konfliktusok konstruktív megoldására (KIZÁRT kezelési 

módok: fizikai erőszak, egymás sértegetése, csoporton belüli elszigetelés, fenyegetés, 

sakkban tartás, „prédikálás”. JAVASOLT megoldási módok például: sport, közös 
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aktivitás, megbeszélés (a csoporttag kiabálhat, de nem fordulhat erőszakhoz sem 

fizikális, sem verbális szinten), humor, művészi kifejezés (pl. táncpárbaj)) 

 Nem szabad a konfliktusokat szőnyeg alá söpörni, elbagatellizálni, lefojtani, sem pedig 

túlhangsúlyozni. A megoldatlan konfliktushelyzet később felerősödve fog fellángolni. 

Támogatni kell a tagokat abban, hogy a konfliktusokból is tanulhassanak és épüljenek. 

 A team a saját példájával is tanítja a csoporttagokat a konstruktív konfliktusmegoldásra 

és szerep-meghatározásra. 

 A csoportvezető nem ítélkezhet, nem oktathatja ki a csoporttagokat. A konfliktus 

természetes velejárója a csoportnak, és nem egy jó alkalom a tagok leiskolázására. 

 

Családból kiemelt gyermekek specifikumai 

 A konfliktusokra, agresszióra való reakciójuk gyakran nem megfelelő, és nehezíti a 

társadalmi beilleszkedésüket. Mivel sokan bántalmazó családból kerültek ki, a 

nézeteltérések okozta feszültséget nehezen bírják. Gyakori a vitás helyzetek fizikális vagy 

verbális erőszakkal történő gyors lezárása, a helyzetből való kimenekülés (kiszalad a 

teremből, folyamatosan zenét hallgat, hogy ne lehessen hozzá szólni, annak hajtogatása, 

hogy minden rendben van, stb.), a meghunyászkodás és passzivitásba fordulás. 

 Azok a gyerekek, akik rendszeresen konfliktusokat éltek meg a családjukban, és általában 

csak agresszív töltetű kommunikációval fordultak egymás felé, gyakran a csoportban is 

ismétlik ezt a kommunikációs mintázatot. Nem tudnak még önállóan békés megoldást 

találni a konfliktusaikra az erőszakon kívül, ezért őket fokozottan kell támogatni a viták 

építő jellegű rendezésében. 

 Gyakran élnek át kudarcot és frusztrációt az emberi kapcsolataikban, ezért rendkívül 

érzékenyek a pszichés nyomásra, a verbális hangsúlyokra, és gyakran a hétköznapinak 

tűnő gesztus (felé nyúló kéz, ártatlannak tűnő vicc) is megijesztheti, vagy védekezésre 

késztetheti a gyermeket. 

 Nem egyszer lehet találkozni olyan gyermekkel, aki az elveszettség, a tanult tehetetlenség 

és kirekesztettség érzésével küzd. A viharzás időszakában ajándékozhatjuk meg először 

egy jól megválasztott szerep élményével (a bölcs, az erős, a jó humorú). 

 A felnőtt gyakran a hatóság és a diktatúra jelképe a gyermek számára a legnagyobb 

jóindulat ellenére is. Ezt nem szabad személyes sértésnek venni. A partneri viszony, 

amelyben a felnőtt is részt vesz a játékban, hajlandó álláspontot változtatni vagy éppen 

bocsánatot kérni, idővel meggyőzi a gyermeket arról, hogy a felnőtt nem csak ellenfél 

lehet. (Ha a gyerek tegezésből hirtelen magázásra vált át velünk, gondoljuk végig, hogy 

nem ezt a helyzetet éli-e újra.) 
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3. 

Fejlődési szakasz neve: Normázás (norming) 

 

Csoporttevékenység: A csoport közös csoportnormákat, attitűdöket fogad el, amelyek a 

viharzás időszakában felmerült konfliktusok megoldását is segítik 

 

A csoportban megfigyelhető jelenségek: 

 Megjelenik a „mi-tudat” és a csoporttöbblet jelensége. A csoport elkezd önmagára 

egységként tekinteni. Ha valaki nincsen ott, hiányolják, kérdeznek felőle. 

 A bizalom légköre kialakult, a távolságtartás és a benyomáskeltés gyakorisága egyre 

csökken 

 A csoporttagok tolerálják egymást, a nehézségek kezelésére közösen elfogadott normákat 

léptetnek életbe 

 Közösen elfogadott szabályaikat véglegesítik, betartják és betartatják 

 Közös szokások, közös nyelvhasználat, saját szavak jönnek létre (pl. csoportra jellemző 

köszönés, reggeli kávézás szertartása, csoportnév használata) 

 A kommunikáció nyílt, az elvárásokat, magyarázatokat és gondolatokat egyenesen lehet 

közölni 

 A legfontosabb tevékenység a csoporton belül kialakult kapcsolatok megőrzése és 

megerősítése 

 A csoporttagok még mindig nem a csoport feladatára, hanem egymásra koncentrálnak 

 A csoportvezetőt elfogadják státuszában 

 

Vezetői feladatok: 

 A bizalom légkörének további erősítése 

 A csoporttagok elfogadása, védelmezése 

 Egyensúlyi állapot elősegítése a csoportban (pl. aki túl hangos azt halkítja, a 

visszahúzódót bátorítja a megszólalásra, az éretlenebb gyereknél megerősíti az 

életkorának megfelelő megnyilvánulásokat) 

 A vezető aktivizálhatja a csoportot a szabályok önkéntes betartására, egymás 

megerősítésére, támogatására, az önállóság növelésére. 

 A mi-tudat kialakulásának elősegítése gyakorlatokkal, közös programokkal, a 

sorsközösség, a közös vonások hangsúlyozásával 

 Mederbe kell terelni a csoport önmeghatározását (Pl. Nem válhat csoportnormává, azért 

tartozunk össze, mert utáljuk a másik csoportot.) 

 Ekkor már nem változhat a csoport összetétele. Ha ez mégis megtörténik, újra kell 

kezdeni a csoportmunkát az alakulástól kezdve. 

 

Családból kiemelt gyermekek specifikumai 

 A saját szabályok és a döntés szabadsága gyakran elbizonytalanítja az intézményi 

struktúrában nevelkedő gyermeket. A legfontosabb, hogy védett közegben, a 

csoportvezető biztonságot adó hátterével próbálhassa ki, hogy milyen élmény normákat 

alkotni és azokat önkéntes elhatározásból követni. Külön élmény neki, hogy a csoport 

normáit a team- tagok és a csoportvezető is követi, és a szabályszegést ő is 

szankcionálhatja. (pl.: Aki elkésik, azt nagyon megtapsolják, mikor megérkezik. A 

vezetőt is. Ez semmi esetre sem jutalomként jelenik meg, a figyelemfelhívást szolgálja a 

csoport részéről a késésre.) 

 E gyerekek gyakran rendkívül erősen kötődnek saját csoportjukhoz (a családból kiemelt 

gyerekek közösségéhez, lakótársaikhoz, benti barátaikhoz), ha már elfogadták a családból 

való kiemelés tényét. Fokozottan jellemző rájuk a betyárbecsület, a felnőttek ellenében is 

betartott belső törvények. Ez kétélű kard a vezető kezében: nagyon jól lehet építeni a 
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csoport önszabályozására, az informális vezetőkre, ám nem szabad eljutni oda, hogy a 

gyerekek csoportja összefogjon valaki ellenében. Egy közös cél (pl. karácsonyi ünnepség 

létrehozása, születésnapi meglepetés készítése, egy erősítésre szoruló csoporttag 

megtámogatása) megerősíti a csoportot, és pozitív normákat ad számára. 

 A vezetőbe vetett bizalom alapvető jelentőségű a gyermek számára. Folyamatosan 

figyeli, akár próbára is teszi a gyermek a megbízhatóságunkat. Ezt a kapcsolatépítés 

jeleként értelmezhetjük, és nem vizsgaként.. Ám nem szabad engedni, hogy a gyermek 

vegye át az irányítást, csak annyit ígérjünk, amit betartunk, és, amit megígértünk, azt 

tegyük is meg. 

 

4. 

Fejlődési szakasz neve: Működés (performing) 

 

Csoporttevékenység: Kialakul a személyes kapcsolatok és a csoportszerepek mintázata, a 

csoport végzi a feladatát, amire rendeltetett 

 

A csoportban megfigyelhető jelenségek: 

 A csoport tagjai számára a szerepek és viselkedési szabályok világosak, megszilárdultak. 

 A csoport tagjai már képesek a csoport feladatával foglalkozni, a hangsúly a személyes 

kapcsolatok építgetéséről a közös cselekvésre tevődik át. 

 Alkotás, együttműködés, közös produktumok létrehozása. 

 Közös nehézségekre közös megoldásokat keresnek. 

 Ki-ki a saját szerepe és képességei szerint járul hozzá a csoport munkájához. 

 A csoport egyre önállóbb, döntéseikben egyre kevesebbszer kérik a vezető iránymutatását 

 Nem egyszer szívesen szerveznek valami közös, kötött foglalkozáson kívüli elfoglaltságot 

(csoportkirándulás, közös szórakozás), új közös célokat határoznak meg maguknak 

(projektek létrehozása, pénzgyűjtés egy új játékra, stb.) 

 

Vezetői feladatok: 

 A vezető egyre többször adhatja ki a kezéből a szoros irányítást, ha a csoport 

önszabályozása jól működik. A vezető gyakran inkább csak kíséri a csoportot, tanácsot és 

visszajelzést ad. Ilyenkor a csoportvezető csoportba vetett bizalma is próbatétel elé kerül. 

 Háttéradás: a közös feladat megoldásához az erőforrások biztosítása (pl. eszközellátás, 

pénzszerzés) 

 Alternatívák nyújtása a feladatok megoldásához. 

 Az egyéni képességek hangsúlyozása és erősítése a csoporttagok kapcsán: ki mivel 

járulhat hozzá a csoport teljesítményéhez 

 Sikeres feladatmegoldás esetén a csoport és a tagok egyenkénti megerősítése, pozitív 

visszajelzés adása. Ha a csoport kondíciói indokolják, esetlegesen újabb és magasabb 

csoportcélok meghatározása a csoporttal közösen. 

 Sikertelen vagy nem kielégítő feladatmegoldás esetén a csoport segítése a közös megoldás 

megtalálásában, a jó részmegoldások kiemelése, a bizonytalan csoporttagok megerősítése. 

 A csoport által megtervezett, csoporton kívüli programokban a vezető nem feltétlenül vesz 

részt akkor sem, ha külön meghívják. A csoport így önállóbb lesz, és elkülönülhetnek a 

szerepek. Ám mindig tegyük mérlegelés tárgyává, hogy a csoporttal tartunk-e egy ilyen 

programon, mivel éppúgy hátráltathatja, mint segítheti a csoportmunkát a részvételünk. E 

programokon fokozottan kell ügyelni a csoporttitok betartására, és senki sem használhatja 

e szabadidős programokat egy kvázi párhuzamos csoportfolyamat kialakítására. 

 

Családból kiemelt gyermekek specifikumai 

 A tanult tehetetlenség jelensége, illetve a gyerekeket általában körülvevő ingerszegény 

környezet miatt gyakran kevésbé mernek, vagy tudnak e gyerekek kezdeményezni, 
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kreativitásukat, önállóságukat érvényre juttatni. Csoportvezetőként kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gyerekek motiválására. Játékok felvezetésénél, feladatok meghatározásánál (ha 

a helyzet szükségessé teszi) gyakran segíthet, ha néhány kezdeti jó ötlettel katalizáljuk a 

feladatmegoldást. Ám semmiképpen nem szabad engedni, hogy kész sémákat kérjenek és 

kapjanak a gyerekek a feladatmegoldásokra, vagy hogy a vezető átvegye a vezetést a 

megoldásban. 

 A családból kiemelt gyermekek számos magánéleti hátránytól szenvednek, és gyakrabban 

találkoznak a kudarc jelenségével, ezért frusztrációs toleranciájuk és kudarctűrésük 

sokszor alacsony. Sikeres feladatmegoldás esetén rendkívül fontos az őszinte, egyéni és 

csoportteljesítményt is elismerő dicséret. Kudarc estén viszont aktívan kell csökkenteni a 

gyermekben felgyülemlő feszültséget, és hozzá kell segíteni őt a sikerhez. 

 Nagyon sok tehetséges alkotó, sportoló, előadóművész igen nehéz gyermekkort ért meg 

korábban. A kiskorban elszenvedett nehézségek tették e kiemelkedő embereket különösen 

fogékonnyá. Igyekezzünk a gyerekben felfedezni és erősíteni az önkifejezés formáit, 

melyek személyiségfejlődését és akár gyógyulását is segíthetik. 

 

5. 

Fejlődési szakasz neve: Lezárás (ending) 

 

Csoporttevékenység: A csoport a feladata teljesítését követően felbomlik, ismét egyénekre 

válik szét. A fő történés a csoportról való leválás és a búcsú. 

 

A csoportban megfigyelhető jelenségek: 

 A csoport teljesítette a kitűzött feladatát (vagy épp lejárt a csoportra szánt idő). 

 Megjelenhet fokozott közléskényszer („Ezt még elmondom így utoljára”) vagy 

bezárkózás, eltávolodás jellemezheti a tagokat („Nektek már nem mondok semmit”). 

 Megjelenik a nosztalgiázás a régi szép időkről, a közösen megélt élményekről. 

 Összehasonlítgatják a csoporttagok a csoport különböző fázisaiban megélt élményeiket 

(„Emlékeztek, hogy az elején még milyen ügyetlenek voltunk?”) 

 A csoporttagok figyelme egyre inkább a jövő és az egyéni életcélok felé irányul. 

 A kölcsönös függés mértéke csökken 

 Fellángolhatnak a korábbi szakaszokban tapasztalt konfliktusok, megjelenhetnek már 

túlhaladott viselkedésminták és reakciómódok (regresszió) 

 Az elválás érzelmi terhe miatt a csoporttagok sokkal érzékenyebbek. (Pl. könnyebben 

gurulnak dühbe, vagy sírják el magukat. Esetleg szorosabbra fűzik szerelmi, baráti 

kötelékeiket egymással.) 

 Van, aki a leválás okozta feszültséget a helyzetből való kimeneküléssel kezeli (pl. már el 

sem jön az utolsó alkalomra, megjelenhet hirtelen rosszullét a foglalkozás közben, 

némaságba burkolózik, vagy éppen végigbohóckodja ezt az időszakot) 

 A csoporttagok feszültek, eltűnőben van a „mit-tudat”, a helyzet bizonytalansága és a 

jövőtől való szorongás kerül előtérbe 

 A csoporthoz erősebben kötődő tagok igyekeznek fenntartani a kapcsolatot a 

későbbiekben is a többiekkel (címek cseréje, találkozók lefixálása) 

 

Vezetői feladatok: 

 Lehetőség biztosítása az érzelmek kifejezésére, és medret adni az érzelmi 

megnyilvánulásoknak 

 A jövőre nézve biztos kapaszkodó nyújtása jó emlékekkel, a csoportban elért fejlődés 

felidézésével és a pozitív tulajdonságok, sikerek megerősítésével. Ehhez bátran lehet a 

csoportot segítségül hívni. 

 Mederben tartani az emlékezést, hogy a csoport ne ragadjon le a múlt eseményien, hanem 

képes legyen továbblépni 
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 Kifejezésre kell juttatni a negatív érzéseket is, és ezeket elfogadhatóvá kell tenni a csoport 

számára (Tudatosítjuk a csoportban, hogy a feszültség ilyenkor természetes, 

érzékenyebbek vagyunk, ennek van is helye a csoportban. Azonban igyekezzünk, hogy 

mindenki szép emlékekkel távozhasson a csoportból). 

 Oldjuk a csoport feszültségét, simítsuk el a konfliktusokat. Ez már nem a nézeteltérésekről 

való tanulás ideje. 

 Csoportvezetőként ne akarjunk még minden, lényegesnek tartott és kihagyott dolgot az 

utolsó alkalmakba belezsúfolni. Ezzel csak túlterheljük az egyébként is megterhelt 

csoportot. A csoportvezetőnek a meg nem valósult lehetőségektől, és a kihagyott 

helyzetektől is el kell búcsúznia. A konzekvenciákat magunkban levonni viszont nem csak 

célszerű, de elengedhetetlen lépés is. 

 Ekkor lehet beszélni arról, hogy ki és hogyan képzeli el a jövőjét a csoporton kívül. Lehet 

akár egyéni életút-terveket is készíteni. 

 Nagyon óvatosan kell kezelni a csoportvezető és tagok későbbi kapcsolattartását. A hosszú 

távú egyéni kapcsolattartás pedagógiai, terápiás célzatú csoportoknál csak növeli a hajdan 

volt csoporttag függőségét, és rontja a hosszú távú megküzdési potenciálját. Sikert akkor 

érünk el, ha a csoporttag később önállóan képes megküzdeni a feladataival, nem pedig az, 

ha állandóan a csoportvezető segítségére, véleményére vagy épp elismerésére szorul. 

 

 

Családból kiemelt gyermekek specifikumai 

 Mivel e gyermekek legalább egyszer (gyakran azonban már több tucatszor is) megélték 

egy számukra fontos személy vagy épp élethelyzet elvesztését, az akkor megélt érzelmek, 

élmények ismét felidéződnek az elváláskor. Számíthatunk kirívó megnyilvánulásokra a 

dühkitöréstől egészen a beszélgetés alatti elszunyókálásig. 

 Gyakran e gyerekeket egyik pillanatról a másikra nemhogy búcsú, de alaposabb indoklás 

nélkül szakították el szeretteiktől. Ezért nem mindig rendelkeznek megfelelő viselkedési 

mintákkal a búcsúzásról, elválásról. Konkrét mintaadással, személyes vezetéssel kell 

segítenünk, hogy az elválást ne tragédiaként, hanem valami jó dolog lezárásaként és egy 

szebb jövő kezdeteként élje meg. 

 Bár viszonylag nagy közösségben élik mindennapjaikat – gyakorta magányosak és 

elszigeteltek a hétköznapokban. Számukra különösen fontos, hogy felhívjuk a 

figyelmüket a csoporttagokkal való későbbi kapcsolattartás lehetőségeire, és biztassuk 

őket új, ösztönző kapcsolatok kiépítésére. 

 A búcsúzás megterhelő volta miatt a gyerekek ilyenkor gyakran megkérdőjelezik saját 

szeretetreméltóságukat. A bizonytalanságuk legkisebb jelére is meg kell erősítenünk őket 

afelől, hogy az elválás nem az ő hibájukból történik, és a szeretet nem szakad meg. 
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3.2 A csapatmunka 

 

A KÁSZPEM® Módszer alkalmazóinak alapegysége: a team 

 

A KÁSZPEM® kidolgozása, tesztelése, és alkalmazása is csoportos formában történt. A 

Módszert mindig egy munkacsoport, azaz team közreműködésével alkalmazzuk. Még a párosban 

történő alkalmazás is sokkal eredményesebb, mint egyedül használni a módszert, azonban 

rendszerint legalább 3 fő alkot egy teamet. 

 

Team: a KÁSZPEM® alapelveit és módszereit követő segítők munkacsoportja. 

Team- tag: a munkacsoport tagja. 

Csoport: a KÁSZPEM® Módszerrel nevelt és gyógyított gyermekek és/vagy fiatalok csoportja 

Csoporttag: a csoportban lévő gyermeket vagy fiatalt értjük alatta, aki nem tagja a teamnek. 

 

A team összetétele csoportfoglalkozási keretek között: 

Csoportfoglalkozás: intenzív, határozott időre létrejövő, a KÁSZPEM® Csoport gyakorlataira 

épülő foglalkozássorozat, mely külön egységet képez a gyermekotthon programjai között. A 

terapeutikus jelleg erősebb a hétköznapi alkalmazáshoz képest. A csoport résztvevő tagjai lehetnek 

egy lakásotthoni közösség vagy akár több gyermekotthon tagjai is. 

 Csoportvezető: ő a csoport felelős vezetője, az információ fő forrása. Ő tematizálja a 

csoportfoglalkozásokat a team- tagok visszajelzései alapján. Vezethet és modulálhat 

játékokat. A csoportvezető delegálja a csoporttal kapcsolatos feladatokat, és ő gyűjti be a 

csoporttal kapcsolatos visszajelzéseket is. Csak KÁSZPEM® Csoportvezető vagy 

Módszerterapeuta és Mester töltheti be ezt a feladatot. 

 Társ-csoportvezető: a csoportvezető első számú segítsége, szükség esetén helyettesítheti is 

őt. Játékot vezethet, de nem modulálhat. A módszer alkalmazását már elsajátította, a 

csoportvezetést és strukturálást tanulja. Csak KÁSZPEM® Csoportvezető vagy 

Módszerterapeuta és Mester töltheti be ezt a feladatot. 

 Teamtag: a munkacsoport aktív tagja, aki nem vezet még játékot, de személyes 

mintaadásával segíti a csoportfolyamatot, és tanulja a módszer alkalmazását. Csak 

KÁSZPEM® Alkalmazó (vagy Alkalmazói kiképzési gyakorlaton részt vevő), 

Csoportvezető vagy Módszerterapeuta és Mester töltheti be ezt a feladatot. 

 Autentikus segítő: Az autentikus segítő bevonása a KÁSZPEM® egyik specifikuma. Olyan 

felnőttet jelent, aki családból kiemelt gyermekként nevelkedett (gyermekotthonban vagy 

nevelőszülőnél), és személyes élettapasztalatának megosztásával, hiteles példájával 

követendő minta a csoporttagok (gyermekek, felnőttek) számára. Hatása és meggyőző ereje 

felbecsülhetetlen, és oly mértékben képes támogatni a csoportfolyamatokat, amire egy 

családban nevelkedett segítő nem, vagy csak nagyon nehezen lehet képes. Az autentikus 

segítők kiképzése és felkészítése különleges eljárást igényel, és nélkülözhetetlen a feladat 

ellátásához, így erre a szerepre nem elegendő egy sikeres fiatal meghívása a csoportba. 

Komoly veszélyekkel járhat mind a felkészületlen fiatalra, mind a csoporttagokra nézve, ha 

szakszerű felkészítés nélkül (értsd: speciális KÁSZPEM® kiképzés) dolgozik egy autentikus 

segítő a csoportban. Ha nincsen képzett autentikus segítő, aki bevonható, akkor inkább a 

csoporttagok jó mintáját használjuk követendő példaként. 

FONTOS: Csoportfoglalkozási keretek között a team tagja csak olyan személy lehet, aki megkapta 

a KÁSZPEM® speciális kiképzését a feladat ellátására. Bármely más személy, függetlenül a 

gyermekotthonban betöltött státuszától, kizárólag a gyerekekkel egyenértékű csoporttag lehet, 

játékot, csoportfolyamatot nem irányíthat, a team tagja nem lehet. 

(Például: Ha egy gyermekfelügyelő vagy a fejlesztő pedagógus a KÁSZPEM® Alkalmazó, akkor ő 

vezeti a csoportot. Ha az igazgató, vagy szakmai vezető nem KÁSZPEM® Alkalmazó, akkor csak 

csoporttag lehet, a teambe nem vonható be, szakmai tapasztalata és képzettsége ellenére sem.) 
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3.2.1 A team összetétele gyermekotthoni keretek között: 

 

Gyermekotthoni alkalmazás: a Módszert a mindennapi nevelésben és gyógyító vezetésben 

alkalmazzuk, a hangsúly a KÁSZPEM® Rendszere szerinti szenzitív megismerésen, és fejlesztésen 

van, a gyermekotthon életében spontán módon megjelenő események során. A gyermekotthoni 

alkalmazás során is használhat a csoportvezető célzott gyakorlatokat, játékokat a KÁSZPEM® 

Rendszeréből, azonban ezek az alkalmak szétosztva jelennek meg a gyermekotthon életében, az 

ottani programok közé beépítve. 

A gyermekotthonban a teamet mindig azok a személyek alkotják, akik a gyermekotthoni 

munkacsoportnak is tagjai (pl. lakásotthon-vezető, nevelők, gyermekfelügyelők). Mindig legalább 

egy végzett KÁSZPEM® Alkalmazó kell, hogy legyen a csoportban, aki tudásával és 

felkészültségével tudja támogatni a nevelés folyamatát. A team konzultációs jelleggel együtt 

dolgozhat további szakemberekkel, például fejlesztő pedagógussal, pszichológussal, 

családgondozóval vagy iskolai tanárokkal is. 

 

Miért éppen team-munka? 

A Módszer tudatosan épít az egy munkacsoportban dolgozó segítők különböző képességeire. 

A team sokszínűsége adja annak erősségét. 

 

A jól működő team előnyei: 

 A teamben dolgozó különböző személyiségű segítők differenciált módon tudják ugyanazt a 

gyermeket segíteni. Így több oldalról, ám egységben lehet a gyermeket támogatni. 

 Egy a team- tag és egy csoporttag között létrejövő esetleges kommunikációs gát esetén 

rendszerint legalább egy team- tag mindig van, akihez a gyermek fordulhat. 

 Különböző emberek gyakran másképpen látják ugyanazt a helyzetet. A team tagjainak eltérő 

véleménye segítheti a gyermek helyzetének mélyebb megértését. 

 Az információ több csatornán fut be a teamhez. Nem tudhat mindenki mindenről egy 

személyben, ám a team munka során megoszthatóak olyan tudnivalók, amelyekkel a többiek 

nem rendelkeznek. 

 Együtt dolgozva nagyobb a segítő hatékonysága az információgyűjtés, a figyelem 

fenntartása, az emlékezés, a nevelési ráhatás gyakorlása, a véleményalkotás, a döntés 

területén. 

 Csoportban dolgozva a begyűjtött információk mennyisége megsokszorozódik, és segíthet a 

tárgyilagos helyzetkép-alkotásban. 

 A csoportfolyamat során nem tudunk mindig minden csoporttagra egyformán koncentrálni, 

viszont, ha van munkatársunk, vele megoszthatjuk a figyelmet. 

 Ahogyan figyelmünk, úgy emlékezetünk terjedelme is korlátozott. Együtt könnyebb 

felidézni a megalkotott terveket, illetve a csoporton történt eseményeket is. 

 Megoszthatóak a feladatok is, így egy személyre kisebb teher hárul, a team pedig több 

feladatot is el tud látni egyszerre. Különböző dolgoknak más-más lehet a felelőse. 

 Ha a team egységben működik, a tagok között folyamatosan áramlik a valósághű 

információ, és a team céljaiban és módszereiben mindenki közösen osztozik, a nevelési 

ráhatás sokkal sikeresebb lesz, hiszen a gyermek többféle olvasatban, de ugyanazt a 

vezérfonalat kapja a személyiségfejlődéséhez. 

 Döntéshozási folyamatban objektívebb, árnyaltabb és a valósághoz jobban illeszkedő 

döntésre lehet jutni a különböző látásmódok összehangolásával. 

 A különböző embereknek eltérő kezelési módjaik lehetnek ugyanarra a helyzetre. Így 

nagyobb eséllyel lehet jó megoldást találni egy-egy döntés során. 

 Ha a team- tagokat valami akadályozza a teljes értékű feladatellátásban (pl. fáradtság, 

magánéleti nehézség, betegség) a többi tag egyrészt támogatni, másrészt tehermentesíteni 

tudja őt. Ha valaki egyedül vezet egy csoportot, akkor számára nincs gyengélkedés, nincs 

pihenő, nem lehetnek nehéz pillanatok. 



 69 

 A team- tagok egészen eltérő élményanyaggal, élettörténettel s így eltérő 

viselkedésmintákkal bírnak. Nem csak a gyerekek tanulhatnak a segítőktől, hanem gyakran 

a team- tagok is tanulnak egymástól. 

 A team viselkedése, egymás közötti kommunikációja követendő minta lehet a gyermek 

számára a kortársakkal való együttműködésben. 

 Segíthet megelőzni a kiégést, és a helfer szindrómát, ugyanis a team a visszajelzés, a 

kontroll és a megerősítés színtere is. 

 Mivel a teamen belül számos nehézség orvosolható, szupervízóra vagy külső segítséggel 

való megoldásra már valóban csak a saját erőt meghaladó helyzetek kerülnek. 

 A team másodlagos hozadéka (hisz nyilván nem ezért jön létre), hogy hozzájárul a segítő 

szakmai és személyiségfejlődéséhez: visszacsatolást és szakmai reflexiót kaphat a 

viselkedéséről, valamint a gyerekekhez hasonlóan ő is (tovább)tanulja a közösségbe való 

beilleszkedést és a társakkal való együttműködést. 

 A csoporttal vagy csoporttagokkal való nézeteltérésben a team egységben képviselheti az 

álláspontját, így erősítik és védik egymást. 

 Több embernek több kapcsolata van: ha a teamnek vagy a csoportnak speciális támogatásra 

van szüksége, a team- tagok segíthetnek a megfelelő közreműködő megtalálásában 

ismeretségeik által (pl. családgondozó, pszichiáter). 

 A munkacsoport egyszerre óvja meg a segítőt az omnipotencia - élménytől (azt hisszük, 

mindenhatók vagyunk) és az elmagányosodástól, segít tisztában lenni korlátainkkal és 

erősségeinkkel, emlékeztet hibáinkra és a korábbi sikereinkre is. 
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3.3 Teamépítés 

 

A KÁSZPEM® alkalmazásának alapegysége a team. Meg kell különböztetni a teamépítést és 

a csapatépítést egymástól. A csapatépítést a KÁSZPEM® rendszerében mindenféle csoport 

megalapozására értjük (gyermekcsoport, egy élményprogram résztvevői, önsegítő csoport). A 

teamépítés ebben az olvasatban célzott csapatépítést jelent, melynek során az együtt dolgozó 

munkatársakból (szakemberek, segítők) alakítunk ki egy munkavégzésre rendeltetett csoportot. 

Mivel a KÁSZPEM® sikeres alkalmazása épp úgy múlik a módszer helyes alkalmazásán, mint az 

alkalmazók személyiségének kiforrottságán, a teamépítés során nem csak a közös munka szabályait 

és célkitűzéseit fogadjuk el, hanem munkaeszközünket, a személyiségünket is felkészítjük a 

segítettekkel való foglalkozásra. Az alább kifejtett teamépítés lépései bármilyen segítői 

munkacsoport kialakítása esetében célravezetőek lehetnek, így érdemes alkalmazni például 

gyermekotthoni munkacsoportok, családsegítő teamek vagy terápiás munkacsoportok 

megalapozásához is. 

A teamépítés arra a természetesen jelentkező szakmai és emberi szükségletre adott válasz, mely 

megkívánja, hogy az együtt dolgozó segítők a bizalom és egyetértés légkörében, közös alapokon, 

nyílt kommunikációval dolgozhassanak együtt. 

 

FONTOS: A TEAMÉPÍTÉST NE SPÓROLJUK MEG! MINDEN ÚJ BELÉPŐ TAG VAGY 

ÚJONNAN ALAKULÓ TEAM ESETÉBEN MEG KELL TENNÜNK AKKOR IS, HA MÁR 

KORÁBBRÓL ISMERJÜK EGYMÁST 

 

3.3.1 A TEAMÉPÍTÉS ALAPLÉPÉSEI ÚJONNAN LÉTREJÖVŐ 

MUNKACSOPORT ESETÉBEN 

 

 

3.3.1.1 Cél- és keretmeghatározás 

 

A team rendeltetésének leírása. Rendszerint a csoportvezető ismerteti a csoporttagokkal, 

hogy a team milyen feladat ellátására jött létre, milyen keretek között (pl. egy tesztcsoport 

számára, egy nyári táborra, vagy egy lakóegység működtetése érdekében egy 

gyermekotthonban, stb.), és mennyi időtartamra. Ezzel egyszerűen behatároljuk térben, időben 

és mentálisan a team határait. Banálisnak tűnő lépés, ám ezzel elejét vehetjük az esetleges a 

kompetencia-túllépéseknek és szerepzavaroknak. (Például így kijelöljük, hogy a munkacsoport 

mozgástere a saját gyermekcsoport nevelésére és irányítására terjed ki, de például a karbantartó 

részleg munkáját már nem érinti. Vagy hogy a team tíz napig fog együtt dolgozni, utána 

feloszlik.) Ez a lépés egyetlen mondatot is jelenthet akár a teamtagok felé, viszont segítséget 

nyújt ahhoz, hogy egy új környezetben vagy feladathelyzetben mindenki biztonságban 

érezhesse magát hovatartozását és alapfeladatát illetően. Ha egy nagyobb szervezetben működő 

munkacsoportról van szó, akkor ebben a pontban kell bemutatni a szervezetet is (pl. a 

gyermekotthont, vagy az alapítványt). A cél- és keret-meghatározásra különös figyelmet kell 

fordítani egy már működő csoportba belépő új tag esetén akkor is, ha a tagot korábbról 

ismerjük. A cél- és keret-meghatározást a teamnek konszenzussal el kell fogadnia. A 

konszenzus létrejötte nélkül a team nem építhető tovább. 

Ezzel a lépéssel döbbenetes félreértéseket lehet elkerülni. Egy képzett pedagógus kolléga 

például rendszeresen takarítgatott és szekrényeket rendezett a munkaidejében, míg a gyerekek 

felügyelet nélkül lézengtek az épületben. Zavarban volt, nem tudta pontosan, hogy mi a 

feladata, csak valami „értelmes” dolgot próbált csinálni. A kolléga számára egyértelművé kellett 

tenni, hogy a feladata a gyermekekkel való foglalkozás, és nem a takarító helyett való 

munkavégzés. Ezt annak ellenére ki kellett jelenteni, hogy főiskolát végzett, évek óta a pályán 

lévő szakember volt. 
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3.3.1.2 Általános ismerkedés 

 

A hétköznapi szintű önjellemzést és ismerkedési folyamatot értjük alatta. Az általános 

ismerkedés során alapvető információkat közölnek és gyűjtenek egymásról a teamtagok (például 

életkor, családi állapot, lakóhely, munkahely, hobbi). Időszaka és formája igen változatos lehet, 

ám mindenképpen a mélyebb megismerés és legfőképpen a munka megkezdése előtt kell rá sort 

keríteni. Egyes teamek például összekötik az ismerkedést valamilyen szabadidős programmal, 

amikor beszélgetni lehet (pl. egy közös kirándulás, kávézás), így spontánabb körülmények 

között lehet kapcsolatot építeni. Más teamek célzott gyakorlatokkal vezetik ezt a lépést (az 

általános ismerkedésre nagyon jó módszerek találhatóak a KÁSZPEM® Játéktárában). 

Ha a tagok korábbról ismerik egymást, és az általános ismerkedésen túl szívesen beszélnének 

magukról, akkor beszámolhatnak mindarról, ami abban az időszakban történt velük, amíg nem 

dolgoztak együtt. 

Az általános ismerkedés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a teamtagokat, lehetőség legyen 

az első benyomás kialakítására, és kezdeti alapot szolgáltasson a bizalomépítéshez. 

Képzéseinken tapasztaltuk, hogy gyakran az évek óta együtt dolgozó munkatársak sem ismerik 

egymást, még általános szinten sem. Számos esetben érkezett olyan reflexió a résztvevőktől, 

hogy „ősidők óta” együtt dolgoznak, mégsem tudták egymásról a megismert dolgokat. A 

KÁSZPEM® Csoportokban ezért minden esetben tartunk általános ismerkedést, akkor is, ha már 

öt éve ismerjük egymást, s még így is tudunk egymásnak újat mondani. 

 

+ Közös szakmai alapok lefektetése 

 

Egy célzott feladat elvégzésére rendeltetett munkacsoport esetében nagyon fontos 

megismerni és tudni a teamtagok szakmai hátterét és felkészültségét. A KÁSZPEM® esetében a 

teamtagoknak ismerniük kell legalább a módszer alkalmazásának alapelveit, illetve azt, hogy ki 

milyen szinten áll a Módszer elsajátításában. Ezt az előképzettséget módszerspecifikus 

KÁSZPEM® képzésen lehet megszerezni, a főiskolai, egyetemi, de még a terápiás végzettség 

sem jogosít fel senkit az alkalmazására. Egy gyermekotthoni team esetében, ahol a lakásotthon-

vezető, nevelők és gyermekfelügyelők alkotják a szűk munkacsoportot, közös szakmai alapokat 

kell teremteni: ha a kollégák nem ismerik a gyermekotthonra érvényes pedagógiai programot, 

illetve a (sokszor íratlan) szabályokat, mindenképpen előzetesen a kolléga tudomására kell 

hozni ezen információkat. 

Különböző tudomány- illetve szakterületek képviselőinek együttműködésekor minden tagnak 

tudatnia kell a többiekkel képzettségét, illetve azt, hogy az adott munka elvégzéséhez 

szaktudásának mely szegmensével tud hozzájárulni (pl. egy gyermekotthoni team és külső 

szakemberek, pszichológus, szupervizor, fejlesztő pedagógus együttműködésekor). Ez a lépés 

azért kapta a + jelet, mivel „hagyományos” csapatépítés során nem alkalmazzuk. 

 

3.3.1.3 Szerepmeghatározás 

 

Az általános ismerkedésbe is beleszőhető lépés, mely azt szolgálja, hogy a team tagjai 

megismerjék a teamben betöltött szerepüket. Ekkor kerül sor annak deklarálására, hogy ki a 

vezető, ki a társvezető vagy helyettes, ki az autentikus segítő, és kinek mi a feladata a 

munkacsoport szintjén. Még a legdemokratikusabb csoportokban is fellelhető egy vezető, aki a 

felelősséget és a döntési jogok legalább egy részét gyakorolja. A szerepmeghatározás szintén a 

kompetenciahatárok kijelölését szolgálja, illetve tudatosítja a tagok számára, kire miben lehet 

számítani a munkában. 
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3.3.1.4 Szabálymeghatározás 

 

A teamépítés egyik legbonyolultabb, ám egyik leghasznosabb lépése. A teamre érvényes 

szabályokat a tagok javaslata alapján hozzuk, és csakis konszenzussal lehet elfogadni, egyik 

pontról a másikra. Ha valamely szabályt nem tud elfogadni egy teamtag az adott formájában, 

akkor addig kell alakítani a szabályon, amíg mindenki számára akceptálható nem lesz. A team 

szabályai rögzítik a munkacsoportban érvényes alapvető kommunikációs és viselkedési 

eljárásokat, melyeket a későbbi munka során axiómaként (alapelv, melyet nem vitatunk) kell 

alkalmazni. Amíg a team szabályairól teljes körű konszenzus nem születik, nem haladhat tovább 

a teamépítés. 

 

Amit a teamszabályokba érdemes beépíteni: 

 

 TEAMTITOK: Ami a teamben elhangzik, az a team tagjai között marad. Arról harmadik 

személynek nem beszélünk, és a teamen kívül sem lehet beszédtéma (pl. két tag között a 

mosdóban). Harmadik személynek csak a csoportvezető adhatja ki a teamben elhangzottakat 

kizárólag olyan esetben, amikor a harmadik személyt is titoktartási kötelezettség terheli 

(például egy szupervizornak). 

 A SEGÍTETTEK TITKAI: Minden, a csoporttal (a segítettekkel) kapcsolatos fontos 

információ megosztható és rendszerint megosztandó a teammel a szükséges mértékig. Így a 

gyerekekkel kapcsolatos tudnivalókat közzétesszük, ám a kapott információkat tilos 

indiszkréten felhasználni. Kényes az egyensúly ebben a kérdésben. A teamtagok 

beszélhetnek a gyermekek (csoporttagok, segítettek) bizalmas ügyeiről, ha azzal 

egyértelműen segítenek az adott személynek vagy csoportnak. Például autoagresszió esetén. 

Azonban tilos a gyermeket (segítettet) kipletykálni és szakmai alapokat nélkülöző módon 

kiadni. 

 A NÉZETELTÉRÉSEK KEZELÉSE: Egy teamben éppoly természetes módon jelentkezik a 

nézeteltérés, mint az egyetértés. Alapvető szabály kell, hogy legyen a teamben, hogy 

nézeteltérés esetén őszintén fel lehet tárni saját álláspontunkat, ám úgy, ahogyan a gyerekek 

számára, a teamtagok számára sem megengedhető a személyeskedés, sértegetés vagy a 

bármilyen formában történő kártétel. Követendő kommunikációs minta először azzal 

megbeszélni a nézeteltérést, akivel előállt a helyzet akkor is, ha ez nehézséget jelent. A 

pletykálás, „fúrás”, manipuláció aláássa a team működését. 

 INFORMÁCIÓKEZELÉS: A teamben folyamatosan és nyíltan kell áramolnia az 

információnak mind verbális mind nonverbális szinten. E pontban megegyezhetünk abban, 

hogy milyen jeleket használ a team például a szünet (pl. tenyérrel mutatott T betű), a 

tempóváltás (pl. malmozó ujjak előrefelé gyorsítást, visszafelé lassítást jeleznek) vagy épp a 

feladatmegosztás (pl. rövid szemkontaktus és szemhunyás) esetére. Az információkezelés 

sarkalatos pont minden csoport működésében. Alapvető viselkedési szabály, hogy a kapott 

információval nem élünk vissza, és törekszünk a lehető legtárgyilagosabb megosztásra 

(igyekezzünk minél pontosabban, színezés nélkül közölni a mondandónkat). 

Egy gyermektáborban lélekszakadva rohantak az egyik önkénteshez a gyerekek, hogy 

menjen, segítsen gyorsan, dugulás van az emeleti zuhanyzóban, mindent elöntött a víz, ázik 

az emelet. Amíg az önkéntes összegyűjtötte a vödröket, rongyokat, pumpát, beszélt a 

munkatárssal, akivel a gyerekek jöttek, aki elmondta, hogy nem öntött el mindent a víz, csak 

a küszöbig ér a fürdőszobában. Az emeletre felérve az önkéntes elkezdte keresni, hogy hol 

akadt el a lefolyó, mert a fürdőszobában nem talált állóvizet a padlón. Egy másik 

munkatárstól, aki a zuhanyzó mellett álldogált, megkérdezte, hol van a dugulás. Mire a 

munkatárs közölte: ő csak annyit mondott a gyerekeknek, hogy a zuhanyzó bármikor 

eldugulhat, mert sokan fürdenek benne, és lassan megy le a víz. Így csúszunk el a 

kommunikációs banánhéjakon. 
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 EGYMÁSRA HAGYATKOZÁS: Az egymásra hagyatkozásnak két alapvető aspektusát kell 

tekintetbe venni a team szabályaink kialakításakor. 

Egyrészt a munkamegosztásban való egymásra hagyatkozás: amikor a teamtagok 

megkapják feladatukat, az adott feladatért minden teamtag önállóan felel, legyen szó akár 

teafőzésről, akár egy játék levezetéséről. Ha a társunk nehézségekkel küszködik feladata 

ellátásában, mindenkinek joga és kötelessége felajánlani a segítségét a számára, de ez nem 

mehet a saját feladat rovására. Segítségadás esetén a feladat ellátását nem szabad átvenni a 

felelős teamtagtól akkor sem, ha mi magunk jobban csinálnánk. Csak a csoportvezetőnek 

van joga közbeavatkozni és az irányítást átvenni, és csakis olyan esetekben, amikor a 

teamtag hibája komoly mértékű törést okozhatna a csoport vagy a segítettek számára. A 

csoportvezetőnek ilyenkor is minden erejével azon kell lennie, hogy a megsegített teamtag 

méltóságát és tekintélyét a lehető legnagyobb mértékben megőrizze. (Például: Nem 

forrázhatjuk le a munkatársunkat azzal, hogy a gyermek előtt elvesszük tőle a feladatát. 

Segítségünket viszont diszkréten felajánlhatjuk.) 

Ha a csoportvezetőben megbíznak a teamtagok, akkor általában automatikusan elfogadják a 

csoportvezető segítségét vagy közbelépését. 

 

Az egymásra hagyatkozás másik aspektusa a kölcsönös egymásrautaltság elfogadása: 

általános alapszabály, hogy a segítő célzatú csoportban a teamtagok feltétel nélkül 

hagyatkoznak a vezetőre olyan helyzetben, amikor nincs idő vagy lehetőség demokratikus 

döntéshozásra. Ez veszélyhelyzetben akár életmentő fontosságú is lehet. Az adott 

szituációban a teamtagok követik a csoportvezető iránymutatását, a gyermek vagy segítettek 

előtt nem kérdőjelezik meg a döntését. A szituáció végeztével, a segítettektől távol (például 

az esti visszajelző beszélgetéseken) rátérhet a team a helyzet kiértékelésére és a 

háttérinformációk begyűjtésére. 

 

Nyáron egy 50 gyermeket megmozgató szabadtéri élményprogram kellős közepén azt az 

utasítást kapta a munkacsoport, hogy induljanak el a gyerekekkel az egyik teamtag után, és 

tegyék, amit kér. A teamtag távolabb vitte a gyerekeket a szabadtéri programtól, autóba ültette a 

gyerekeket, és pár perc alatt fedett épületben helyezte el a csoportot. A teamtagok nem 

kérdezősködtek, nem álltak elő különböző javaslatokkal, nem igyekeztek az eset mélyére látni az 

adott helyzetben. Az esti beszélgetésen a csoportvezető elmondta a teamtagoknak, hogy 

telefonon értesítették, hogy a szabadtéri program felé vihar közelít, amely a város másik felén 

már tetőket kapott fel és fákat döntött ki. Azért volt szükség a gyerekek kimenekítésére, hogy a 

baleset- és életveszélyt azonnal megelőzzék. Képzeljük, mi történhetett volna, ha röpködő 

tetőcserepek és lezuhanó faágak között még szavazást rendeznek a megoldásról. 

 

Ugyanígy a vezetőnek is el kell fogadnia azt, hogy a teamtagok támogatása nélkülözhetetlen 

a sikeres munkavégzéshez. Meg kell osztania velük a bizalmat, az információt, és a munkavégzés 

során engednie kell az önállóságot is. Ha a vezető nem képes kiadni a kezéből a munkát (nem a 

vezetést!), akkor már nem beszélhetünk teamről. A bizalmatlanság és a mindenhatóság érzése, 

valamint az összes teher egy személyben történő cipelése hamar ellehetetleníti a vezetőt saját 

teamjében. 

 

A kölcsönös egymásrautaltság alapfeltétele a nyílt és hiteles kommunikáció, illetve a 

csoportban meglévő bizalom. A teamtagoknak mindig meg kell győződniük arról, hogy az 

utasítás valóban a team vezetőjétől származik-e. 

 

Az ÁGOTA® Táborokban a gyerekek hamar felismerik ezt a szabályt. Pár nap után, ha meg 

akarnak viccelni valakit, csak annyit mondanak neki „Keresett a táborvezető”. Az új 
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munkatársak gyakran fél óráig keresik a táborvezetőt, míg a tapasztaltabbak csak felhívják 

telefonon, hogy leellenőrizzék, tényleg tőle jött-e az információ. 

 

 DÖNTÉSHOZÁS: Döntési helyzetben minden teamtagnak egyenlő joga van részt venni a 

döntés meghozatalában (státuszától függetlenül). Ez alól csak akkor mentesítendő a teamtag, 

ha fennáll a bevonódás vagy érintettség veszélye, ami miatt nem képes tárgyilagosan 

mérlegelni (pl. a csoporttaggal való konfliktushelyzetben). Bár a döntéshez minden teamtag 

hozzájárulhat, és a felelősség gyakorlatilag így megoszlik, a végső szakmai, etikai felelősség 

a csoportvezetőt terheli! Ám, ha a csoport rossz döntést hoz, akkor kijavítania is közösen 

kell. 

Szükséghelyzetben a csoportvezetőnek van elsődleges joga döntést hozni. Alapszabály, 

hogy egymás döntéseit nem kérdőjelezzük meg a gyermek (segítettek) előtt. Ezzel mélyen 

alá lehet ásni munkatársunk tekintélyét. A hibás döntéseket általában könnyebb helyrehozni, 

mint a megtépázott tekintélyt helyreállítani. 

Például nem adunk csokoládét a gyermeknek, ha azt a munkatársunk megtiltotta neki, akkor 

sem, ha tudjuk, hogy ezzel elejét vehetjük egy konfliktushelyzetnek. Illetve nem kezdünk el 

vitatkozni a gyermek előtt azon, hogy kinek a döntése a helyesebb. 

 EGYSÉG ÉS LOJALITÁS: a teamnek egységként kell működnie a szó minden értelmében. 

Ha a teamben feszültségek is vannak, a csoport vagy külső személyek számára akkor is az 

egymás iránti lojalitás kell, hogy jellemezze a teamtagok viselkedését. 

 MINTAADÁS: Tudatosan törekednie kell a teamtagoknak arra, hogy követendő mintát 

adjanak a gyermekek, segítettek számára. Semmi sem rombolja úgy a teamtag hitelességét, 

mint amikor valaki vizet prédikál és bort iszik. 

KÖLCSÖNÖS TÁMOGATÁS: A team egyfajta közösségként is kell, hogy működjön. Úgy, 

ahogyan tudják egymásról a tagok az erősségeiket, úgy nagy hozadéka van annak is, ha a 

nehézségeikről beszélnek egymás között. Ha valaki titkolja a benne lévő feszültséget, 

bánatot vagy frusztrációt, az a csoportban visszaüthet. Ha olyan nehézségünk van, amit nem 

tudunk figyelmen kívül hagyni, mindenképpen osszuk meg a többiekkel. Ugyanígy el kell 

fogadni a külső segítséget, ha a team saját maga nem boldogul valamivel. 

 NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ: A nyílt kommunikáció a team működésének alapfeltétele. A 

tagok között nincs helye mismásolásnak, csúsztatásnak, titkolózásnak, célozgatásoknak, 

pletykáknak, sem pedig virágnyelvnek vagy a többiek számára érthetetlen szakszövegnek. 

Az értékelésnek, dicséretnek, vagy épp a konfliktusnak is nyílt kommunikációval kell 

megvalósulnia. A nyílt kommunikáció nem jelent egyet a nyers fogalmazással, 

indiszkrécióval vagy faragatlansággal, mindig tekintettel kell lennünk az érintett személyes 

kondícióira. 

 ELŐBB KÉRDEZZ, AZTÁN ÍTÉLKEZZ: Minden helyzetre érvényes: hirtelen ítéletalkotás 

helyett inkább előbb kérdezzünk az érintettől. 

 TISZTELETADÁS ÉS SZAKMAI ALÁZAT: Az egymás meglátásaira való nyitottság, a 

teamtag méltóságának szem előtt tartása és a kölcsönös tisztelet alapelvének elfogadása 

számos konfliktus elejét veheti. Ez a szabály minden területre érvényes: onnantól kezdve, 

hogy nem vágunk egymás szavába, egészen addig, hogy nem bocsátkozunk vitába olyan 

területen, amelyben nem vagyunk kompetensek. 

 NINCS ROSSZ KÉRDÉS: A teamben mindig helye kell, hogy legyen a kérdésfeltevésnek. Ha 

valaki bátran felvállalja a bizonytalanságát vagy tájékozatlanságát egy kérdésben, azt 

megilleti a tiszteletteljes válaszadás is. Inkább ötször kérdezzen a munkatárs, mint hogy 

helyes tudás nélkül hozzon hibás döntést. 
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A team szabályait leírjuk, és mindenki az aláírásával is hitelesíti, hogy elfogadta azt. A team 

szabálya így bármikor könnyen felidézhető, és vitás esetekben irányt adhat. Minden egyes tagra 

vonatkozik a csoportszabály, aki elfogadta azt, és számon is kérhető rajta (a vezetőtől a kisegítőkig) 

 

A team szabályait az újabban belépett teamtagokkal is meg kell ismertetni, és el kell fogadtatni 

 

3.3.1.5 Előfeltevések tisztázása 

 

E pontban van lehetőség a már előzetesen jelentkező elvárások, előfeltételezések, vélekedések, 

érzelmek, esetleges előítéletek megosztására. 

Az elvárások tisztázása nagyon jó alkalom arra, hogy a team és a várható feladat kihívásait 

határozottabban körvonalazzuk, és elébe menjünk olyan helyzeteknek, melyekben a valóság helyett 

a rejtve vagy tudattalanul meglévő előfeltételezéseink alapján reagálunk. 

Tisztázandó területek: 

 Vannak-e ezzel a területtel kapcsolatos korábbi élményeim? 

 Mit várok ettől a helyzettől (munkától, csoporttól, tábortól, stb.)? 

 Minek örülnék a legjobban e munka során? 

 Mitől tartok? Mitől félek? 

 Bujkál-e bennem valami megérzés a mostani munkával kapcsolatban? Ha igen, milyen? 

A predikciók tisztázása során tanúsított őszinteség nagymértékben megerősíti a teamtagok 

egymásba vetett bizalmát, és segít abban, hogy jobban értsünk munkatársunk reakciót. 

 

3.3.1.6 Célzott ismerkedés 

 

A teamépítés azon lépése, amelynek során a személyiség, mint munkaeszköz jelenik meg a 

teamben. A célzott ismerkedés azt szolgálja, hogy a team tagjai szakmai és emberi szempontból is 

megismerjenek bennünket meghatározott szempontok alapján. Ez hosszadalmas, türelmet igénylő 

folyamat, azonban nagymértékben összeépíti a teamet. 

A célzott ismerkedés során az alábbi jellemzőkről kell beszélnünk: 

 Motivációk: Miért vállalkoztam erre a feladatra? Miért van szükségem erre? 

 Előzmények: Van-e már tapasztalatom ezen a téren? Ha igen, milyen? 

Egy minta a fenti alapelvek alapján egy működő team szabályaiból: 

 

 Ami a teamben elhangzik, az a team tagjai között marad. 

 Diszkréció a segítettekkel kapcsolatban. 

 Legrövidebb út az egyenes. (konfliktuskezelésre és kommunikációra) 

 Az információ hatalom, okosan élj vele! 

 Egymásra hagyatkozás és kölcsönös segítségadás 

 Mindenkinek joga van javaslatot tenni, és a javaslatért köteles vállalni a felelősséget!  

 Egység és lojalitás 

 Ha vizet prédikálsz, igyál is azt. 

 Segítség a segítőnek is kell 

 Előbb kérdezz, aztán ítélkezz! 

 Tiszteletadás és szakmai alázat. 

 Nincs hülye kérdés 
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 Erősségek: Mik a személyiség erősségeim, azok a dolgok, amelyek jól mennek nekem, 

amiben lehet számítani a segítségemre? Mire vagyok büszke? 

 Gyengeségek, korlátok: Mik a személyiségem gyenge pontjai? Mitől leszek mérges, feszült, 

frusztrált? Milyen vagyok, ha fáradt, szomorú vagy dühös vagyok? Milyen helyzetekben 

blokkolok le (mitől leszek válaszképtelen?) Mitől félek? Van-e tabu a számomra? Ha igen, 

mi az a téma, amit kerülni szeretnék? Mi az, amit semmiképpen nem szeretnék megtenni? 

Mi az, amit nem bírok elviselni? Van-e olyan tényező, ami akadályoz a feladatom 

ellátásában (gondolnunk kell például a kisgyermekesekre, több munkahelyen dolgozókra, de 

a láncdohányosokra vagy a betegekre is)? 

 Sikerkritériumok: Mit tekintek sikernek? Mitől vagyok elégedett? 

 Stresszoldás: Mi az, ami kikapcsol? Hogyan lehet feloldani a feszültségemet? Hogyan 

kommunikálok konfliktus-, illetve stresszhelyzetben? 

 

Mint látható, a célzott ismerkedés nagyfokú önismeretet is kíván a segítőtől. Ha a munkatársunk 

még nem gondolkodott el a fenti kérdéseken, vagy még nem tart az önismeretnek azon a szintjén, 

hogy válaszolni tudjon, támogassuk abban, hogy minél alaposabb választ adhasson (akár nagyobb 

türelemmel, önismeret-fejlesztéssel, illetve a gyakorlatban történő megfigyeléssel és az azt követő 

értelmezéssel). A segítői pályán nem elégedhetünk meg a hétköznapi szintű önreflexióval. 

 

3.3.1.7 Kérdések 

 

E pontban van lehetőség arra, hogy a teamtagok megfogalmazzák mindazon kérdésüket, 

amire nem kaptak választ a korábbiakban, témaköri kötöttség nélkül. 

Ha valaki nem mond magától valami fontosat, bátran kérdezzünk rá, ne vegyük magától 

értetődőnek az információkat. 

 

Fontos tudni: az egyes munkafeladatok megbeszélése, a munkaszervezés, a hiányzás kérdése nem 

az első teamépítés során történik. Ez a teendő a felépített teamek működtetéséhez tartozik. 

 

3.3.1.8 Reflexió és indítás 

 

A teamtagok az építkezés záró momentumaként lehetőséget kapnak arra, hogy 

megfogalmazzanak egy rövid visszajelzést a lezajlott folyamatról, a teammel kapcsolatos 

várakozásaikról. Ezzel keretet kap a csoportfolyamat, és a team maga készíti elő a helyzetet a 

munka megkezdésére. 

A reflexiót követően a csoportvezető kijelenti, hogy a team megalakult, és elkezdheti a munkáját. 
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3.4 A felépített teamek működtetése: az újraépítkezéstől a lezárásig 

 

A már felépített teamek működtetésére minden egyes találkozáskor külön figyelmet kell 

fordítani. Ez persze nem jelenti azt, hogy Kőmíves Kelemenként nap mint nap az alapoktól kell újra 

kezdeni a team strukturálását. Az ismételt összegyűlésre és összehangolódásra, valamint a 

levezetésre és lezárásra azonban mindig szükség van. Ez a munka jellegtől függően a napi 

rendszerességtől a csoporttalálkozások gyakoriságáig terjedhet. 

Például KÁSZPEM® Csoport esetén naponta kell team- megbeszélést tartani, ugyanis a program 

intenzitása ezt teszi szükségessé. Egy gyermekotthonban pedig legalább hetente lenne szükséges 

összeülnie a teamnek. Tapasztalatunk szerint azonban sajnos nagyon sok gyermekotthonban még 

egy átlagos munkamegbeszélést sem tartanak az egységekben, csak a naplóban üzennek egymásnak 

a dolgozók, így a munka sokkal kevésbé hatékony, mint lehetne. 

 

3.4.1  Megérkezés 

 

A tagok „megérkeztetése” mentális és érzelmi szempontból is. A csoportmunkához 

elengedhetetlen, hogy a résztvevők ne csak testben legyenek ott a találkozáson, de figyelmükkel és 

teljes személyiségükkel is bekapcsolódjanak az eseményekbe. A megérkezés ráhangolja a 

résztvevőket a csoport atmoszférájára, közös tudásalapot hoz létre, és segít „letenni” a hétköznapi 

nehézségeket. A megérkezés a figyelmet a hétköznapok gondjairól a teamben lévő személyekre 

irányítja. 

 

Irányító kérdések a megérkezéshez (zárójelben a napi találkozások kérdései): 

 Hogy vagytok? Mi újság veletek? (Hogy vagytok? Hogy aludtatok?) 

 Mi történt veletek az elmúlt időszakban, míg nem találkoztunk? (Hogy telt az elmúlt este?) 

 Foglalkoztatott-e valami az elmúlt alkalommal történtekből? (Foglalkoztatott-e valami 

benneteket a tegnap történtekből?) 

 

A megérkezés kérdései mindenkire vonatkoznak. A csoportvezető rendszerint utolsóként szólal meg 

egyrészt udvariasságból, másrészt ezzel jelzi, hogy az adott szakasz a végéhez közeledik. 

 

3.4.2 Információgyűjtés a segítettekről 

 

Ez a pont akkor releváns, ha a találkozások között a team tagjai kapcsolatban voltak a segített 

gyerekekkel (felnőttekkel, kliensekkel), illetve az ő ismeretségi körükkel, és információval tudnak 

szolgálni róluk. Ekkor számolhatnak be a teamtagok, ha például a közbeeső időszakban segítséget 

kért vagy beszámolt az életéről a gyermek, vagy épp tudni lehet, hogy baj érte valamelyik 

csoporttagot (pl. betegség, szobafogság, stb.). Ugyanekkor lehet beszélni a másodkézből kapott 

információkról is, ami például a gyermek gondozóitól, barátaitól vagy tanáraitól érkezett. 

FONTOS: A másodkézből kapott információkat sohasem szabad készpénznek venni, mindig első 

kézből kell ellenőrizni annak hiteleségét és igazságát. Ha a gyermek nem igazolja a hír 

valóságtartalmát vagy nem szeretné megosztani velünk az adott információt, úgy kell kezelnünk, 

mintha nem tudnánk róla. Ez is az indirektivitás és a diszkréció része. 

 

3.4.3 Munkamegbeszélés 

 

Munkacsoport lévén a megérkezést követően rátér a csoport az adott egységgel (az adott nappal, 

programmal, vagy épp a következő héttel) kapcsolatos feladatok megbeszélésére és a 

munkamegosztásra. 

A munkamegbeszéléssel érintett témák: 

 Adott időszak témája (Pl. Bizalomkép) 
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 Adott időszak főbb célkitűzései (Pl. a sérült bizalomkép feltárása, új pozitív 

bizalomélményhez való hozzásegítés) 

 A cél elérése érdekében szükséges alap-munkafeladatok (Pl. Milyen játékokat fogunk 

játszani). 

 A cél elérése érdekében szükséges különleges munkafeladatok (Pl. a strukturált játékokon 

kívüli időben hogyan viszonyulunk a gyermekhez, miről beszélgessünk vele a szabadidőben, 

mely gyermek milyen különleges törődést igényel) 

 A munkafeladatok sor- és időrendjének meghatározása (Mikor mit csinálunk, Melyik játék 

után melyik következik, Mikor lesz szünet) 

 A munkafeladatok felelősének kiválasztása (pl. Ki vezeti az adott játékot, ki készíti össze a 

játék kellékeit, ki beszélget az adott gyermekkel) 

 Az adott munkafeladat elvégzésének határideje (pl. Még ma beszélgetni kell a gyermekkel) 

 Segítségadás: Kinek van szüksége segítségre a feladatához? Kinek van szabad kapacitása 

segíteni? 

 A munka elvégzéséhez szükséges attitűdökről és stratégiákról való megegyezés (például: 

Nyugalmat kell sugároznunk, hogy megnyugtassuk a gyerekeket. Ha valaki kiabál, mi nem 

kiabálunk vissza. Ha elbizonytalanodunk, azonnal összeül a team konzultálni.) 

 Felkészülés az esetleges kivételes helyzetekre (Például külön kell készülni arra az 

eshetőségre, ha egy a csoporttagok közti konfliktus „robbanni fog”, vagy ha például 

valamelyik gyermeknek haldokló rokona van, akit a csoport alatt elveszíthet) 

 

Mivel egy segítőnek rengeteg információt kell kezelnie, érdemes a munkamegbeszélésen 

leszögezett megállapodásokat írásban rögzíteni. 

Az ÁGOTA® Alapítvány programjain a munkatársak gyakran készítenek maguknak miniatűr napi 

programtervet, illetve egy közös hirdetőfalon is közzéteszik az aznapi eseményeket. 

 

3.4.4 Kérések, kérdések 

 

E pontban meg lehet fogalmazni mindazokat a kérdéseket, amelyek a munka elosztása kapcsán 

felmerültek. 

Ugyanekkor van lehetőség a munkatársak felé intézett kérések megfogalmazására is (Például, hogy 

segítsenek betartatni a csoportszabályokat., vagy hogy most igyekezzenek még többet együtt lenni a 

gyerekekkel, mint a múltkor). 

A csoportvezető ekkor hirdeti ki, hogy mikor lesz a következő megbeszélés. 

 

3.4.5 Előkészület a munkára 

 

A team még együtt marad, azonban előkészíti mindazokat az eszközöket és anyagokat, felfrissíti 

a tudását, amelyek a munkához szükségesek. A foglakozások megkezdése után már nincsen idő 

ollót keresgélni vagy a kézikönyvben kutakodni a játékleírás után. Emellett az egy munkafeladatot 

közösen végzők még egyeztethetnek a közös munkáról, és eloszthatják a részfeladatokat. Így a 

teamtagok még tudnak egymásnak segíteni, tapasztalatuk alapján felkészíteni a társukat a feladatra, 

valamint memorizálhatják, hogy ki mivel fog foglalkozni. Ez a team munkamegosztása és 

figyelemmegosztása szempontjából hasznos momentum. 

 

 

 

3.4.6 Munkavégzés 

 

Megfelelő előkészítés után a munkavégzés közben már csak akkor szükséges egyeztetni, ha 

rendkívüli esemény áll elő, új információk jutottak a team tudomására, vagy szükség van az 
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események menetének megváltoztatására. Természetesen a konkrét feladat ellátása közben is 

érvényesek a teamek működésére vonatkozó szakmai-etikai ajánlások. 

Ha a munkavégzés közben váratlan helyzet adódik, szükségessé válhat ismételten átgondolni a 

feladatokat. Ilyen esetben lehetőség van (a csoportvezető hozzájárulásával) közös ismételt 

munkamegbeszélést tartani, hogy a feladatokat újratervezzék. 

A KÁSZPEM® csoportokban ezt „akvárium” névvel illetjük. Ilyenkor a team a csoport előtt 

összegyűlik, és halkan, gyorsan, minden teamtag részvételével tart egy rövid megbeszélést a 

feladatokról. Ilyenkor a csoport látja, tudja, hogy egyeztetés folyik, ám nem hallja pontosan, mi 

történik, innen az akvárium elnevezés. Az akvárium tartása növeli a munkacsoport rugalmasságát, 

és tapasztalatunk szerint a csoporttagokban biztonságérzetet kelt, ugyanis azt mutatja, hogy a team 

alkalmazkodni képes a csoporthoz, illetve, hogy egységben dönt a velük kapcsolatos kérdésekről. 

Gyakran kell ilyet alkalmazni, ha nem várt akadály gördül a team elé. 

 

3.4.7 Élménymegosztás és ventilláció 

 

A munkavégzés végén a team tagjainak lehetőséget kell biztosítani a feladat ellátása közben 

támadt élményeik megosztására és érzéseik visszajelzésére. Ezzel a tagok képet kapnak a társuk 

lelkiállapotáról, a szakasz során felgyülemlett feszültségeket le lehet vezetni, a kialakult 

konfliktusokat meg lehet oldani, az új információkat és nem utolsó sorban az örömöt meg lehet 

osztani. 

Az élménymegosztás és ventilláció nagyon fontos eszköze annak, hogy a teamtag ne csak 

„munkaeszközként” hanem szubjektumként is megjelenülhessen önmaga és a többiek számára is. 

Ha kihagyjuk az élménymegosztást, akár az is megeshet, hogy a történtek feldolgozása oly 

mértékben leköti a team-tagot, hogy nem lesz képes mással foglalkozni a saját érzésein kívül. 

Sajnos a kiégési szindrómához gyakran hozzájárul az is, hogy a segítő foglalkozású embernek 

nincsen lehetősége érzései, élményei megosztására, így a folyamatosan gyűlő feszültség végül 

elhiteti vele, hogy már nem is számít, hogy ki ő, mit is érez valójában, csak az a lényeg, hogy 

végezze a munkáját, akár a személyisége árán is. 

 

3.4.8 Értékelés 

 

Az értékelés során a csoportvezető és teamtagok is közösen ítélik meg az adott 

munkaegység elvégzésének sikerét. 

Értékelési szempontok lehetnek: 

 Sikerült-e elvégezni az adott munkát? 

 Hogyan sikerült elvégezni az adott munkát? 

 Hogyan működött a team egységként? Volt-e együttműködés? 

 Kinek volt szüksége segítségre és miért? 

 Min lehetett volna javítani? 

 Mit lehet tanulni a történtekből? 

 Mit tanultunk egymástól? 

 Ki miben érdemel elismerést? 

 

Az értékelés rendkívül fontos a kiégés megelőzése, valamint a személyes és szakmai fejlődés 

szempontjából is.  

 

3.4.9 További tennivalók meghatározása 

 

Az értékelés alapján a team meghatározhat a maga számára olyan tennivalókat, amelyek a 

team hatékonyságát növelik. (pl. kinek kell többet beszélnie, milyen helyzetet kerüljünk a jövőben, 

ki miben kamatoztassa tovább a képességeit.). Így fenntartható az elért eredmények továbbélése. 
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3.4.10 Köszönetnyilvánítás és zárás 

 

A csoportvezető megköszöni a teamtagoknak, hogy a segítségére voltak a munkában. A 

teamtagok is köszönetet nyilváníthatnak ilyenkor, ha szükségesnek érzik. A kölcsönös és építő 

egymásrautaltság állapotában mindig meg kell emlékeznünk arról, hogy sikereinket sem csak 

magunknak köszönhetjük. 

Zárásként a teamtagok elbúcsúznak egymástól (ha lesz új találkozás, akkor megegyeznek a 

következő találkozó időpontjában és helyében). 

 

A teamépítés és –működtetés folyamata rendkívül hosszúnak tűnik első olvasatra. Azonban 

gyakorló teamekben, ahol rendszeresen alkalmazzák ezen eljárást, ez teljesen természetesen 

illeszkedik a munkacsoport életébe, és például egy napi rutin teammegbeszélés nem igényel többet 

10 – 10 percnél. Ez az idő viszont kamatostul hozza meg a gyümölcsét, amikor látjuk, hogy a team 

szinte egy emberként tud összhangban dolgozni a közös célért. 

 



 81 

 

3.5 Szakmai-etikai megfontolások a team működtetéséhez 

 

A teamépítés alapvetően a csoportvezető feladata. A jól felépített és működtetett team képes a 

nevelési folyamat, s így a KÁSZPEM®, hatékonyságát is megsokszorozni, ám a rosszul (vagy ne 

adj Isten, egyáltalán nem) felépített és működtetett team általában több kárt okoz, mint hasznot, és 

sikereit is inkább a szerencsének, semmint a csapatmunkának tulajdoníthatja. A team kialakításához 

és működtetéséhez néhány jó tanáccsal és etikai megfontolással szeretnénk szolgálni. Sajnos nem 

lehetséges teljes körűen összefoglalni minden eshetőséget, ami a munkatársainkkal való 

együttműködésben várhat bennünket, így törekedtünk azokat a tudnivalókat összegyűjteni, amelyek 

tapasztalatunk szerint a legszükségesebbek a teammunkához. Az alábbiakban ismertetett elvek jól 

alkalmazhatóak bármilyen segítői munkacsoportban (gyermekotthonban, családsegítő szolgálatnál, 

stb.), ahol a személyiség jelenti a legfőbb munkaeszközt. 

 

 EGYMÁS ISMERETE: Ahhoz, hogy hosszú távon eredményesen együtt dolgozhasson egy 

munkacsoport, alapvető fontosságú egymás alapos ismerete. Ez esetben nem elegendő a 

hagyományos munkacsoportokban megszokott eljárás, mely szerint a munkafeladatok és az 

azzal összefüggő szabályok ismerete kellő alap az együttműködéshez. A nevelés (és a 

személyiséggel való gyógyítás) során a segítő a személyiségét használja munkaeszközként. 

Munkatársainknak ismernie kell ezt a „munkaeszközt”, és mi magunk kell, hogy „használati 

utasítást” adjunk róla. Nyílttá kell tennünk munkatársaink számára, hogy mik az 

erősségeink, a gyengeségeink, mik a korlátaink és a fejlődési irányaink. Ugyanígy szükség 

van egymás értékrendjének ismeretére is, ugyanis a nevelés során a viselkedésünk a mögötte 

munkáló értékrenden alapul. 

 BIZALOM: A teamben kölcsönösen egymásra utaltak a munkatársak. A hatékony működés 

másik alapfeltétele a bizalom, mely egyszerre jelenti a team titkainak megtartását, illetve 

saját gondolataink, érzéseink, benyomásaink és élményeink megosztását is. 

 BELSŐ TITKOK: A teamtagoknak kötelessége megőrizni a teamben elhangzottakat 

titokként. Minden, a csoporttal kapcsolatos fontos információ megosztható és rendszerint 

megosztandó a teammel.. Ha a gyermekkel kapcsolatos lényeges információkat megtartjuk, 

akkor saját teamtagjainktól és magunktól is elvesszük a lehetőségét annak, hogy a 

gyermeket a lehető legjobban megértsük és segítsük. Így a gyerekekkel kapcsolatos 

tudnivalókat közzétesszük, ám a kapott információkat tilos indiszkréten felhasználni. 

Kényes az egyensúly ebben a kérdésben. A teamtagok beszélhetnek a gyermekek 

(csoporttagok, segítettek) bizalmas ügyeiről, ha azzal egyértelműen segítenek az adott 

személynek vagy csoportnak. Például autoagresszió vagy szakmai tanácstalanság esetén. 

Azonban tilos a gyermeket (segítettet) kipletykálni és szakmai alapokat nélkülöző módon 

kiadni.. 

 A NÉZETELTÉRÉS LEHETŐSÉG A FEJLŐDÉSRE: A teamben felmerülő 

véleménykülönbségek, ez egy-egy eset kapcsán felmerülő eltérő megoldási módok, de még 

a személyek közötti konfliktus esetén is egy speciális módon kell értelmeznünk az előállt 

helyzetet: az eltérő vélemények rugalmasságra taníthatják a teamet, szélesíthetik látókörét, 

megoldhatnak régóta lappangó problémákat, és gazdagíthatják a team tudástárát. 

Nézeteltérés esetén őszintén fel lehet tárni saját álláspontunkat, ám úgy, ahogyan a gyerekek 

számára, a teamtagok számára sem megengedhető a személyeskedés, sértegetés vagy a 

bármilyen formában történő kártétel. 

 AZ INFORMÁCIÓ HATALOM: a teamben folyamatosan és nyíltan kell áramolnia az 

információnak mind verbális mind nonverbális szinten. Így azonos ismeretalapokon 

adekvátan lehet támogatni a csoportot. Azonban, mivel az információ birtokában a kezünkbe 

kerül a döntés lehetősége is, mindig nagyon alapos meggyőződés és pontosítás után adjunk 

közre információkat munkatársainknak: a pontatlan, egyoldalú vagy épp manipulált 

információ komoly nehézségeket okozhat. 
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 MUNKAMEGOSZTÁS: A teamnek képesnek kell lennie arra, hogy megossza a 

csoportmunka során felmerülő feladatokat. A csoportvezetőnek és a teamtagoknak is 

bízniuk kell egymásban, és egymás segítségére kell sietniük, ha szükséges. A 

csoportvezetőnek gyakran tudatosan meg kell tanulnia, hogy merje társai segítségét kérni. 

Senki se becsülje le azt a feladatot, amit kapott a teammunkában. (Kinek van joga eldönteni, 

hogy a test számára a szív, a fej vagy a kéz a fontosabb? Minden rész a maga helyén 

nélkülözhetetlen. Az egység csak a részek együttműködésével alakulhat ki.) A 

munkamegosztás azt is jelenti, hogy személyesen kell felelnünk a megkapott munkáért, 

azonban figyelmünk sosem korlátozódhat csak a saját dolgunkra. Ha valaki egy 

munkacsoportban úgy végzi a feladatát, hogy közben nem figyel a társaira (legyen az a 

munkavégzés bármilyen tökéletes is), felelőtlenséget követ el. 

A csoportvezető sohase felejtse el: a munka elosztása nem jelent egyet a munka 

„leosztásával”. Vonjuk be a teamet a döntésünkbe, és amennyire csak lehet, adjunk 

mozgásteret a munkatársainknak. 

 DÖNTÉSHOZÁS: Döntési helyzetben minden teamtagnak egyenlő joga van részt venni a 

döntés meghozatalában (státuszától függetlenül). Ez alól csak akkor mentesítendő teamtag, 

ha fennáll a bevonódás vagy érintettség veszélye, ami miatt nem képes tárgyilagosan 

mérlegelni (pl. a csoporttaggal való konfliktushelyzetben). Bár a döntéshez minden teamtag 

hozzájárulhat, és a felelősség gyakorlatilag így megoszlik, a végső szakmai, etikai felelősség 

a csoportvezetőt terheli! Ám, ha a csoport rossz döntést hoz, akkor kijavítania is közösen 

kell. 

 

Ha a teamben nagyon nagy a kohézió, erős a vezető, a teamtagok nagyon elkötelezettek a 

team sikere iránt, és a tagok meg vannak győződve arról, hogy jól döntenek, mindenképpen 

számolni kell a csoportgondolkodás jelenségével. Ezt azt jelenti, hogy e kommunikációsan 

elszigetelt csoportok nem egyszer hoznak végzetesen hibás döntéseket, túlzott 

magabiztosságuk, gondolkodásuk egyoldalúsága, a vezető erős befolyása vagy éppen a 

csoport egységének fenntartása miatt akár úgy is, a hogy a tények az ellenkezőjéről győznék 

meg őket.. A csoportgondolkodás kockázata csökkenthető racionális döntési módszerek 

alkalmazásával (pl. mérlegre tesszük a helyzet pozitív és negatív kimeneteit, vagy 

elképzeljük, hogy a döntés meghozatala után hogyan viselkednénk) vagy például 

szupervizor bevonásával. 

 A SOKSZÍNŰSÉG GAZDAGSÁG: A team különböző egyéniségű tagjai mind-mind 

képesek a team közös élmény- és gondolatvilágát, eszköztárát gazdagítani. A 

különbözőségek azonban nem csak örömöt, de bosszúságot is okozhatnak. A team minden 

egyes tagjának külön figyelmet kell fordítania a munkatársai különbözőségeinek 

elfogadására és az azzal való együttélésre. Ami bennünket idegesít, lehet, hogy a gyermekek 

számára áldás lehet. (Az egyik remek csoportvezető rendkívül lassan beszélt és cselekedett. 

Ám a gyerekek számára ez éppen a nyugalom és a megfontoltság érzetét biztosította. A team 

egyik lendületes tagja a lassúságot nagyon nehezen viselte, ám nem adott hangot 

feszültségének, mert látta e viselkedés gyakorlati hasznát.) Az elfogadás magasabb szintjét 

jelenti, amikor – nagyon okosan – a teamtagok is tanulnak egymástól. 

 EGYSÉG ÉS LOJALITÁS: a teamnek egységként kell működnie a szó minden értelmében. 

Rendszerint egyes számban is fogalmazunk vele kapcsolatban: annak ellenére, hogy több 

ember alkotja, EGY- ként beszélünk róla és EGY- ként kell működnie. Ha a teamben 

feszültségek is vannak, a csoport vagy külső személyek számára akkor is az egymás iránti 

lojalitás kell, hogy jellemezze a teamtagok viselkedését. (Pl. Ha a gyermek megérzi, hogy 

konfliktus van két teamtag között, és rákérdez, vagy játszmát kezdeményez, helyes válasz 

lehet a következő: „Most X. Y-nal nem vagyunk egy véleményen, de ettől még nagyra 

becsülöm őt, és tudom, hogy közösen meg fogjuk oldani a problémáinkat.”) Azonban még a 

jól működő teamekben sem szabad magától értetődőnek venni az egyetértést: folyamatos 
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nyílt kommunikációra van szükség, hogy az állandóan változó környezet által okozott 

változásokat követni tudjuk.  

 

Régóta együtt dolgozó munkacsoportokban tapasztaltuk, hogy a kommunikáció leszűkült a 

mindennapi tevékenységet érintő dolgokra. Minden teamtag automatikusnak vette, hogy a 

másik ember is azt gondolja, mint ő. Sajnos azonban ez a fajta kényelem súlyos 

konfliktushoz vezethet, amely megoldásaként gyakran kiderül: menet közben rengeteg dolog 

megváltozott, csak egymásnak nem beszéltek róla 

A lojalitás védi a team egységét, tekintélyét és megbízhatóságát. Az egymás felé hűséggel és 

megbecsüléssel forduló teamtagok a csoportnak biztonságot tudnak adni, ahol világos 

határok között mozoghat a gyermek (vagy segített), függetlenül attól, hogy a team mely 

tagjával kerül kapcsolatba. 

A széthúzó, illojális team könnyen játszmák áldozata lehet, és a belső konfliktusok, a 

kommunikáció hiánya és az egymástól függetlenített döntések sora hamar 

működésképtelenné teszi a munkacsoportot. Ez akkor is így van, ha a team „kívülről szép”, 

remekül érzik magukat együtt, betartják a szabályokat, ám a felszín alatt mély nézeteltérések 

sora és elszigetelődés lappang. 

 MINTAADÁS: Rongyosra ismételgetett, ám annál gyakrabban elfeledett igazság: amilyen a 

pedagógus, olyan a gyermek, amilyen a team, olyan a csoport. A team élő mintát ad a 

csoport számára. A teamtagok viselkedése, megszólalásai, értékrendje, egymással való 

kommunikációja, de még a nonverbális jelei is példát jelentenek a csoporttagok számára. Ha 

a team valódi egységet képvisel, idővel a csoportban is erős kohézió alakul ki egy más iránt. 

Ha a team rendezetlen, nincs egyetértés benne, a kommunikáció elégtelen, akkor a 

csoportunk is ilyen lesz. Az érzelmileg megterhelt emberek, így a családból kiemelt 

gyermekek is rendkívül érzékenyek a metakommunikációra. Gyakran nem tudják 

megfogalmazni érzéseiket, ám annál pontosabban észlelik a teamben zajló folyamatokat. A 

csoport könnyedén át tudja venni a team lelkiállapotát: ha a tagok nyugodtak és vidámak, 

akkor az leképeződik a csoportban, a feszültségre (akkor is, ha minden erőnkkel rejteni 

próbáljuk) ugyanez igaz. Ha a csoport az elvárásainktól eltérően működik, mindig 

kérdezzük meg a munkacsoporttól: mit tettünk hogy ez történt. A csoport és benne a 

gyermek, a saját munkánk élő tükre (ebbe a tükörbe belenézni kötelességünk, ám nagy 

bátorság kell hozzá). 

 A SEGÍTŐNEK IS KELL A SEGÍTSÉG: A team egyfajta közösségként is kell, hogy 

működjön. Úgy, ahogyan tudják egymásról a tagok az erősségeiket, úgy nagy hozadéka van 

annak is, ha a nehézségeikről beszélnek egymás között. Ha valaki titkolja a benne lévő 

feszültséget, bánatot vagy frusztrációt, az a csoportban visszaüthet (például egy ártatlan 

játékban is dühkitöréshez vagy összeomláshoz vezethet). Ha olyan nehézségünk van, amit 

nem tudunk figyelmen kívül hagyni, mindenképpen osszuk meg a többiekkel. Ugyanígy el 

kell fogadni a segítséget, ha a team saját maga nem boldogul valamivel. Egy jó szupervizor 

vagy tanácsadó, esetleg a gyermekkel foglalkozó más szakember vagy családtag nagyon 

sokat segíthet egy helyes meglátással vagy háttér információval. Tanulni és segítséget kérni 

nem szégyen, és nem is a gyengeség jele. Süketnek, vaknak és elbizakodottnak lenni annál 

inkább. 

Arra azonban mindig tekintettel kell lenni, hogy a team nem a team tagok terápiája vagy 

önismeret-fejlesztése céljából jött létre. Ha valaki problémája elhatalmasodik a teamen (pl. 

folyton visszatér egy régi feldolgozatlan gyászeset, és „rátelepedik” a csoport hangulatára), 

akkor külső segítséget kell a teamtag számára is kérni. 

 MEGERŐSÍTÉS: Ahogyan a KÁSZPEM® alkalmazásában alapvető fontosságú a gyermek 

megerősítése, éppúgy fontos a teamben egymás megerősítése. A team-munkában egyenlő 

tere van a kevésbé jól sikerült dolgok visszajelzésének és a pozitív dolgok kiemelésének is. 

Így növelhető a segítő tudatossága és céltudatossága, javítható önismerete, és csiszolható a 

személyisége. A segítői szakmákban a kiégés egyik leggyakoribb okai között találhatjuk a 
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visszajelzés és az elismerés hiányát, ám a jól működő team pozitív visszacsatolása egyfajta 

„védőoltásként” is funkcionál a segítő számára. Legyünk büszkék arra, amit elértünk. 

 NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ: A csoportunk vagy nevelt gyermekünk felé általában 

kristálytiszta elvárás, hogy világosan és nyíltan kommunikáljon velünk. Ehhez az elváráshoz 

kell idővel felnőnie. Ugyanez a kritérium már a kezdetektől érvényes a teamre is: a tagok 

között nincs helye mismásolásnak, csúsztatásnak, titkolózásnak, célozgatásoknak, 

pletykáknak. Az értékelésnek, dicséretnek, vagy épp a konfliktusnak is nyílt 

kommunikációval kell megvalósulnia. Minden helyzetre érvényes: hirtelen ítéletalkotás 

helyett inkább előbb kérdezzünk az érintettől. A nyílt kommunikáció nem jelent egyet a 

nyers fogalmazással, indiszkrécióval vagy faragatlansággal, mindig tekintettel kell lennünk 

az érintett személyes kondícióira. (Pl. Kettesben is megkérdezhetjük tőle, hogy mi bántja. 

Nem kell ezt feltétlenül három másik ember előtt megbeszélni.) 

 ÉPÍTKEZÉS: Egy team soha nincsen teljesen készen. Időről időre újra meg kell érkeznie a 

teamtagoknak a team és a csoport számára, és folyamatosan szükség van a team erősítésére, 

formálására vagy épp javítására. Az építkezés a csoportdinamika természetes része. Ha a 

team nem fordít elég időt, figyelmet és erőfeszítést a folyamatos fejlődésre, egy idő után 

kiüresedik, és nem lesz több a funkcióját betöltő, ám annál élettelenebb munkagépnél. 

Az ÁGOTA® Alapítvány felnőtt és gyermek szakmai csoportjaiban, illetve 

élményprogramjaiban a munkacsoportok minden áldott nap kezdetén tartanak egy rövid 

megérkező jellegű megbeszélést, és minden nap végén tartanak egy kiértékelő, visszajelző 

jellegű megbeszélést. 

 SZEREPMEGTARTÁS: A teamben világosan le kell fektetni a szerepeket már a munka 

kezdetén. Minden teamtagnak ügyelnie kell arra, hogy a kompetenciáját ne lépje túl, 

azonban a maga szerepében minden lehetőséget ragadjon meg a társai és a csoport 

támogatása érdekében. Komoly etikai kérdés a segítői szerepkör határainak megtartása. 

Rendkívül érzékenynek kell lenni arra, ha valamely teamtag átlépi a szerepét vagy erre 

akarják rávenni. Ilyenkor a teamnek egy emberként kell védenie a tagot a szereptévesztéstől. 

Természetesen a szerepmegtartás elve nem azt jelenti, hogy nem lehet a csoporttal együtt 

bohóckodni, vagy 24 órás őrangyalként kell a gyermekeket felügyelni. A szerepmegtartás 

azokban az esetekben válik különösen fontossá, amikor a szereptől eltérő viselkedés már a 

segítő vagy a segített számára jogtalan előnyt, hátrányt vagy kárt okoz. 

A szerep túllépése például a gyermek zsarolása, haverként, bizalmasként („siratófalként, 

panaszládaként”) vagy szerelmi partnerként való kezelése, az előnyökkel való kecsegtetés 

például információk kiadásáért, a gyermek magánéletbe való bevonása (például hétvégén 

haza - hazavinni magunkhoz), de ide tartozik az is, amikor a segítő és a segített közösen 

játszik össze egy harmadik személy ellenében. 

 SZAKMAI ALÁZAT: Hiába vagyunk jól felkészült segítők, évek, sőt évtizedek tapasztalatával 

rendelkező szakemberek, higgyük el: mindig van, aki meglepetést tud okozni nekünk. 

Tiszteletre méltó és a fejlődést szolgáló hozzáállás, ha valaki nyitott az új meglátásokra 

vagy akár a személyét érő építő kritikákra. Ezzel együtt a mások véleményét figyelmen kívül 

hagyó segítő, akinek meggyőződése, hogy nincs szüksége jó tanácsra, minden bizonnyal 

sürgős segítségre szorul, hogy szakmáját tovább gyakorolhassa. Aki a saját munkatársától, 

a fiatalabbtól vagy a rá bízott gyermektől is képes tanulni, bölcs ember. 
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4. fejezet 

 

Anonimizált jegyzőkönyv-kivonatok a KÁSZPEM® szemléltetéséhez 
 

 

 

 A most bemutatásra kerülő kivonatok, már az első kötetünk részét is képezték. Ott, a 

kutatási aspektus fontossága miatt volt ennek jelentősége, hiszen számos olyan szempontra hívja fel 

a figyelmet ez a pár oldal, ami talán elgondolkodtatja az érdeklődőt. 

 

Most viszont azért fontos, vagy talán még fontosabb, mert a pedagógus számára sokkal 

érzékletesebbé tehető így a program atmoszférája. Ezúttal nem arra kérjük a tisztelt olvasót, hogy 

mazsolázgasson e sorok közt, hanem arra, hogy bátran kövesse le azokat a fejlődési íveket, 

melyeket e program egyértelműen képes megmutatni. 
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4.1 BIZALOM 

I. csoport/1. alkalom 

2006. 

 

BIZALOM 
Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

2 Autentikus segítő 

 

Gyerekek érkezése  

Hétvégi program ismertetése 

Mi a célja a találkozásoknak? Csoport szabályok lefektetése: bizalom, csoporttitok, tiszteletadás a másik 

félnek, pontos idő betartás, tolerancia 

 

Bemutatkozás, ismerkedés 

Cél: Bemutatkozás egymásnak, mindenki csak jót mondhatott magáról 3 percben, utána csere, majd nagy 

körben a másik bemutatása, vállára tett kézzel. 

Párokat alakított a csoportvezető. 

Kiértékelés: Milyen érzés volt magamról beszélni? 

      Milyen érzés volt hallgatni, és mást hallgatni, megismerni 

      Milyen érzés volt, amikor hallgatnod kellett? 

Feedback: A csoport tagjainak alapvetően tetszett a játék, kezdeti nyugtalanságuk eltűnőben volt. 

Egyöntetűen megerősítették, hogy sokkal nehezebb magukról beszélni, nincsenek ehhez hozzászokva. Jó 

volt a másikat hallgatni és sokkal könnyebb is volt. 

Majd: Pihenő(Fürdés, fekvés, esti mese) 

 

Felvezető, ráhangoló beszélgetés a bizalomról 

Brain storming” (Bizalmi problémák az állami gondoskodásban élő körében) 

 Nem figyelnek rám 

 Nincs titoktartás 

 Nincs összetartás 

 Senkit sem érdeklek 

 Már többször visszaéltek a bizalmammal 

 A nevelők megbeszélik egymás között amit elmondok neki 

 

Bizalomgyakorlatok 

Vakvezetés- Célja: megtapasztalni a hagyatkozás érzését, bizalmat adni és kapni a gyakorlatban. 

Vakvezetés- Közeli tó és környékeÉtterem 

Párokba állította a csoportvezető a résztvevőket. 

Első kör: mindenki megbirkózott a feladattal, több- kevesebb sikerrel. Mindannyian kinyitották közben a 

szemüket, féltek. Egyik csoporttagnak többször meg kellett állni, mert annyira félt. Nagyon erősen 

szorították a vezető társuk kezét. 

Második kör: A team- tagok szeme volt csukva. A csoporttagok megtapasztalhatták, hogy milyen, mikor 

felelősséggel tartoznak valakiért. A tó körbejárása után egy forgalmas városszakaszon keresztül egész az 

étteremig vezették társaikat. 

Kiértékelés: Mennyire bíztál a partneredben? Milyen érzés volt, amikor te voltál az irányító, illetve amikor 

a vak szerepét játszottad? 

Feedback: nagyon féltek a játék során, de mikor megérezték, hogy nyugodtan bízhatnak a másikban, 

hagyatkozhatnak a másikra, akkor bátrabbakká váltak és biztonságban érezték magukat. Jó volt kipróbálni 

ezt az érzést és az is jó volt, hogy hagyatkozhattak a társukra. 
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Bizalomgyakorlatok II. 

 Páros bizalomgyakorlatok (Szemben állva összefogott kézzel leguggolni; háttal állva leguggolni; 

oldalt összefogott kézzel kinyújtott testtel kidőlni. A párok maradtak ugyanazok, mint a vakvezetés 

során. 

 Bizalomharang (a csoporttagok szoros kört alkottak /váll a vállhoz/, egy ember beállt a kör 

közepére, melle előtt összefonta a karját, és hagyta magát minden irányba dönteni. A csoporttagokból 

álló kör élő falként lökte a másik irányba. Nem mindenki merte kipróbálni.) 

Csoportvezető vezetésével a „szabadesés” című játék következett 

Ez a játék nem csak a kiszolgáltatottságra, illetve a bizalomra mutat rá, de nagyon jó csoportépítő 

gyakorlat is egyben. Szabad jelentkezés alapján B. I., fiú csoporttag szemét bekötöttük. Csoportvezető 

vezetésével egy magasabb helyre kísértük. Eközben a csoport többi tagja felsorakozott a magasabb hely 

előtt, csendben, majd szembe állva leguggoltak és összekulcsolták a kezüket. Csoportvezető jelzett a 

csoporttagoknak, és eldöntötte B. I- t, aki a csoporttagok kezébe esett.  

Feedback: a bizalomgyakorlatok során jól érezték magukat. A szabadesést más nem merte volna 

kipróbálni. B. I. nagyon félt, mert nem tudta mi fog vele történni, de remélte hogy vigyázni fognak rá a 

többiek.  

Bizalommal kapcsolatos negatív/pozitív élményeink megosztása 

 

Név ROSSZ JÓ Érzésvisszajelzés 

V. B.( 22 éves lány) Testvérem meg akart 

verni egy kisgyerek miatt, 

akit helyre tettem, mert 

szemtelenkedett. 

A műtétemkor Boldog 

Születésnapot kívánt a műtős 

és testvérem is bejött 

meglátogatni. 

Rossz volt felidézni a 

rossz élményt, de 

nagyon jó volt újra 

emlékezni a jóra 

Társcsoportvezető Apu halála után a család 

egyáltalán nem nyújtott 

vigaszt, magamra 

hagytak. 

Miután elvégeztem a nyolcat 

és másik iskolába mentem, a 

barátnőm bevédte a 

kishúgomat. Nem engedte, 

hogy cigányozzák. 

Jó volt a játék. Mindig 

visszahozza  a reményt, 

hogy érdemes 

kockáztatni és bízni. 

K. I. (17 éves lány) Anyukám fel akarta 

akasztani magát, amikor 

elvittek minket a 

gyerekotthonba. 

Ellöktem a testvéremet és nem 

vert meg. 

Jó volt a játék. A rosszra 

emlékezni nem volt jó. 

B. I. (19 éves fiú) Gyakran jártam egyik 

osztálytársamhoz, 

szívesen láttak. Aztán az 

anyja elküldött, és 

mondta, hogy többé nem 

mehetek hozzájuk. 

Nevelőm férjénél kint voltunk 

szüretelni. Nagyon jót 

beszélgettünk, azóta is jó 

kapcsolat van köztünk. 

Jó volt beszélgetni erről. 

Még soha nem 

beszéltem erről. 

Fiú autentikus segítő Egy lány és a családja 

kiforgatott mindenemből, 

aztán pedig elküldött… 

Egy barátom szólt, hogy ha 

van kedvem, akkor jöjjek az 

alapítványhoz segíteni. 

Nagyon jó volt 

kimondani a negatív 

élményemet is. Nem 

beszéltem erről azóta 

sem senkinek. 

Köszönöm, hogy 

megoszthattam veletek. 

T. K. (23 éves fiú) Karácsonykor 

meglátogattam az igazi 

anyámat. Megaláztak, 

még enni sem adtak. 

Diszkóban egy zenésszel 

beszélgettem, aki a bizalmába 

fogadott. 

Rossz volt felidézni az 

igazi anyámmal 

történteket, de már nem 

is érdekel. Amúgy jó 

volt a játék. 

K. M. (20 éves fiú)) Bátyám rám akarta kenni 

az egész balhét, amit 

közösen csináltunk. 

Úgy volt, hogy apunak 

karácsonykor is dolgoznia 

kell, de egyszer csak este 

Jól éreztem magam. 

Olyan dolgokat tudtam 

meg a többiekről, amit 



 89 

Emiatt kerültem büntetés-

végrehajtási intézetbe is. 

benyitott az ajtón. Együtt 

tölthettük az ünnepet a 

családdal. 

eddig soha nem tudtam, 

pedig együtt lakunk már 

mióta. 

Sanyi (20 éves fiú) Bátyám elzavarta az 

anyámat télen- és én szó 

nélkül néztem. 

K. M. nem hagyott magamra, 

mikor részeg voltam. 

Jó volt. Én sem 

beszéltem még erről 

soha senkinek. Nem 

könnyebbültem meg, 

felkavarodott bennem 

újra az egész. De kicsit 

jó is volt kimondani. 

Lány autentikus segítő Apám majdnem leszúrt 

egy késsel. 

Megdicsértek a munkámért az 

igazgató és a barátom előtt. 

Nagyon jó volt 

beszélgetni. Köszönöm, 

hogy meghallgathattam 

a ti élményeiteket. 

N.Z. (17 éves fiú) Nővéremben nagyot 

csalódtam. Nem 

gondoltam, hogy odajut, 

ahol most van. 

Meglátogattak B. I- ék a 

kórházban, pedig elvileg senki 

nem tudta, hogy műtenek. 

Jó volt. 

Csoportvezető Majdnem megvakultam 

és egy fiú, akit mindig 

bevédtem mindenkitől: 

kigúnyolt. 

Tanulmányi versenyen 

voltunk és próbáltak minket 

megalázni. Egyik társam 

védelmében felálltam kérés 

nélkül és ontottam magamból 

az adatokat. Mi lettünk az 

elsők. 

Jól éreztem magam a 

játékban. Jó volt, hogy 

ezek eszembe jutottak. 

Már nagyon régen nem 

gondoltam ezekre az 

élményekre. 

N. M. (15 éves lány) Az anyukámban 

csalódtam. Amiért 

hagyta, hogy bekerüljünk 

a gyerekotthonba. 

Felhívott telefonon a bátyám, 

akiről eddig soha nem 

hallottam. Most lesz az első 

találkozó. 

Nehéz volt nagyon erről 

beszélni, csupa rossz 

érzésem fűződik a 

választott rossz képhez. 

Jó volt hallgatni a 

többieket, sok újat 

tudtam meg róluk. 

Egyébként jó volt, csak 

nehéz. 

L. É. ( 17 éves lány) Nevelőapám megvert, de 

nagyon, mert ideges lett a 

redőnyszerelés miatt 

Igazgató+ anyu meg én 

voltunk az igazgatóiban és azt 

beszéltük meg, hogy 

hazamehetek, ha nem szökök 

többet. 

Jó volt. 

 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Good Will Hunting című film vetítése, majd filmkiértékelő modul 

 Nagyon tetszett nekik a film. Szünetben is a filmbeli jeleneteket idézték fel. Alaptörténet: egy éles 

eszű fiú, aki állami gondozásban nőtt fel, takarít egy egyetemi tanszéken. Alternatívák sorozataival 

találkozik életvezetésében, és sorozatosan alapvető bizalmatlansága áll boldogsága útjába. Egy IGAZI 

pszichológus változtatja meg. 

Zárókör - „A szeretet köre” 

 A hétvégére reflektálva kellett egy megerősítő mondatot írni személyre szólóan. Meghatottan 

olvasták a leírtakat. 
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

II. csoport/ 1. alkalom 

2006. 

BIZALOM 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

2 Autentikus segítő 

 

A szakmai team megérkezett a gyerekotthonba 

Csoport kezdése 

 Hétvégi program 

 Mi a célja a találkozásoknak 

 Csoport szabály lefektetése 

- bizalom 

- tiszteletadás a másik felé 

- pontos idő betartás 

- tolerancia, csoporttitok 

Bemutatkozás, ismerkedés 

 

Téma: „Mesélj magadról minél több pozitív dolgot 3 percen keresztül” Majd az, aki beszélt ő lett a hallgató 

és a hallgatónak volt arra lehetősége, hogy önmagáról beszéljen 3 percen keresztül. 

Ezt követően az aki hallgató volt E/1 személyében bekellett mutatnia 

Kiértékelés: Milyen érzés volt magamról beszélni? 

Milyen érzés volt hallgatni, és mást hallgatni, megismerni 

Milyen érzés volt amikor hallgatnod kellett?: 

Feedback: A csoport tagjainak tetszett a játék. Volt, aki inkább hallgatni szeretett, de volt olyan is aki nagyon 

szívesen beszélt magáról.  

Bizalom gyakorlatok 

Csoportvezető vezetésével a „Szabadesés” című gyakorlat következett. Ez a gyakorlat nem csak a 

kiszolgáltatottságra, illetve a bizalomra mutat rá, de nagyon jó csoportépítő gyakorlat is egyben. Szabad 

jelentkezés alapján S. D. (18 éves fiú) szemét bekötöttük, majd a csoportvezető egy magasabb helyre 

kísérte. Eközben a csoport többi tagja felsorakozott a magasabb hely előtt, mindezt nagyon csendben, majd 

szemben álltak és összekulcsolták a kezüket. Csoportvezető jelzett a csoporttagoknak, majd a csoporttagok 

kezébe döntötte S. D.- t, így S. D. a csoporttagok kezébe került.  

Feedback: „Nagyon megijedtem. Nem tudtam, hogy mi lesz.”- mondta S. D. 

K. R. (22 éves lány): „Én nem tudtam volna ott lenni és megcsinálni mind ezt.”  

Bizalomgyakorlatok II. 

„Vakvezetés” 

 Ezt a gyakorlatot nem a lakóotthonban végeztük. A családi háztól kb. 150 m – re volt egy üres 

terület ahova csoportvezető kivitte a csoportot és kezdetét vette a gyakorlat. A párok összeálltak. Az egyik 

tag volt a vak, akinek az volt a feladata, hogy behunyja a szemét és a társa irányítására arra menjen, amerre 
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ő viszi. Majd csere volt. Aki a vak volt korábban, most az irányított, és aki eddig irányított, az követte az 

utasítást, amit a társa mondott. 

Feedback: Mennyire bíztál a partneredben? Milyen érzés volt akkor, amikor te voltál az irányító, illetve 

amikor a vak szerepét választottad? 

Többnyire sikerült a gyakorlat. Többen legalább egyszer kinyitották a szemüket. Jó volt megtapasztalni, 

hogy az első találkozáskor már komolyan vették a gyakorlatot.  

Filmvetítés és annak kiértékelése 

GOOD WILL HUNTING című filmet vetítettük, mely nagy tetszést aratott a csoporttagok körében és 

nagyon tanulságosnak találták. Kiválóan illeszkedett az alappillér tematikájához. 
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

III. csoport/1. alkalom 

2006. 

BIZALOM 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Autentikus segítő 

Facilitátor 

Csoport kezdése 

 Hétvégi program 

 Mi a célja a találkozásoknak 

 Csoport szabály lefektetése 

- bizalom 

- tiszteletadás a másik felé 

- pontos idő betartás 

- tolerancia, csoporttitok 

„Brain storming”- Bizalmi problémák az állami gondoskodásban élők körében 

 Nem tudják megérteni a helyzetünket 

 Elárult- ellőtte a bizalmamat 

 Nem tud titkot tartani 

 Nem ismer meg teljesen 

 Érdekbarátság- kihasznál 

 Félelem, hogy nem hosszú távú a kapcsolatkiszolgáltatottság 

 Kétszínűség 

 Önbizalomhiány 

 Nincs titoktartás 

 Túl sok titokkicsordul 

 Hülyének néznek, lenéznek 

 Csalódás a szülőkben, pszichológusban, a felnőttekben 

 Csalódás a gyerekekben, a sorstársakban 

 Figyelem, törődés hiánya 

 Bizalmatlanság a nevelő és a gyám felől 

 Vadidegen próbál parancsolgatni 

 Felelőtlen szülők neki sem vagyok fontos 

Bizalom elősegítése: jobban oda tudnak ránk figyelni, lefoglalni a kicsiket, pl. játékok 

Követlek! 

Mindenki neve  felkerül egy cetlire, és akit húzunk, annak a mozdulatait kell utánozni. Nagyon jó 

hangulatban telt el, teljes egymásra hangolódás. A játék csúcspontjaként: az egész csoport egy emberként 

követte H. I. (15 éves fiú)- t. 
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Bizalomharang 

N. L. (14 éves fiú) és B. K. (15 éves fiú) csak hosszas rábeszélés után engedett és állt be a kör közepére. A 

csoport tagjai nagyon óvatosan bántak a bent lévővel, bár megfigyelhetőek voltak a személyes ellentétek is. 

A Team- tagoknak nagyon résen kellett lenniük ilyenkor. Előfordult olyan is, hogy ha nem kapunk oda, 

akkor bizony a földre esett volna, pl. R. A. (14 éves lány), K. Á. (13 éves lány). Ugyanaz a gyerek az egyik 

gyereket elkapta, a másikat nem. Ilyenkor kellett besegítenünk, közbelépnünk. Minden ilyen alkalom után 

felhívtuk figyelmüket a felelősségre is. Csoportszinten és egyéni szinten is.  

Megj.: A team- tagok egyenlő távolságra legyenek egymástól, hogy probléma esetén átérjék az egész kört. 

A későbbiekben kiscsoportokban végeztük a gyakorlatot.  

Beszélgetés a bizalomról 

Életüket aktuálisan érintő pozitív és negatív bizalomélményeikről beszélgettünk. Nagyon fontos volt a 

személyes mintaadás, mind az autentikus segítő, mind a teamtagok részéről. Nagyon komoly 

csalódásélményekről számoltak be, ezért a délután további részében a közösségépítésre helyeztük a 

hangsúlyt. 

 



 94 

Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

IV. csoport/ 1. alkalom 

2007. 

BIZALOM 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

 

Bizalomgyakorlatok 

Vakvezetés- páros gyakorlat, mely során a pár egyik tagja becsukott szemmel (vakon) engedi, hogy társa 

vezesse.  

Első kör: mindenki megbirkózott a feladattal, viszonylag gyorsan. Egyes csoporttagoknak gondot okozott a 

vezető szerepében az érintés. Többen kinyitották közben a szemüket, féltek.  

Második kör: már gyakorlottabban vezették az addig őket vezető társaikat. Bátrabban mertek érinteni, 

kommunikációjukban is világosabban fogalmaztak. 

Kiértékelés: Mennyire bíztál a partneredben? Milyen érzés volt, amikor te voltál az irányító, illetve 

amikor a vak szerepét játszottad? Feedback: Jó volt vezetni is, meg vezetve lenni is. A legjobb az 

volt, hogy megdöbbenéssel tapasztalták, miután kinyitották a szemüket, hogy mekkora utat tettek 

meg csukott szemmel. Jól érezték magukat a játék során. 

Brain storming- Bizalmi problémák az állami gondoskodásban élők körében 

3 kiscsoportot alakítottak és a következő észrevételeket fogalmazták meg: 
I. csoport II. csoport III. csoport 

Nem alakul ki a bizalom, 

elveszik a bizalom: 

 Nevelő elmondja másnak, 

amit mondtam neki 

 Mások nem tudják, milyen 

állami gondozottnak lenni, a 

tanár mégis elmondja 

mindenkinek 

 Őszinteség hiánya 

 Kibeszéli a gondját másnak 

 Féltékenység 

 Nem adom tovább a 

gondomat másnak 

 Egyedül maradok a 

gondommal 

 Magamban bízom inkább 

 Félek, hogy nem úgy bánnak 

velem, mint az átlag emberrel 

 Nem tartotta az ígéretét 

 Félelem a csalódástól 

 Félelem, hogy kibeszélnek 

 Kihasználástól való félelem 

 A „barátok” bántottak 

amiatt, hogy állami gondozott 

lettemelvesztek 

 Félelem, hogy kiforgatja a 

Felnőtt- gyerek között: 

 Nincs titoktartás 

 Nem ismernek minket a 

nevelők 

 Nincs kölcsönös bizalom 

 Megkülönböztetés/ kivételezés 

Szülő- gyerek között: 

  GETTÓBA ADTAK! 

 Szülő bizonytalan magában. 

Bizalom miért nem alakul ki: 

 Kapcsolatban félrelépés 

 Hazugság 

 Lop, csal, hazudik 

 Féltés (ami neki kedves) 

 Megítélés- kinézet 

 Külső megjelenés 

 Külső környezet (nem 

mindegy, hol ismerkedünk, 

barátkozunk: kocsmaétterem 

Csalódás után: 

 Távolságtartás (nem osztom 

meg vele) 

 Nem járunk együtt bulizni 

 Nem közeledik már hozzá 

 2 ember közt eltávolodás 

 Biztos pontot keresünk, de más 

Nem alakul ki a bizalom, elveszik 

a bizalom: 

 Kétszínűség 

 Hazugság 

 Csalódás 

 Félrevezetés 

 Kibeszélés 

 Figyelmetlenség (nem figyel 

rám!) 

 Nem segítenek 

 Nem figyelnek rám 

 Bevédés: aki kisebbet képes 

megverni, azzal soha nem is fog 

bizalom kialakulni. 

 Bevédés: nem védik be a 

kicsit, a kicsi nem fog bízni 

bennem, mert nem védtem be, 

hagytam, hogy megverjék. 

 Szeretet hiánya 

 Megbecsülés hiánya (nem tart 

egyenrangúnak) 

 Barátság nem alakul ki a 

szimpátia hiánya miatt 

 Ismeretlenség 

 Együttérzés hiánya 

 Nevelő: tudjad honnan 
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szavaim 

 Lenéznek 

 Bántják az állami 

gondozottat, ha bízik 

valakiben 

 

mellett 

 Nevelő a gondomra nem 

tanácsot ad, hanem meg akarja oldani, 

vagy pszichológushoz küld. 

jöttél (értékelni kellene, 

hogy a rosszból van fedél a 

fejed felett. Örülj, h itt 

lehetsz) 

 

 

Bizalommal kapcsolatos negatív/pozitív élményeink megosztása 

 

Név ROSSZ JÓ 

ÉRZÉSVISSZAJELZÉS 

(Hogy érezted magad a 

játékban? Mennyire fontos 

neked a bizalom? 

Megbízható vagy- e?) 

P. L. (17 éves fiú) Hazaérkeztem az 

iskolából, közölte 

velem az anyám, hogy 

mennem kell az 

intézetbe- semmi 

előzmény nem volt. 

Csináltam rosszaságokat, ami 

miatt megtiltották, hogy valaha is 

hazamehessek. Ám az egyik 

nevelő elintézte a határozatot és 

mégis hazajárhatok. 

A rosszról nem nagyon 

szoktam beszélni, nem is volt 

jó most sem felidézni. 

Megbízhatónak érzem 

magam. 

Fiú Autentikus 

segítő 

Egy lány és a családja 

kiforgatott 

mindenemből, aztán 

pedig elküldött… 

A szerb tánccsoportban szerzett 

barátnőm bemutatott az 

anyjának, aki nagyon megkedvelt 

és a csalódásom után is 

támaszkodhattam rá, ösvényt 

mutatott az életben. 

A rosszról nem nagyon 

szoktam beszélni, de néha 

viszont nagyon jó csak 

kimondani, mert 

megkönnyebbülök tőle. 

N. I. (18 éves fiú) Bementem a boltba, és 

megláttam a legjobb 

barátomat a 

szerelmemmel. Vele 

csalt meg a lány. 

A nevelő közli velem, hogy 

megjött a határozat, miszerint 

jogosítványt szerezhetek. 

Jó volt a beszélgetés, bár 

nem szívesen beszélek a 

rosszról. 

Facilitátor Térdem bedagadva, 

fekszem fent a 

szobámban, anyuék 

pedig lent vannak. 

Kértem, hogy 

vigyenek orvoshoz, de 

nem vittek, hanem 

otthagytak egyedül. 

Egyik tábor közben: lent pörgés, 

nekem pedig egyedül kell 

megcsinálni a 300 db oklevelet, 

ajándékcsomagot. Akkor jött egy 

nagyon jó barátom, aki 

megígérte, hogy segít és tényleg 

jött is. 

Megbízható vagyok, sokat 

fejlődtem a bizalom terén.  

F. H. (18 éves lány) Az ofő elmondta az 

osztálynak, hogy 

állami gondozott 

vagyok. 

Osztálytársaimmal való jó 

kapcsolatom, még az után is, 

hogy kiderült, hogy állami 

gondozott vagyok. 

Megbízhatónak tartom 

magam, de nem bízok 

könnyen. 

 

Lány Autentikus 

segítő 

Molett osztálytársam 

kiröhögött, mikor 

elmesélte, hogy gettós 

vagyok, és, hogy 

milyen gettósnak 

lenni. 

Tesi órán egyik osztálytársammal 

elkezdtünk beszélgetni, hogy 

bekerültem és állami gondozott 

lettem és hogy ez milyen 

létállapot. Egyszer csak azt 

vettem észre, hogy kb. harmincan 

ülnek körben törökülésben és 

mindenki lélegzetvisszafojtva 

hallgat- érdeklődően és 

kedvesen. 

Nekem is nehéz beszélni a 

rosszról, de mindig az jut 

eszembe, hogy 

megkönnyebbülést hoz és ha 

látják, hogy merek beszélni a 

nehézségekről, akkor a 

többiek is mernek majd. 

Segíteni szeretnék. 

Csoportvezető Nevelőanyukám nem 

volt önellátó, ezért 

Volt egy teológus társam, akivel 

nem bírtuk egymást. Aztán egy 

Megbízható vagyok. Nagyon 

sok titkot tudok, amik már 
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megkértem a 

szomszédasszonyt, 

hogy pénz ellenében 

vásároljon be 

nevelőanyukámnak, 

legyen mit enni-inni. 

Minden hónapban 

postán küldtem a 

pénzt. A 

szomszédasszony 

magára költötte, nem 

gondoskodott a 

nevelőanyukámról. 

kötelező évfolyamfeladatnak 

köszönhetően összebarátkoztak. 

A templom előtt aludva talált 

minket a reggel, azóta barátok 

vagyunk. 

nyomnak is 

R. I. (19 éves lány) Anyukám bevallotta, 

hogy mit csinált, mire 

készült ellenem. 

Nagyon nagyot 

csalódtam benne. 

Megszavazták 80 főből nagyon 

sokan, hogy én legyek a 

diákönkormányzat elnöke. 

Rosszról nem beszélek, a 

jóról meg mindenki beszél. 

K. A. (18 éves lány) Nevelőszüleim a 

fejemhez vágták, hogy 

én csak egy 

örökbefogadott 

vagyok, és most 

visszaadnak. Mennem 

kellett az intézetbe. 

Elmondtam a 2 legjobb 

barátnőmnek egy padon ülve, 

hogy állami gondozott lettem és 

nem hagytak el, hanem azóta is 

nagyon jó barátok vagyunk. 

Barátnőmben megbízom, 

csak a jókról beszélünk, 

inkább a nevelőkkel 

beszélgetünk. 

B. E. (18 éves lány) A szüleim beadtak az 

intézetbe, közölték 

velem, hogy mennem 

kell. 

Egy fürdőnél tartottunk pikniket 

a barátokkal, ott elmondtam, 

hogy állami gondozott vagyok. A 

barátaim jól fogadták, barátok 

maradtunk. 

Bízok mindenkiben. 

L. N. (17 éves lány) Megmondta az anyám, 

hogy mennem kell az 

intézetbe. Álltam kint, 

az anyám pedig 

eközben bent cigizett a 

szobában. Még akkor 

sem foglalkozott 

velem. 

Biciklizés közben mondtam el a 

barátnőmnek, h állami gondozott 

lettem. Azóta is jó barátok 

vagyunk. 

Nem könnyen bízok, csak 1 

valakiben.  

G. R. (18 éves fiú) Evés közben mondták 

meg a nevelők, hogy 

átkerülök egy másik 

lakásotthonba- 

mindenféle előzmény 

nélkül. 

Sporttáborban nagyon sok 

emberrel találkoztam, akik 

elfogadtak és nagyon jól éreztük 

magunkat együtt. 

„Sok titok van a  fejemben!” 

Nem bízok. A barátaim 

megbízhatónak tartanak. Sok 

barátom van, de egyik sem 

olyan, akivel megosztanám a 

titkaimat, nehézségeimet. 

(A csoport megerősítette, 

hogy ő megbízható.) 

T. T. (17 éves fiú) Mikor bekerültem az 

intézetbe. Szemben állt 

velem anyám meg 

apám, mondták, hogy 

mennem kell. 

Motorral kellett megcsinálnom a 

dupla csavart. Rengetegszer 

estem el, vérzett már a kezem is 

meg a lábam is, el is tört. De az 

apám azt mondta. Meg tudod 

csinálni, Fiam! És tényleg 

sikerült megcsinálnom. 

Nem bízok senkiben, csak 

magamban. Egyik 

csoporttársamnak mesélek 

néha dolgokat el. 

Társcsoportvezető Apu temetésének 

napján álltam lenn a 

lépcsőház aljában. A 

keresztapám pedig egy 

vadidegennel ott 

Költözés után nagyon sokat 

kellett bizonyítanom, mert 

egyedüli cigány család voltunk a 

faluban, előítéletektől hemzsegő 

falu. Az osztályban is megálltam 

Alapvetően bízok- első 

csalódásig. 5 évvel ezelőtt 

becsukódtam (apa halála), de 

jött valaki, aki nem engedte, 

hogy bezárkózzak. Benne 
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nevetett, ahelyett, hogy 

nekem nyújtott volna 

támaszt. 

a helyem, osztályelső lettem és 

megszavazták az új 

osztálytársak, hogy én legyek a 

Mókus őrs őrsvezető helyettese. 

bízok legjobban. 

 

Buszpályaudvaron 

Választott szerepben választott helyszínen képzeletbeli szerepjáték, mely során kapcsolatainkban rejlő 

viselkedésmintákat próbálhatunk ki. 

Név Szerep Valóságkapcsolat Találkozások Érzésvisszajelzés 

P. L. (17 éves fiú) Cigány árus nő Milyen árulni, milyen 

érzés, mikor 

elutasítanak 

Mindenkivel, kivéve a 

jegyárussal. 

Emlékezetes 

találkozás: 

takarítónővel, aki ma 

ugyan elutasította, de 

holnapra egy biztos 

eladást biztosított. 

Jó volt a játék. Az nem 

volt jó, h sokszor 

elutasítottak és nem 

akartak tőlem venni 

semmit, de egyébként jó 

volt. 

Fiú Autentikus 

segítő 

25 éves cigány 

jegyárus 

Közelebbről sok 

ember legyen 

kapcsolatom 

Polgármesterrel, 

afrikaival, átlaglánnyal, 

takarítónővel, 

polgárőrrel 

Nagyon jó volt a játék, 

ami párhuzam lehet a 

játék és a valós életem 

között: több emberrel 

kellene 

megismerkednem, új 

emberekkel. 

N. I. (18 éves fiú) 17 éves roma 

fiú 

Nem tudom Cigány árus nő- nem 

vett tőle semmit, 

takarítónőnek nem 

segített megfogni a 

lapátot. Egyébként 

mindenkit látott. 

Jó volt a játék 

Facilitátor WC- s néni 

(Manyika) 

Biztos pontot 

akartam, nem 

szeretem a 

kavalkádot. 

Átlaglány, fiatal 

cigánylány, takarítónő, 

polgármester, 

hajléktalan, cigány árus 

nő 

Nem volt jó a biztos 

ponton lenni, mert 

perifériára kerültem. 

Gyakrabban kellene 

átugranom a félelmem, 

mert így kimaradok. 

F. H. (18 éves lány) 17 éves 

cigánylány 

Sokszor találkozok 

ilyen lányokkal, sokat 

bántják őket. 

Takarítónő, afrikai 

rálépett a lábára 

véletlen, WC- s néni, 

egyetemista, diáklány 

Nagyon tetszett a játék 

Lány Autentikus 

segítő 

polgárőr Milyen érzés, mikor 

én adhatok 

biztonságot. 

Mindenhol/ 

mindenben. 

Hajléktalan, jegyárus, 

afrikait megvédte, WC- 

s néni, egyetemista, 

polgármester 

Szeretnék emberek 

között lenni, segíteni, 

mindent átlátni. 

Csoportvezető Hajléktalan 

Józsi 

Nagyon sok 

periférián lévővel 

kerültem kapcsolatba. 

A pályaudvar az ő 

élettere, milyen érzés. 

Átlaglány, afrikai, 

gimnazista lány, 

takarítónő, jegyárus, 

polgármester, polgárőr 

Szociálisan érzékeny 

vagyok egyébként is, de 

az utóbbi pár hónapban 

még együtt érzőbb 

vagyok a 

peremhelyzetben 

lévőkkel. Látom a 

magányukat az 

embereknek. 

R. I. (19 éves lány) átlaglány Nem tudom WC- s néni, takarítónő, 

jegyárus, cigány árus 

Teljesen olyan volt, 

mint a valóságban. Jó 
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nő, polgármester volt a játék. 

K. A. (18 éves 

lány) 

Egyetemista 

lány 

Nem tudom, hogy 

miért ez jött. Sok 

emberrel lehettem 

nyitott. 

Diáklányokkal ült, 

takarító néninek 

segített, megfogta a 

lapátot, 

cigányasszonysággal 

üldögélt. 

Jó volt a játék. 

B. E. (18 éves lány) Gimnazista lány Nem tudom Egyetemista, cigány 

árus nő, hajléktalan a 

hajába törölte a kezét 

Jó volt a játék. 

L. N. (17 éves lány) Nagydarab 

cigányasszony 

Sokszor láttam őket, 

ki akartam próbálni 

Egyetemista, diáklány, 

cigány diáklány- 

üldögéltek, az 

egyetemistával 

beszélgetett, meg a 

takarító néni sirámait 

hallgatta 

Jó volt a játék. 

G. R. (18 éves fiú) Afrikai 

vendégmunkás 

Kommunikációs 

nehézségekkel 

hogyan tudom 

megértetni magam? 

Takarítónő, jegyárus, 

hajléktalan, polgárőr, 

fiatal cigány diáklány 

Jó volt a játék, tetszett, 

de nem volt jó 

megtapasztalni az 

értetlenséget, meg hogy 

be akartak csapni a 

pénzzel. 

T. T. (17 éves fiú) XY, 

polgármester 

Nem tudom Hajléktalan, jegyárus, 

polgárőr, takarítónő 

Jó volt kipróbálni, jó 

volt a játék 

Társcsoportvezető takarítónő Milyen, mikor a sok , 

nehéz munkának soha 

nincs látszatja. 

Mindenkivel 

találkozott 

jó volt nem 

középpontban lenni, 

nagyon jó a megfigyelő, 

csendes résztvevő 

szerep is. 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Good Will Hunting 

Kiértékelés (mi fogott meg a filmben, sorstársaitokhoz való viszonyotok a bizalom terén, van e lelki 

társatok?) 

Név Hozzászólás 

R. I. (19 

éves lány) 

Mikor megtörte a pszichológus a megtörhetetlent. Közel engedte magához. Véleménye szerint 

csak egy igaz barát lehetneki sok lelki társa van. 

F. H. (18 

éves lány) 

Nincs lelki társa. Egész film megfogta. 

Lány 

Autentikus 

segítő 

Olyan akart lenni először, mint a fiú. Azért tanult, hogy pótolja a szeretethiányt. Van egy lelki 

társa. 

K. A. (18 

éves lány) 

Van egy lelki társa. Tetszett a film. 

P. L. (17 

éves fiú) 

Kihasználta a lányt, mert szexuális kapcsolatot létesített vele, pedig nem is szerette. (Kérdés: 

akkor miért ment utána?  mert kellett neki valaki társ. Kérdés: valaki kell, vagy az a lány? 

Kérdés: azért mondta, mert tényleg nem szerette, vagy mert félt bízni? 

Nincs lelki társa. Beszélget néha, de inkább külsősökkel. 

G. R. (18 

éves fiú) 

A BIZALMATLANSÁG NEM JÓ, MERT ELKÜLÖNÍT. Egyedül marad az ember. Nem tud 

részeket kiemelni a filmből, mert az egész film ragadta meg. 

Fiú 

Autentikus 

segítő 

Meglepődött, hogy a pszichológus is tanult a fiútól. Kérdés: mert azt gondolod, hogy az a jó 

segítő, aki felülről kezel? Pszichológus is mert nyitni ezért kezdett el változni. 

N. I. (18 

éves fiú) 

Van lelki társa: a szobatársa. 



 99 

Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

V. csoport/1. alkalom 

2007. 

BIZALOM 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

 

A team gyerekotthonba érkezését követően 

 

CSOPORTINDÍTÁS 

Előzmények, célunk, segítségük kérése, csoportszabályok lefektetése, megállapodás a csoportnormákban, 

a hétvége ismertetése, bemutatkozás, ismerkedés 

 

A MI SZABÁLYAINK 

 Legyünk AJÁNDÉKAI egymásnak! 

 Jókedvűség 

 TITOKTARTÁS: amiről itt szó van, arról nem beszélünk csoporton kívül. 

 Összetartás 

 Őszinteség 

 Mindenki legyen itt! 

 Ha valaki beszél, meghallgatjuk és figyelünk egymásra. 

 Mindenkinek joga van szólni, és ha valaki beszél, engedjük, hogy végigmondja. 

 Hülye kérdés NINCS! 

 Ne cseszegessük, ne nézzük le egymást! 

 Csak magadat ajánlhatod! 

 

Névjegyeink 

 

Csoport 

tag 

Kapcsolódások 

(ki kapcsolódott hozzá, 

mivel?) 

VALÓSÁG 

KAPCSOLAT 
(mi igaz belőle rád?, mi 

az ami egyáltalán nem 

igaz rád?) 

Hogy jellemezte magát a 

csoporttag? 

ÉRZÉS 

VISSZAJELZÉS  
Milyen volt hallgatni 

mások ugyanilyen nevű 

ismerőséről, szereted e a 

neved, jellemez e téged 

mások megosztása, 

milyen érzés hasonlónak 

lenni? 

Mimika/ 

gesztikuláció 

J. É. (18 

éves 

lány) 

 

Barátnő, aki csendes, 

nagyon okos, nagyon 

nevetős 

Nagyon szeretek 

nevetni, amit kapok, 

azt adom vissza 

Jó volt hallgatni, 

hogy olyan 

tulajdonsággal 

rendelkezik mások 

Annája is, ami 

bennem is megvan. 

Nagyon sokat 

csalódtam az 

életben, ezért igazi 

barátom nincs és azt 

adok és annyit, 

amennyit én 

kaptam.  

Kicsit zavarban 

volt, de ez hamar 

feloldódott. Mikor 

Istennel való 

kapcsolatáról 

beszélt, a 

nyakláncát babrálta. 

 

Barát, aki apáca lett, 

nagyon jószívű és 

segítőkész 

Nem apáca vagyok 

ugyan, de nagyon 

fontos, hogy jó 

kapcsolatom legyen 

az Istennel. Szoktam 

imádkozni, amit 

kérek, azt mindig 

megkapom a 

Jóistentől. Jószívű 
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Fiú 

Autentik

us segítő 

 

Nagyon rendes ember, 

családszerető, mindent 

megtesz h segíthessen, 

nagy szíve van, sokat 

dolgozik. 

Szívesen dolgozik, 

mindegy, hogy mit, 

de kell hogy legyen 

az iskola mellett 

munkája, ő is 

szeretné, hogy 

legyen családja. 

Az egyikük 

ugyanilyen nevű 

ismerőse egyáltalán 

nem hasonlít rám, 

de ha nem kezdem 

el az eszem 

használni, talán rám 

is ez a sors várt 

volna, csak 

eldöntöttem, hogy 

nem akarok olyan 

életet, ami lefelé 

visz a lejtőn. És 

azóta küzdök, 

dolgozok, mindent 

megteszek hogy ne 

kerüljek 

kiszolgáltatott 

helyzetbe. 

Hamar úrrá lett az 

idegenek előtti 

beszédzavarán és 

világosan, 

érthetően, 

nyugodtan 

fogalmazott. 

 

Jókat lehet vele bulizni, jó 

fej, egyébként agresszív, 

iszik, jelenleg elvonón van. 

Ő is szeret bulizni, 

de soha nem 

agresszív és nem 

iszik annyit, hogy 

részeg legyen.  

G. Cs. 

(17 éves 

lány) 

 

Félénk lány, aki igazi 

őszinte barát. Csendes. 

Ez teljesen igaz rá. 

Visszahúzódó.  

Megszoktam már a 

nevem, Jó volt 

hallgatni másokat, 

sok újat is 

megtudtam. 

Zavarban volt 

nagyon, el is 

nevetgélte. 

B. Gy. 

(17 éves 

lány) 

 

Nővére, aki 

sztriptíztáncosnőként 

dolgozott, aztán szült 2 

gyereket. Eltűnt a gyerekek 

mellől, senki sem tudta hol 

van, mi van vele. 2 év 

múlva egy árokparton 

találták meg, teljesen 

visszafejlődött, az agya 1 

hónapos szinten van, nem is 

tud magáról, de őket 

megismerte. 

„Soha nem hagynám 

el a gyerekeimet, és 

nem vagyok 

sztriptíztáncosnő” 

Mások azt jobban 

tudják, hogy én 

milyen vagyok, 

másokat kellene 

megkérdezni. Jó 

volt hallgatni a 

többieket, és hogy 

ki milyennek látja 

magát. Az nagyon 

furcsa, hogy 

magamról kell 

beszélni, nem 

vagyok ehhez 

hozzászokva. 

Zavarban volt, 

zavartan mosolygott 

 

Segítőkész, mindenről lehet 

vele beszélgetni. 

„Én szeretek 

segíteni” 

K. J. (17 

éves fiú) 

 

Volt nevelője, emberséges, 

igazságos, sokat tanult tőle, 

soha nem az erejével vívta 

ki a tiszteletet. 

Igazságérzete van, de 

ritkán ad neki hangot 

Jó volt a játék. Bátorító 

figyelemmel 

hallgatta társait, 

többször bólogatott, 

beszéd közben 

zavarban volt.  

Volt nevelője, aki 

gondoskodó, jó fej. 

Védi ő is a 

kisebbeket 

 

Keresztapja, aki imádta a 

zenét, szépen gitározott, 

hatalmas lelke volt 

Ő is szereti a zenét 

nagyon 

 

Lobbanékony, hamar 

eldurran az agya, olyankor 

minden hülyeséget csinál 

Lobbanékony ő is. 
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Maximalista barátja, aki 

lobbanékony, de kezelni 

tudja magát, szereti a 

sportot. (kosárlabda, 

kézilabda) 

Igyekszik 

megtanulni, hogy 

kezelje-elfojtja 

magában. A sportot ő 

is nagyon szereti 

Lány 

Autentik

us segítő 

 

Az ő … je először csendes, 

mert azt hitte sokáig h senki 

nem figyel rá, csak orra 

alatt motyogott. Aztán 

rájött, hogy van akit érdekel 

és figyel rá, akkor ki mert 

nyílni.  

Ő is ilyen, de 

szerencsésnek tartja 

magát, mert jó 

emberek veszik 

körül, akik tényleg 

figyelnek rá és 

megtanították neki, 

hogy higgyen 

magában 

Jó volt hallgatni 

mindenkit nagyon, 

jó érzéssel töltötte 

el, hogy másnak az 

ismerőse is hasonlít 

hozzá. Jól érezte 

magát. 

Először zavarban 

volt, érezte hogy az 

egyik csoporttagnak 

nem szimpatikus, de 

megemberelte 

magát és mert 

beszélni. 

 

 

Osztálytársa, aki nagyon 

nagyszájú, nagyokat nevet, 

mindig vidám kedves és 

segítőkész 

Ő is vidám és 

gyakran nevet és 

szívesen segít, ahol 

csak tud. 

D. L. (17 

éves 

lány) 

 

Mentor, aki felkarolta, 

pedig nem is lett volna 

kötelessége, mindenben 

számíthatott rá. 

Nem tudja hogy ő 

segít e. 

Jó volt hallgatni 

másokat, jó volt a 

játék. Nem 

szoktunk így 

beszélgetni 

egymással, pedig 

mióta egy rakáson 

élünk. Furcsa, de 

úgy érzem, meg 

fogom tudni szokni. 

Mindenkit teljes 

átéléssel hallgatott, 

mikor neki kellett 

beszélni, 

elvicceskedte, mert 

zavarban volt. 

 

Nagynénje, aki melegszívű, 

humoros, családszerető, 

önzetlen, jó fej. 

 

Az ő neve ez az iskolában, 

mindenki így szólítja. 

Ő is szeret nevetni és 

tud önzetlen lenni 

R. F. (16 

éves fiú) 

 

Családszerető, kétkezi 

munkás, szívesen 

barkácsol, mindent meg tud 

csinálni. 

Szívesen szerel 

dolgokat 

Tetszett a játék, jó 

volt hallgatni 

másokat. Kicsit 

fáradt vagyok, mert 

reggel ötkor keltem. 

Jól éreztem magam 

Nyugodt, vége felé 

már nem éberen 

figyelő, de addig i. 

 

Sokat buliztak együtt, ivott 

belevitte a rosszba is. 

Kirúgták. Mindenki azt 

mondta, hogy kétszínű 

Nagyon szívesen 

bulizik ő is, néha 

iszik is, de nem 

csinál rossz dolgokat 

és nem is visz bele 

senkit. 

 

Szétverte a szobát, mert 

beidegesedett valamin. 

Agresszor, jó fej, 2 lánya 

van. 

Nem ilyen 

egyáltalán. 
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Facilitáto

r 

 

Haver, iskolatárs. Bulizós, 

drogos, nem nézte le mert 

„gyeris”. 

Ő sem néz le senkit, 

szívesen bulizik. 

Jól éreztem magam 

a játékban, nagyon 

izgalmas és érdekes 

volt hallgatni 

mások beszédét. 

Köszönöm az 

őszinteséget. 

Aktív jelenlét 

 

A kedvese. Maximálisan 

támaszkodhat rá, szereti, 

amit kitűz maga elé célt, azt 

eléri, többször is 

megpróbálja. 

Nem egykönnyen 

adja fel, maximalista, 

lehet támaszkodni rá. 

K. P. (18 

éves fiú) 

 

a testvérét hívják így, akit 

soha életében nem látott, de 

szeretett volna találkozni 

vele, csak az elutasította a 

kapcsolatot, mondván: ha 

már eddig nem ismerték 

egymást, most már ne 

találkozzanak. 

Nem utasítaná el a 

testvérét soha.  

Jó volt. A többieket 

hallgatni és beszélni 

is. Remélem sok 

ilyen lesz még. 

Nagyon aktív 

figyelem és 

részvétel. 

Megszólalásaiban 

sokszor elpirult, 

igényelte a 

figyelmet, gyakran 

változtatott az 

ülésén.  

 

Volt osztálytársa, barátja, 

akit 10 éves kora óta ismer. 

Nagyon jó humora van, 

rengeteget nevettek együtt, 

együtt mentek gimibe és 

egyetemre is. Dadogott és 

most ügyvéd, meg jegyző. 

Nagyon tiszteli, mert 

felülemelkedve magán 

végig küzdötte az utat, amit 

kitűzött maga elé. 

Ő is szeret nevetni és 

küzdeni is képes 

lenne ha nagyon 

akarná… 

F. K. (17 

éves 

lány) 

 

Osztálytársa, akit először 

kényesnek tartott. Aztán 

beszélgetni kezdtek és 

barátok lettek 

Szívesen beszélget és 

igyekszik mindig 

önmagát adni- de 

nehezen beszél 

érzéseiről, mert fél 

hogy kibeszélnék 

Jó volt a játék, de 

nagyon nagyon 

furcsa, hogy így 

beszélgetünk. Soha 

nem szoktunk, még 

a barátommal sem 

nagyon. Nehéz, de 

igyekszek bízni.  

Éber figyelem, 

empátia. Beszéd 

közben eltakarta a 

hajával az arcát, 

kezével játszott és 

nagyon halkan 

beszélt, hadarva, 

hogy minél 

hamarabb túl legyen 

rajta.  

 

Nagyon határozott céljai 

vannak, felfelé igyekszik, 

mindenképpen kitörni a 

mostani helyzetéből, 

nagyon sokat küzd és el is 

éri a céljait. 

Neki is vannak 

céljai, amikért 

küzdeni fog. Most is 

küzd, de nem 

tervezett még 

annyira előre, hogy 

nagy küzdelmeket 

kelljen folytatnia, éli 

az életét. 

Társcsop

ortvezető 

 

Segítőkész, gondoskodó, 

sokáig nem ismerte és nem 

is mert bízni benne. Aztán 

sok időt töltöttek együtt, és 

kezdenek barátok lenni. 

Ő is ilyen. Nagyon jó volt 

hallgatni a 

többieket. Jól érezte 

magát a játékban.  

Nyugodt, aktív 

jelenlét 

 

Óvodatársa, aki mindig 

lázadt az óvodai szabályok 

ellen. Kedves, barátságos, 

osztály bohóca. 

Mindig inkább 

elfogadni igyekezett 

és betartani a 

szabályokat. Nem 

került középpontba 

akkoriban. 
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P. T. (16 

éves fiú) 

 

20 éves tinédzser, bulizós, 

szereti a zenét. 

Ő is bulizós, szereti a 

zenét. 

Jó volt hallgatni a 

többieket, furcsa 

volt beszélni, de 

tetszett neki. 

Sokat viccelődött 

elejében, aztán 

figyelt és hallgatott. 

K. P. (18 éves 

fiú)hoz történő 

kapcsolódásakor 

nagyon szomorú 

lett, könnyes lett a 

szeme, kíváncsian 

hallgatta F. K-t, aki 

viszont ismeri P. T. 

soha nem látott 

testvérét. Beszéd 

közben zavart, 

egyelőre a 

csoportvezetőnek 

mer csak beszélni. 

Kérésre a többiekre 

is néz, próbálja 

elviccelni. 

Csoportve

zető 

 

Nevetős, verekedős 

nevetős Nagyon jó volt a 

játék, köszönöm az 

odafigyelést 

egymásra, 

köszönöm, hogy 

annak ellenére, 

hogy „tudod, 

milyenek a 

gyerisek, mindent 

kipletykálnak”, 

annak ellenére 

mertetek 

tulajdonságokat 

megfogalmazni és 

bizalmat adni 

egymásnak. Jól 

éreztem magam. 

Aktív jelenlét 

 

Nevelőanyukája, aki 

melegszívű, segítőkész 

Szívesen segít 

 

Önzetlen barát, akinek 

hatalmas szíve van, 

igazságos 

Önzetlen és 

igyekszik 

igazságosnak lenni. 

Az igazságtalanságot 

nagyon nehezen tűri. 

 

Segítette, bemutatta 

mindenkinek, nem hagyta 

egyedül 

Igazságérzete erős és 

meg is mondja, ha 

valamit 

igazságtalannak tart. 

 

Nagynénje. Mikor a szülei 

elváltak, ő fogadta be őket, 

hogy ne kerüljenek utcára. 

Azt nézte, mit tud segíteni. 

segítőkész 
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Brain storming” (Bizalmi problémák az állami gondoskodásban élő körében- személyes 

tapasztalataimra aktualizálva) 

 Félek, hogy elmondja másnak, amit elmondtam neki 

 Itt nincs olyan, hogy barát 

 Pletyka 

 Csalódás 

 Nem érdek nélkül szeret 

 Rossz emberismeret 

 Ha nincs őszinteség 

 Nem kölcsönös a bizalom és őszinteség 

 Tudom, hogy ki milyen 

 Ha nem ismerem nincs bizalom 

 Védem magam 

 Első benyomás- rugalmatlanság akkor sem változtatom meg a véleményem, 

ha időközben mást tapasztalok (nem merem) 

 Visszaélnek a bizalommal  

 

Bizalomgyakorlatok 

 

Vakvezetés 

Párok: 

1. Lány Autentikus segítő D. L. (17 éves lány) 

 D. L. (17 éves lány) nak nem volt szimpatikus Lány Autentikus segítő, ezért a csoportvezető őket 

egy párba rakta. 

Először Lány Autentikus segítő volt csukott szemmel, D. L. (17 éves lány) vezette, elejében nem annyira 

vigyázott rá, és mikor Lány Autentikus segítő nem megharagudott rá, hanem nevetett és bevallotta, hogy fél 

onnantól kezdve erősebb lett a felelőssége. Nem fogta meg, Lány Autentikus segítő karolt belé. Lány 

Autentikus segítő nagyon vigyázott D. L. (17 éves lány)re, érintéssel és szavaival is irányította, így D. L. (17 

éves lány) biztonságban érezte magát. Mindkettő jó volt, de jobb volt az, mikor nem kellett becsuknia a 

szemét. D. L. (17 éves lány) kinyitotta közben a szemét. 

2. Fiú Autentikus segítő J. É. (18 éves lány) 

 Bíztak egymásban, érintéssel és szóval is irányították egymást. Nem nyitották ki közben a szemüket 

3. K. J. (17 éves fiú)- K. P. (18 éves fiú) 

 Náluk nem szokás az érintés, ezért a nyitott szemű vállára helyezte a csukott szemű a kezét, és 

vonatozva közlekedtek. Nem nyitották ki a szemüket, K. J. be is köttette a szemét, mert tudta, hogy nem 

fogja kibírni, hogy ne nyissa ki. Jobb volt nyitott szemmel lenni. 

4. R. F. (16 éves fiú)- F. K. (17 éves lány) 

 Szóval és érintéssel is irányították egymást, bíztak egymásban, figyeltek egymásra. F. K. nek jobb 

volt a csukott szem. 

5. B. Gy. (17 éves lány)- P. T. (16 éves fiú) 

 Sokat nevettek közben, de P. T. vigyázott B. Gy ra nagyon és fordítva is igaz volt. Mindkettejüknek 

jobb volt, mikor nyitva lehetett a szemük.  

6. Facilitátor- G. Cs. (17 éves lány) 

 Sikerült csukott szemmel végigvinniük a gyakorlatot, szóval és érintéssel is segítették egymást. 

Mindkettő ugyanolyan jó volt, G. Cs nek könnyebb volt vezetnie, mint vezetve lenni. 

 

Szabadesés 

A megfelelő előkészítés után a Szabadesés gyakorlatot olyan személy vállalta, aki kicsit kilógott a 

csoportból, peremhelyzetben volt, nem tisztelték a többiek, nem vették komolyan. A gyakorlat közben az 

életüknél is jobban vigyáztak rá a csoporttagok, („inkább törjön el a csuklóm, de akkor is megtartom”) utána 

pedig keresték a vele való kommunikációt.  

Feedback 

A feedback ben ki is fejezték a jelentkező iránti megváltozott érzéseiket. D. L. (17 éves lány) megköszönte, 

hogy Lány Autentikus segítő nem ejtette el. Jól érezték magukat és többen kifejtették, hogy nem érezték 

égőnek a gyakorlatokat, sőt élvezték. 
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A nagy bizalomjáték 

Csoportépítést szolgálandó: minden csoporttag saját személyes tárgyát „kölcsönadta” egy csoporttagnak, 

akinek vasárnap reggelig kellett magánál tartani a másik számára fontos személyes tárgyat. 

A csoporton belül mindenki felajánlott egy személyes tárgyát, amit átad egy másik csoporttagnak a másnap 

reggelig történő megőrzésre. Olyan személyes tárgyak lettek felajánlva, amik tényleg fontosak az illetőnek. 

Kis cetlire felírta a nevét és a felajánlott tárgyat. A cetliket egy kalapba helyeztük, amiből mindenki húzott 

egyet, és ami a papíron állt, azt a személyes tárgyat vette magához. 

Bizalommal kapcsolatos negatív/pozitív élményeink megosztása 

 

NÉV 
1. 

KÉP ROSSZ 

Vis

sza 

tett

e e? 

2. 

KÉP 
JÓ 

Viss

za 

tette 

e? 

FEEDBACK 

(Hogy érezte magát 

a játékban, hogy van 

most, hogy áll a 

bizalommal 

általában, mit kezd a 

csalódásaival, ad e 

új esélyt?) 

KAPCSOLÓDÁS

OK 

/MIMIKA/ 

GESZTIKULÁCI

Ó 

J. É. (18 

éves lány) 

Feket

e- 

fehér, 

norm

ál 

méret 

Egyik 

gondozóm, aki 

12 évig volt a 

nevelőm. Az 

ebédlőben 

mindenki előtt 

lealázott, 

lekiabált. 

„felnevelt a 

szarból”- ezt 

kiabálta, és 

mindenfélének 

lehordott. 

i 

Nag

yon 

színe

s, 

norm

ál 

mére

t 

egy nevelő. Azt 

mondta nekem, 

hogy az ajtaja 

bármikor nyitva 

áll előttem, 

bármilyen gondom 

is akad az életben. n 

A rosszról nehéz 

volt beszélni, de jól 

éreztem magam a 

játékban. Nincsenek 

barátaim, egyedül a 

párommal beszélek 

lelki dolgokról. 

Nehéz. Nem adok új 

esélyt, vagy csak 

akkor, ha akiben 

elvesztettem a 

bizalmam küzd érte 

Nem volt 

kapcsolódása. 

Pirulás, lesütött 

szem, babrálta a 

kezét, aktív 

figyelem a 

többieknél, erősítő 

gesztusok az éppen 

beszélő felé 

Fiú 

Autentiku

s segítő 

Fakó 

színes

, 

norm

ál 

méret

. 

Az igazi anyám 

felvette velem a 

kapcsolatot, 

mikor 18 éves 

lettem és 

magához 

fogadott. 

Mentem, azt 

hittem, végre 

nekem is lehet 

igazi családom, 

anyukám. De 

csak a 

megaláztatásokat

, veréseket 

kaptam, a 

pénzem is 

elvették. 

i 

Szín

es, 

A5- 

ös 

mére

t 

Egy barát, akitől 

tartottam nagyon, 

sorstársam. 2 

évvel ezelőtt ez a 

személy jött oda 

hozzám és 

kezdtünk el 

beszélgetni. Azóta 

igaz barátok 

lettünk. 
n 

Nagyon jó volta 

játék. A rossz 

élményeket nehéz 

volt hallgatni, hisz 

én is hasonlókat 

éltem át nap mint 

nap. Nagyon jó érzés 

volt az a bizalom, 

ahogy el mertétek 

mondani a körben a 

rosszat is. Könnyen 

bízok, adok új 

esélyt, de óvatosabb 

vagyok sokkal. 

A feedback ben 

kapcsolódott. 

Széles 

gesztikuláció a 

kezével, a rossznál 

zavart volt és 

halkabb lett, de 

látszott, hogy 

leküzdi magában. 

Nyugodt, éber 

figyelem. 

G. Cs. (17 

éves lány) 

Színe

s, 

norm

ál 

Testvérem 

másnak hitt, egy 

idegennek, 

engem pedig 

kitagadott 

i 

színe

s 

Egy lány, aki a 

középiskolában 

gondoskodott 

rólam, segített 

mindenben, ma is 

tartjuk a 

kapcsolatot 

n 

Jó volt, jól vagyok 

most is.  

Nem szeret 

beszélni, de 

nagyon figyelt 

végig a többiekre. 
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B. Gy. (17 

éves lány) 

Színe

s, 

kismé

ret 

Legidősebb 

testvérem 

kitagadott: „te 

alsóbbrendű 

vagy, mert 

„gyeris” vagy. A 

legidősebb 

testvérem soha 

nem volt 

intézetben. 

i 

Szín

es, 

rend

es 

mére

tű 

Szobatársam 

először nagyon 

ellenszenves volt, 

de aztán 

elkezdtünk 

beszélgetni és a 

lány megbízott 

bennem. 
n 

Jó volt hallgatni a 

többieket, jól vagyok 

most. Furcsa ez, 

hogy évek óta 

ismerjük egymást és 

soha nem 

beszélgettünk így, 

mint most. De ez jó 

és meg fogom 

szokni. Nagyon jó. 

Tekintetével, 

figyelmével 

bátorította a 

többieket. Nagyon 

félénk, mikor 

beszélnie kellett 

nagyon nehezen 

indult meg. A 

rossz élménye 

közben vállát 

vonogatta, mintha 

nem is érdekelné, 

de szeme könnyes 

lett. 

K. J. (17 

éves fiú) 

Nagy

méret

ű, 

fekete 

fehér, 

sárgul 

a 

széle 

Az apámban 

csalódtam 

legnagyobbat. 

Ivott, embert ölt, 

az anyámat a 

szemünk láttára 

összeverte, 

elvette a 

pénzünket, a két 

kisebb 

testvéremet is 

megverte. 

I, 

dob

ta 

Szín

es, 

norm

ál 

Van egy nevelő, 

akihez bármikor 

fordulhatok, ha 

valami baj van. 

Még soha nem élt 

vele vissza. 

n 

Jó volt. Most kicsit 

nem érzem jól 

magam, mert nagyon 

nehezen találtam 

képet, épp azért, 

mert nem akartam 

erre gondolni. De 

most már jobb. Az is 

furcsa, hogy nem 

szoktunk így 

beszélgetni. Nem is 

rossz ez, inkább 

furcsa. Könnyen 

bízok és adok új 

esélyt is. 

A rossz élménynél 

a többiek 

erősítették, kezeit 

széttárva mesélte 

el a történetet. 

Szomorú és 

beletörődő volt. A 

többieket 

érdeklődéssel 

hallgatta, éber 

figyelemmel. 

Lány 

Autentiku

s segítő 

Színe

s, kb. 

féléve

s 

Hosszú idő után 

nyitottam ki a 

szívem, adtam a 

bizalmat egy 

embernek, aki 

egyik pillanatról 

a másikra kiszállt 

az életemből és 

nem szólt egy 

szót sem, hogy 

miért megy el, 

mennyi időre, 

hova, mi van 

vele. El kellett 

mennie. 

ne

m 

Szín

es, 

A5 

Sorstársam, akivel 

a mai napig a 

legbizalmasabb 

kapcsolatban 

vagyok. Mindent 

elmondunk 

egymásnak és nem 

kellett még 

sohasem csalódni 

benne 

n 

Jó volt a játék, jól 

vagyok most is. 

Nagyon jó érzéssel 

töltött el, hogy 

mindenki őszinte 

volt és hogy bíztunk 

egymásban. 

Nehezen bízok, de 

már nem annyira, 

mert nyitottabb 

vagyok és védem is 

magam. 

A rossz élmény 

megosztásánál 

könnyes lett a 

szeme, de 

leküzdötte, és 

túllépett magán. 

Aktív figyelem 

mindenkire 

D. L. (17 

éves lány) 

Színe

s, 

norm

ál kép 

legidősebb 

testvérem 

kitagadott, 

lehurrogott, csak 

azért, mert 

„gyeris” vagyok 

i 

színe

s 

Legjobb 

barátnőm. Vele 

mindent 

megbeszélhetek és 

meg is beszélek, 

nem kellett benne 

még soha sem 

csalódnom.  

n 

Durva volt a rosszat 

felidézni, nem 

szívesen gondolok 

rá, de igaziból már 

nem érdekel, nem 

akarok vele 

foglalkozni. Jó volt 

hallgatnia a 

többieket is.  

Jó érzés maga a 

tudat, hogy létezik 

az az ember, akiben 

megbízhatok 

teljesen. Benne 

megbízok, de 

másban nem. Nem 

adok új esélyt annak, 

akiben egyszer már 

csalódtam. 

 

Nagyon 

együttérzően 

hallgatta a 

többieket. Saját 

rossz élményét 

próbálta elviccelni, 

elbagatellizálni és 

gyorsan túlesni 

rajta. Könnyes volt 

a szeme, nem 

bolygattam.  
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R. F. (16 

éves fiú) 

Színe

s, 

norm

ál 

méret 

Volt egy 

házaspár, akik 

patronáló 

szüleim voltak és 

úgy volt, hogy 

magukhoz 

vesznek teljesen. 

Egy barátomnak 

bemutattam a 

házaspárt. A 

barátom kitúrt a 

helyemről és azt 

a barátot vették 

magukhoz a 

patronáló szülők. 

Valószínűleg 

azért, mert én 

cigány vagyok, a 

társam pedig 

nem. Elveszett a 

bizalmam a 

barátnak hitt 

társban is, meg a 

házaspárban is. 

I, 

dob

ta 

Szín

es, 

kicsi 

Egy barát, akiben 

bízhatok. Kintis. 

i 

Jó volt a játék, jól 

vagyok most is. 

Mérlegre helyezem, 

adjak e új esélyt és 

az embereket is 

mérlegre teszem, 

hogy bízhatok e 

bennük, vagy nem. 

A jó élménynél 

egyáltalán nem 

tűnt őszintének, 

szavai is ütötték 

egymást. 

Egyébként 

nyugodt volt 

végig, úgy 

hallgatta társait is. 

Facilitátor 

Színe

s, 

norm

ál 

Lerobbantam a 

kocsival. Az út 

mellett 

vigyorogva 

húzott el- 

otthagyva engem 

a bajban- a 

legjobbnak hitt 

barátom 

i 

Szín

es, 

norm

ál 

Fiatalabb vagyok, 

mint a vízilabdás 

csapattársaim, de 

azok késő este is 

gyakoroltak 

velem. Bíztak 

bennem 

n 

Jól vagyok, 

köszönöm az 

őszinteséget, 

nyíltságot. Nem 

adok új esélyt. 

Aktív figyelem 

K. P. (18 

éves fiú) 

Színe

s, 

norm

ál 

Kisebb 

koromban egyik 

haverommal 

bűntényeztünk 

(lopás, betörés). 

A haverom 

feldobott, 

rámkente 

egyedül az 

egészet. 

i 

Szín

es, 

norm

ál 

A testvérem 

drogos volt. „Én 

voltam az 

egyetlen, akire 

hallgatott, és 

elment az 

elvonóra” 

n 

Jó volt beszélgetni, 

most kicsit fáradt 

vagyok, de jól 

vagyok. 

Mindenkit nagyon 

figyelt. Nagyon 

nagy 

beszélhetnékje 

volt, alig várta 

hogy ő 

beszélhessen. A 

vége felé ásítozott 

nagyon, nem tudott 

koncentrálni. 

F. K. (17 

éves lány) 

Színe

s, 

norm

ál 

A bátyám a 

szemem láttára 

dobta ki a neki 

vásárolt szülinapi 

ajándékot. 

„akkor még 

érzékeny 

voltam.” i 

Szín

es, 

norm

ál 

Osztálytársamra 

először azt hittem, 

hogy kényes, mert 

mindig felvágott, 

aztán barátok 

lettünk. Most is 

barátok vagyunk. 

n 

Nagyon jó volt és 

nagyon furcsa is 

volt. Érdekes volt a 

többieket hallgatni, 

nehéz volt magamról 

beszélni, és soha 

azelőtt nem 

beszélgettünk így 

egymással, egymás 

előtt. Hihetetlen, 

hogy ezeket ki 

mertük mondani 

egymás előtt. Jó 

volt. Könnyen bízok 

és adok új esélyt. 

Nagyon együtt 

érző volt, az orra 

alatt mindenki 

történetét 

kommentálta, 

hangot is adva 

együttérzésének. 

Mikor beszélnie 

kellett, nagyon 

zavarban volt, el is 

pirult, dadogott és 

eltakarta az arcát a 

hajával. 
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Társcsopo

rtvezető 

Színe

s, 

norm

ál 

Volt egy nagyon 

jó barátnőm, aki 

egy idő után 

egyáltalán nem 

hívott, nem 

keresett. Mikor 

rákérdeztem az 

okra az volt a 

válasz, hogy 

„becsukta 

magát”. 

i 

Szín

es, 

norm

ál 

Nagyon beteg 

voltam, nem 

tudtam kiváltani a 

gyógyszert. Egy 

ember jutott 

eszembe, akinek 

szólhatnék: a 

testvérem, aki a 

vendéglátóiparban 

dolgozik késő 

éjjelig. Szóltam 

neki, hogy rosszul 

vagyok, a 

testvérem pedig 

csapot papot 

otthagyva szaladt 

hozzám. 

n 

Jól éreztem magam, 

most is jól vagyok. 

Nagyon köszönöm 

az őszinteséget.  

Aktív figyelem és 

jelenlét. 

P. T. (16 

éves fiú) 

Színe

s, 

norm

ál 

Beadtak az 

intézetbe 

Az anya és a 

papa ittak 

I, 

dob

ta 

Szín

es, 

norm

ál 

Bekerülésem után 

az egyik nagyfiú 

bevédett, szárnyai 

alá vett, segített, 

nem engedte, hogy 

bántsanak. Szimpi 

volt nekem. 

N, 

szív

éhez 

tette

, 

sim

ogat

ta 

Jól éreztem magam, 

jó volt, csak kicsit 

elfáradtam közben. 

Nem bízok és nem 

adok esélyt. Sok a 

haver, de senkiben 

sem bízok. Itt K. J. t 

tudja, hogy bármikor 

kiállna érte és ő is 

kiállna a K. J. ért, de 

ez nem bizalom, 

hanem kiállás a 

másikért 

Szíven ütötte saját 

története is, meg a 

többieké is. 

Elejében még 

próbált 

vicceskedni, de 

aztán figyelt 

nagyon és nem 

hülyéskedte el. A 

végén nehezen 

koncentrált. 

Csoportve

zető 

Színe

s, 

norm

ál 

Édesapám halála, 

minden összetört 

egy perc alatt. 

Megijedtem, 

hogy bármikor 

elveszíthetek 

még valakit, akit 

olyan mélyen 

szeretek. De 

összeszedtem 

magam és 

felálltam és újra 

merek bízni, csak 

kicsit már védem 

magam. 

i 

Szín

es, 

norm

ál 

Aggódtam, hogy 

mi lesz a 

húgaimmal az 

iskolában, ha én 

nem leszek ott, 

hogy megvédjem 

őket a 

cigányozástól. A 

barátnőm kérés 

nélkül tovább 

vállalta ezt a 

szerepet és kiállt a 

testvéreimért 

bármikor. 

i 

Nagyon jó volt 

megtapasztalni, 

hogy bíztok 

egymásban annyira, 

hogy elmondjátok a 

rossz és jó 

élményeiteket is, 

nagyon szépen 

köszönöm a 

megtiszteltetést a 

team tagok nevében 

is. Könnyen bíztam 

mindig, és most újra 

viszonylag könnyen 

bízok. Adok új 

esélyt, ha azt látom, 

hogy küzd a másik 

az új esélyért. 

AKTÍV 

FIGYELEM 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Good Will Hunting 

A film után beszélgettünk, ahol a csoportban a mókamester szerepét vállaló csoporttag megerősítést kapott 

arra nézve, hogy nem kell mindig mindent elviccelnie, hanem merhet komoly lenni. A csoportvezető 

megerősítette ebben a csoporttagokkal együtt. 

Tetszett nekik a film, mindenkinek volt egy kedvenc jelenete. 
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Irányított beszélgetés 

(Mi kell ahhoz, h bízni tudjak?/ Mit kell tennem ahhoz, h bennem bízzanak? A bizalom jelentősége az 

életemben) 

Mi kell ahhoz, hogy bízni tudjak? Mi kell ahhoz, hogy bennem bízzanak? 

 Kiismerés 

 Őszinteség 

 Nyitottság- nem mindig! 

 Kíváncsiság 

 Megértés 

 Ne érdekből legyen velem 

 Ne csak magammal törődjek 

 Kölcsönösség 

 Kockáztatás 

 Álljon ki mellettem! 

 Önbizalom 

 Titoktartás 

 Odafigyelés 

 Törődés 

 Ne legyen túl büszke 

 Kitartás 

 Akarat 

 Tisztelet 

 Hogy ne alázzuk meg egymást 

 Alázat 

 Nincs féltékenység 

 Nincs irigység 

 Nincs para 

 Feltétel nélküli elfogadás 

 Megbízhatóság 

 Szeressen 

 Ne legyen utána: DE…. 

 Ne legyen túl erős önbizalma 

 Ne legyen kibeszélés 

 Legyek őszinte 

 Megbízhatóság 

 Felelősségteljesség 

 Becsületesség 

 Nyitottság 

 Hasonlóság 

 Tisztelet 

 Megértés 

 Törődés 

 Elfogadás 

 Kiismerés 

 Odaadás 

 Kitartás 

 Akarat 

 Kedvesség 

 Figyelem 

 Szeressem 

 Tartsam a szavam 

 Becsületesség 

 Ne legyek felületes 

 Szavahihetőség 

 Ne legyek túl büszke 

 Hitelesség 

 Közös dolgok, célok 

Zárókör : megerősítő plakát 

Mindenki hátára ragasztottunk egy A4- es lapot, amire mindenki írt az illetőnek egy személyes üzenetet, 

pozitív megerősítést, jókívánságot. Mikor mindenki írt mindenki hátára, akkor visszaültünk a helyünkre és a 

csoporttagok izgatottan szedték le saját hátukról a plakátot. Meghatódva, csendben olvasgatták és találgatták, 

hogy melyiket ki írhatta. 

Házi feladat: gondolják végig, kik azok a személyek az életükben fontos szerepet töltenek, vagy töltöttek be. 

(következő alkalom témájának előkészítése) 

Elbúcsúzás, időpont megerősítése, kérés, hogy mindenki legyen itt. Kialakult egy csapatnév. Először 

ilyeneket mondtak hogy: 

„Lelencesek” 

„Állami kutyák” 

„Gyerisek” 

Aztán döntött úgy a csapat, hogy valami szép nevünk legyen- amilyen szépek mi is vagyunk 
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

VI. csoport/ 1. alkalom 

2007. 

BIZALOM 

 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Lány Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

 

Csoportindítás, programismertetés 

Hétvégi program Mi a célja a találkozásoknak 

Az első legfontosabb feladatunk volt a biztonság megadása a gyerekeknek. Így közösen lefektettük a csoport 

szabályokat, amelyet mindenki a saját aláírásával fogadott el:  

Csoport szabályok: 

1. Bizalom – (Csoport titok) 

2. Kölcsönös tisztelet 

3. Állatokról egy szót sem 

4. Időtartása 

5. Egymás érzéseinek tiszteletbe tartása 

6. Magunkat ajánljuk, ne mást. 

7. Szemtől szemben őszintén 

8. Egymás pozitív erősítése 

9. Meghallgatjuk egymást 

 

Névjegyeink 

 

Csoporttag Kapcsolódás VALÓSÁG 

KAPCSOLAT 

ÉRZÉS 

VISSZAJELZÉS 

Mimika/gesztikuláció 

H. G. (17 

éves fiú) 

Társcsoportvez

ető 

Barátom, akivel 

egyre jobb kapcsolat 

alakul ki. 

Tetszett a játék. Kicsit zavart volt, de a 

figyelme jelen volt. 

L. S. (17 éves 

fiú) 

 Van egy 

osztálytársam, aki jó 

fej és sok mindenben 

segít. 

Tetszett a játék.  Fáradt volt. Nehezen 

koncentrált. 

K. R. (17 éves 

lány) 

Csoportvezető 

Társcsoportvez

ető 

D. K. (16 éves 

lány) 

F. O. (17 éves 

lány) 

Egyik barátom, 

akitől nagyon sok 

segítséget meg 

kapok.  

Tetszett a játék. Mosolygott és figyelmesen 

hallgatta társait. 

Cs. É. (16 

éves lány) 

L. S. (17 éves 

fiú) 

Facilitátor 2 

Lakótársam, soha 

nem akar semmit, 

nem precíz. 

Tetszett a játék A játék végére nehezen 

koncentrált. 

F. O. (17 éves K. R. (17 éves Az én barátom, aki Sok hasonlóságot Nem volt feszült, 
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lány) lány) 

D. K. (16 éves 

lány) 

Facilitátor 2 

gyakran idegeskedik, 

segít mindenben. 

Szeret táncolni.  

tudtam felfedezni,. mosolygott és figyelt. 

P. I. (20 éves 

lány) 

Cs. É. (16 éves 

lány) 

H. G. (17 éves 

fiú) 

Egyik osztálytársam, 

akivel nagyon jóban 

vagyunk.  

Sok hasonlóságot 

tudtam felfedezni, 

azzal a 

kritériummal, 

hogy ő szeret 

tanulni. 

A vége fele kezdett 

fáradni. 

T. D. (16 éves 

lány) 

 Régi barátnőm, akit 

már nem szeretek.  

Jól éreztem 

magam, sok 

hasonlóságot 

tudtam felfedezni. 

Nehezen koncentrált.  

D. K. (16 

éves lány) 

 Nevelőotthonban 

felnövekvő srác.  

Jó volt a játék.  Fáradt volt, nehezen tudott 

koncentrálni.  

Társcsoportve

zető 

D. K. (16 éves 

lány) 

Csoportvezető 

Évfolyamtársam, aki 

nagyon szereti a 

gyerekeket és egy jó 

vezető. 

Tetszett a játék és 

jó volt más 

hasonló 

tulajdonságait 

hallani.  

Figyelemmel kísérte végig 

a játékot.  

Csoportvezet

ő 

L. S. (17 éves 

fiú) 

D. K. (16 éves 

lány) 

Régi osztálytársam, 

aki jó társam volt. 

Más ugyanilyen 

nevű ismerősét 

hallva számos 

hasonlóságot 

tudtam felfedezni. 

„nem akarok 

idegeskedni”  

Figyelemmel és nyugodtan 

kísérte végig a játék 

folyamatot..  

Facilitátor 1 L. S. (17 éves 

fiú) 

F. O. (17 éves 

lány) 

Testvér, akit nagyon 

szeretek. 

Tetszett a játék.  Oda figyelő volt. 

Facilitátor 2 Társcsoportvez

ető 

T. D. (16 éves 

lány) 

Egyik barátnőm Jó volt a 

Társcsoportvezető 

ismerősét hallani.  

Egy kicsit elfáradt. 

 

Bizalomgyakorlatok 

Vakvezetés  

Párok: 

1. Facilitátor 1- L. S. (17 éves fiú) 

2. T. D. (16 éves lány)- P. I. (20 éves lány) 

3. K. R. (17 éves lány) – D. K. (16 éves lány) 

4. H. G. (17 éves fiú)-Cs. É. (16 éves lány) 

5. Facilitátor 2- F. O. (17 éves lány) 

Élménymegosztás: 

1. Mind kettőjüknek sikerült megvalósítani a gyakorlatot. Sikerült csukva tartani a szemüket. L. S. (17 éves 

fiú)nak könnyebb volt vezetőnek lenni. 

2. (A csoportvezető azért rakta őket egy párba, mert köztük konfliktus volt. Ez a gyakorlat a konfliktus 

megoldásában tudott segíteni, ahogy P. I. (20 éves lány) délután a csoport előtt elmondta: hogy nem gondolta 

volna, hogy ő közelebb tud kerülni T. D. (16 éves lány)hoz.) T. D. (16 éves lány) volt ebben a játékban 

először a vak, aki végig csukott szemmel tudta követni P. I. (20 éves lány) utasítását. P. I. (20 éves lány)nek 

könnyebb volt a vezető szerepét adnia, de végig csukva tartotta a szemét.  

3. K. R. (17 éves lány) szerint D. K. (16 éves lány) biztonságot adott neki, de több instrukciót is 

elmondhatott volna. D. K. (16 éves lány) behunyva tudta tartani a szemét. Néha félt, de bízott K. R. (17 éves 

lány)ban.  

4. Régóta ismerik egymást. H. G. (17 éves fiú)nak fontos volt, hogy bebizonyítsa Cs. É. (16 éves lány)nak a 

saját maga komolyságát, hisz gyakran nevetnek, és most úgy érezte, hogy fontos megerősítnie Cs. É. (16 
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éves lány)t abban, hogy ő tud komoly is lenni. Cs. É. (16 éves lány)nek is fontos volt, hogy megérezze H. G. 

(17 éves fiú) hitelességét és biztonságát. Mind a ketten végig csinálták a gyakorlatot. (Amikor H. G. (17 éves 

fiú)nak kellett becsukott szemmel sétálnia, a folyamat végéig ökölbe volt szorítva a keze).  

5. F. O. (17 éves lány) nagy biztonságot tudott adni nekem- mondta Facilitátor 2, mindent megérintettünk, 

megtapogattunk. Tetszett Facilitátor 2nek a gyakorlat. F. O. (17 éves lány) teljesen jól érezte magát és bízott 

Facilitátor 2ben. 

Bizalommal kapcsolatos negatív/pozitív élményeink megosztása 

Saját életünkből olyan képek választása, melyek ugyanazon téma pozitív, illetve negatív megélését mutatják 

be. Jelen esetben a bizalommal kapcsolatos pozitív és negatív élményeinkkel dolgoztunk. 

 



 113 

Név 

ROSSZ 

Kapcso

lódás 

JÓ kapcsoló

dás 

Érzésvisszajelzés Mimika/ 

gesztikuláció 

H. G. 

(17 éves 

fiú) 

Osztálytársam 

felháborodott, hogy 

elfelejtettem a 

születésnapot, és ezek 

után nagyon csúnyán bánt 

velem. 

 Kapcsolatom a 

testvéremmel. Eddig 

elmentünk egymás 

mellett. Az utóbbi 

időben egyre jobb a 

kapcsolatunk.  

 Tetszett a játék, de 

vegyesek az érzéseim. 

Végig feszült volt. 

L. S. (17 

éves fiú) 

Barátom cserbenhagyott, 

pedig megbíztam benne. 

 Barátnőm szülei, 

hogy elfogadtak.  

 Jó volt beszélni róla. Gyakran kereste a 

visszaigazolást, a 

szemkontaktust. 

K. R. 

(17 éves 

lány) 

Rokonok csúnya 

viselkedése.  

 Iskolában a 

társaimban 

megbízom. 

Társ-

csoport-

vezető 

Tetszett a játék neki, de 

nagyon zavarta, hogy 

körülötte sírnak. 

Ijedtnek láttam 

amikor társai 

elkezdtek sírni.  

Cs. É. 

(16 éves 

lány) 

Lopás történt az 

iskolában és az 

osztálytársaim rámfogták. 

 Szüleimmel 

rendeződtek a 

dolgok. 

 Azt az élményt hoztam 

be, amiről azt 

gondoltam, hogy nincs 

vele dolgom, mert már 

rendeződött. De 

rájöttem, hogy ezzel 

még dolgom van. 

Zaklatott volt és sírt. 

F. O. (17 

éves 

lány) 

A testvérem 

cserbenhagyott, mert 

megvertem a barátját. 

 Barátnőmben 

megbízok, aki 

társaként fogadott el 

a gyermekotthonban. 

 Tetszett a játék  Sokat mocorgott, de 

tudott figyelni. 

P. I. (20 

éves 

lány) 

Osztálytársamban 

csalódtam. 

 Van egy 

osztálytársam, 

akinek mindent 

elmondhatok.  

 Nem tetszett a játék. 

/A játék közben azt 

kérdezte, hogy ez direkt 

van így, hogy mi 

megsiratjuk a társait./ 

Zaklatott és feldúlt 

volt. 

T. D. 

(16 éves 

lány) 

A mostani barátom nem 

mutatja ki, hogy szeret. 

 A régi barátom volt 

az, akiben  

teljesen meg tudtam 

bízni.  

 Tetszett a játék.  Nehezen tudott 

figyelni. 

Dekoncentrált volt.  

D. K. 

(16 éves 

lány) 

Apu sokáig vert, pedig én 

nagyon szerettem. 

 Mama, aki meghalt, 

ő volt az életemben a 

minden. 

 Nem tudtam még 

feldolgozni a rossz 

élményeim. 

Erőteljesen sírt, 

nagyon zaklatott volt.  

Társcsop

ortvezet

ő 

Csalódás a 

munkatársamban. 

S. T. 

(17 

éves 

lány) 

Ahol felnőttem 

gyerekotthonban, az 

első programomnak 

az előkészülete, ahol 

a társaim sokat 

segítettek. 

 Tetszett a játék. Nyitott és oda figyelő 

volt. 

Facilitát

or 1 

Barátomban való 

csalódás.  

 Testvéremmel végre 

együtt 

dolgozhattunk. 

 Tetszett a játék. Nyitott és oda figyelő 

volt. 

Facilitát

or 2 

Kollégám hátba szúrt, 

aláásta a tekintélyemet, 

hazugságokat terjesztett 

rólam  

D. K. 

(16 

éves 

lány) 

ÁGOTA tábor, ahol 

a bizalomra és a 

családra találtam.  

Társcsop

ortvezető 

Tetszett a játék és 

örültem annak, hogy a 

gyerekek nyitottak 

felém.  

Gyakran sírásra állt a 

szája, de amúgy oda 

figyelő volt. 

S. T. (17 

éves 

lány) 

Keresztbe húzta az 

osztálytársam, amit 

megszerveztem. 

D. K. 

(16 

éves 

lány) 

Saját program 

lebonyolítása. 

 Tetszett nekem is a 

játék.  

Biztonságot tudott 

adni a csoportban a 

társainak. Odafigyelő 

volt. 
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Zárás: „Mit viszek a hétvégéről haza?” 

 

H. G. (17 éves fiú): Nagyon sokat tanultam. „Arra jöttem rá, hogy én is lehetek hibás nem csak a társaim, és 

ezt fel kell, hogy ismerjem.” 

K. R. (17 éves lány): Tetszettek a játékok, jól éreztem magam. Nekem fontos, hogy megbízzak másokban, de 

ha csalódom, nehezen tudok, újra nyitni.  

T. D. (16 éves lány): A sok játékot, és az élményeket.  

Cs. É. (16 éves lány): Vegyes érzésekkel megyek haza. Arra jöttem rá, hogy nekem még vannak nem 

megoldott feladataim. 

D. K. (16 éves lány): Vegyes érzésekkel megyek én is haza. Tetszett a hétvége. Remélem, amit S. T. (17 

éves lány) is mondott, illetve a filmben a pszichológus, vannak dolgok, amiért én nem vagyok 

felelős, ezt feltudom majd fogni, de kétlem. Jól éreztem magam.  

Facilitátor 1: A bizalmatokat és a játékokat. A ti közvetlenségeteket és a nyitottságotokat. 

P. I. (20 éves lány): Jól éreztem magam és a sok játékot, viszem haza, illetve az élményt.  

Facilitátor 2: Vegyes érzésekkel megyek haza. Ami nekem nagyon tetszett, hogy mertetek többet megosztani 

magatokból, mint amikor mi együtt vagyunk. Nekem ez nagyon jól esett.  

L. S. (17 éves fiú): Arra jöttem rá, hogy a bizalmat meg kell adni mindenkinek, és bizalommal kell lenni 

mindenki felé. Tetszett a hétvége. 

F. O. (17 éves lány): Nekem minden tetszett és jók voltak a beszélgetések.  

Társcsoportvezető: Egy még meg nem oldott feladattal megyek haza, illetve a tarsolyomban az a nagy 

bizalom, amit tőletek kaptam.  

S. T. (17 éves lány): Öröm számomra, hogy befogadtatok és elfogadtatok. Én is a bizalmat viszem haza.  
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

VII. csoport/ 1. alkalom 

2008. 

BIZALOM 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 
Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

 

CSOPORTINDÍTÁS 

ÁGOTA Alapítvány tevékenységei, előzmények, célok, segítségük, együttműködésük kérése, 

csoportszabályok, és alapvető csoportnormáik megbeszélése. 

 

A MI SZABÁLYAINK: 

-A tisztelet megadása: végighallgatom a másikat, nem nevetem ki. 

- Nagyrabecsülés: nem nézem le a társamat. 

- Jókedv. 

- Titoktartás. 

- Becsület: a másik dolgait nem piszkálom. Kérd el! 

- Kötelesség: Komolyan vesszük, amit megbeszéltünk: 

 Kitartás, végigcsinálom a programot. 

 Időpontok betartása. 

- Védelem: Összetartás, összefogás 

- Nyitottság: legyünk ajándékai egymásnak, 

legyünk nyitottak a társaink felé. 

- Odafigyelés: Érdeklődés 

Támogatás 

Csak magadat ajánlod 

- Elfogadás: ha kilógunk a sorból, akkor is legyen helyünk a körben. 

- Béke (Y) 

- Szeretet 

- Otthonosság 

- Aktivitás 

 

Felvezető, ráhangoló beszélgetés a bizalomról. - Brain-Storming. 

A gyerekek felhozták a saját élményeiket. Többségében nevelőkkel kapcsolatos negatív élményeket. 

 

Brain-storming: 

- Akit jól ismerek, abban bízom meg. 

- Megbíztam a nevelőben és elmondta a titkomat. 

- Idő kell ahhoz, hogy megismerjem és megbízzak benne. 

- Ha csalódok, akkor bezárkózom, nem bízok. 

- Kibeszélnek minket a faluban. 
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Bizalomgyakorlatok 

 

1. Vakvezetés: 

 

Párok:  

A. E. (17 éves lány)-Sz. M. (19 éves lány) 

A. E. (17 éves lány): Könnyen bízott, amikor Sz. M. (19 éves lány) őt vezette. Azt érezte, hogy Sz. M. (19 

éves lány) fél, amikor vezette. Próbált biztonságot adni (információt adott, nyugtatta). 

Amikor látta, hogy sikerült, megnyugodott ő is. 

 

Sz. M. (19 éves lány): Vezetni tudott. Érezte, hogy A. E. (17 éves lány) megbízott benne. Amikor vezette A. 

E. (17 éves lány), akkor félt, szorongott. Tudta, hogy vigyáz rá A. E. (17 éves lány), mégis félt. Főleg a két 

fa között félt, hogy nekimegy a fának. Kapta a megnyugtatást, mégis volt benne végig szorongás. 

 

L. I. (17 éves fiú)- Fiú Autentikus segítő 

 

L. I. (17 éves fiú): Elmondása szerint nem félt, amikor vezette Fiú Autentikus segítő. Fiú Autentikus segítőt 

nem félt vezetni. 

 

Fiú Autentikus segítő: Érezte, hogy L. I. (17 éves fiú) keze remeg, amikor vezette. Információkat mondott és 

megérintettük a fákat L. I. (17 éves fiú) val, amikor odaértek. Ez megnyugtatta. Megbízott L. I. (17 éves 

fiú)ban, amikor őt vezette. 

 

H. B. (16 éves fiú- Facilitátor 1 

H. B. (16 éves fiú): Vezetve→ A töltésen nagyon félt. „Olyan volt, mintha karok lennének körülöttem és 

meg akarnának fogni” Ki is nyújtotta előre a kezét. Sietett, túl akart lenni rajta. „Örülök, hogy élve lejutottam 

a dombról. (Feedback közben is a szorongását tükrözte a testtartása→ kezével takarta az arcát, testtartása 

összegörnyedt. Meglepően nyíltan beszélt az átélt érzéseiről.) 

Amikor vezetett: nagyon féltette Facilitátor 1et és vigyázott rá. 

 

Facilitátor 1: Vezetve: Volt némi feszültség benne a súlya miatt, de érezte, hogy H. B. (16 éves fiú) nagyon 

vigyáz rá. Bízott benne. 

Amikor vezetett: Érezte H. B. (16 éves fiú) óriási feszültségét, félelmét. Igyekezett enyhíteni, de nem nagyon 

sikerült. H. B. (16 éves fiú) szinte rohant, féltette, hogy elesik. 

 

N. B. (16 éves fiú)- K. T. (17 éves fiú): A játék elején K. T. (17 éves fiú)t zavarta a kézfogás→„Ez olyan 

buzis.” Elmondtam, hogy nem muszáj a kezet fogni, máshogy is lehet biztonságot adni. Aztán mégis kézen 

fogva mentek.  

N. B. (16 éves fiú): Vezetve→ K. T. (17 éves fiú) olyan biztonsággal vezette, hogy észre sem vette, hogy a 

hídon vannak, csak a végén. 

Amikor vezetett→ Félt a vezetéstől. Jól esett neki, hogy K. T. (17 éves fiú) ráhagyatkozott. ”Flash volt.” 

 

K. T. (17 éves fiú):  

Vezetve: könnyen hagyta magát vezetni. Tudta, hogy ismeri a terepet. 

 

Bizalommal kapcsolatos negatív/pozitív élményeink megosztása 

 

Név 1. kép (negatív) 
Vissza 

tette-e? 

Kapcso

lódás 

2. kép 

(pozitív) 

Vissza 

tette-e? 

Kapcs

olódás 

Feedback 

 

K. T. 

(17 

éves 

fiú) 

Ülök a padon, a 

ház előtt, egyedül. 

Gyerekkori 

barátom váratlanul 

elköltözött. 

Testvérként 

szerettem. 

Nem, 

elégette 

 Focibajnokság 

A csapat 

megválasztott 

a 

legjobb 

játékosnak. 

Bíztak 

Igen.  A bizalomhoz 

érettség is kell. 

Amíg nem elég 

érett valaki, addig 

nem is foglalkozik a 

másikkal. (Közben 

kinézett arra, aki 
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Azóta sem 

találkoztunk. 

 

bennem. gyakran kineveti a 

másikat.) Bent 4 

barátom van, akivel 

mindent megosztok.  

A. E. 

(17 

éves 

lány) 

Anyukámmal 

sétálok az utcán. 

Anyu elvitt sétálni, 

elmondta, hogy 

beteg, de nem 

súlyos. 

Azt kérte tőlem, 

hogy maradjak 

vele, de meghalt. 

Nagyon 

haragudtam rá. 

 

Nem 

Ő is 

elégette.  

K. T. (17 

éves fiú) 

után. 

 A mostani  

csoport. 

A csoportban 

bizalmat 

kaptam és 

adtam. És még 

nem 

csalódtam.  

Igen. Fiú 

Autent

ikus 

segítő

hez 

Éreznem kell, hogy 

legalább valaki hisz 

bennem.  

N. B. 

(16 

éves 

fiú) 

Nevelővel állok 

egy szobában.  

„Volt egy 

sumákság, amit 

elkövettem.” 

Elmondtam a 

nevelőnek, másnap 

már 

visszahallottam. 

Igen.  

 

 „A 

Spanommal 

beszélgetünk 

és elmondunk 

egymásnak 

mindent.” 

Igen.  Nyitottság. 

Könnyen veszem, 

ha valaki bízik 

bennem, de én 

nehezebben bízom 

meg másokban.  

H. B. 

(16 

éves 

fiú) 

Egy ágy, amin 

egyedül ülök és 

sírok. 

Anyuka megígérte, 

hogy 

velem lesz 18 éves 

koromig. 

Másnap 10 után 

pár  

perccel anyuka 

meghalt. 

 

Igen.  Anyuka 

karácsonyi 

ajándéka: 

3 bionicle robot. 

Nagyon 

szerettem volna 

karácsonyra 

bionicle robotot. 

Anyuka hármat 

is vett. Egyet 

magammal 

hordtam 

mindig. (Alig 

tudott pozitív 

képet.) 

Igen.  Focizunk? Mikor 

lesz foci? 

B. I. 

(16 

éves 

fú) 

Nem talált ---- Jó volt a 

barátai

mmal 

találkoz

ni újra 

--------   ---------- 

Sz. M. 

(19 

éves 

lány) 

Az első képet 

visszadobta, majd 

kirohant sírva. A 

második képe 

kicsi, majd elmegy 

a nevelője. A 

másik nevelője 

(akit szintén 

szeretett) azt 

mondta neki: nem 

leszel a kedvence 

senkinek, és nem 

is értem, mit 

szeretett benned a 

nem  Helyesírási 

feladat 

 

Tollbamondás

- Nem 

tanultam előre 

és mégis 4-s 

kaptam. A 

többieké 1 – es 

lett.  

zsebre 

tette a 

pozitív 

képét.  

 Kell a nyitottság. 

Kell hozzá idő.  
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másik nevelő.  

L. I. 

(17 

éves 

fiú) 

Karácsonyfa alatt 

állunk a 

testvéremmel 

(bátyámmal). 

Majd ezután 

váltunk el 

anyukámtól. Azóta 

se találkoztunk.  

nem  Elkéredzkedte

m diszkóba és 

elengedtek.  

  Nagyon hosszú idő 

kell nekem (1-2 év 

nem elég), hogy 

megismerjem a 

másikat. Utána 

bízom meg benne. 

Egy barátja van. Ő 

ilyen. Gyerekkori 

barát.  

 

 

A nagy bizalomjáték- Kincsmegőrzés 

A csoportépítés és a bizalom megélését szolgálta ez a játék. A csoport tagjai komolyan vették és számukra 

fontos tulajdonukat bízták a másikra. El is mondták, hogy ez a tárgy miért fontos nekik. Megkérték azt a 

személyt, akinek adták, hogy nagyon vigyázzon rá. Aki megkapta a tárgyat biztosította arról, hogy vigyáz rá 

és próbálta ezzel megnyugtatni. 

 

Név Mit ajánlott fel? Kire bízta rá? 

Fiú Autentikus segítő ezüstlánc N. B. (16 éves fiú) 

N. B. (16 éves fiú) születésnapi plüss nyuszi Fiú Autentikus segítő 

B. I. (16 éves fú) fülbevaló A. E. (17 éves lány) 

A. E. (17 éves lány) gyűrű (anyukától) Facilitátor 2 

Facilitátor 2 gyűrű (testvértől) Facilitátor 1 

Facilitátor 1 gyűrű (kollegától) Sz. M. (19 éves lány) 

Sz. M. (19 éves lány) gyűrű  K. T. (17 éves fiú) 

K. T. (17 éves fiú) pulóver (bátyjától kapta) L. I. (17 éves fiú) néni 

L. I. (17 éves fiú) néni gyűrű H. B. (16 éves fiú) 

H. B. (16 éves fiú) szülinapi maci B. I. (16 éves fú) 

 

 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Good Will Hunting. Film után beszélgettünk. A film témája nagyon tetszett a gyerekeknek. K. T. (17 éves 

fiú), Sz. M. (19 éves lány), A. E. (17 éves lány) aktívan részt vettek a beszélgetésben. A csendesebbeket el is 

nyomták, annyira belelendültek a beszélgetésbe. B. I. (16 éves fú) és L. I. (17 éves fiú) is komolyan 

hozzászóltak. Kezdték elfogadni a csoportnormát. 

 



 119 

Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

VIII. csoport/ 1. alkalom 

2008. 

BIZALOM 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 
Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

 

Csoportindítás 

 - Csoport cél megfogalmazása 

 - Csoport normák lefektetése 

 - Csoport szerződés készítése 

 

1. Tiszteljük egymást 

2. Tolerancia-elfogadás 

3. Titoktartás 

4. Figyelem  

5. Időkeret betartása 

6. Szemtől szemben 

7. Csak magunkat ajánljuk 

 

Jól mutass be engem! 

A csoportvezető párokat képzett. A párok egyik fele beszélt magáról 3 percig, miközben párja csak hallgatta, 

majd csere következett. A feladat az volt, hogy mutassa be társát E/1 személyben, mögé állva, vállára tett 

kézzel, kiegészítve saját személyes benyomásaival, de azokat is E/ 1. személyben megfogalmazva. Egy 

kitétel volt: mindenki csak jót mondhatott magáról. 

Feedback: 

Többen azt jelezték, vissza, hogy nem szeretnek magukról beszélni. Jó volt hallgatni a társaikat, amikor E/1 

személyben mutatták be egymást. Többen nyitottak voltak és nagyon aktív volt a gyakorlat. Ez a gyakorlat 

abban segítette a teamet, hogy megmutatta, kik azok a csoporttagok, akiket a páros gyakorlatnál egybe lehet 

rakni. Voltak olyanok is, akik nem vették komolyan.  

Téma felvezetés, ráhangoló beszélgetés 

Mit jelent a bizalom számotokra fogalomként? 

 Meghallgatás 

 Titoktartás 

 Magam lehetek (Saját érzelem felszabadulása) 

 Tisztelet 

 Nem mondjuk el…. 

 Biztonság adása és vállalása 

 Kölcsönös kötelék 

 Őszinteség 

 Elfogadás 

 Jóban, rosszban, barátságban 

 Nincs pletyka 

 Nincs lopás 

A felvezetés után a következő gyakorlatra jelöltük ki a párokat, figyelve az előző napi észrevételekre. Azt 

kértem a pároktól, hogy tartózkodjanak együtt és sétáljunk ki a közeli parkba.  
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Vakvezetés 

Párok 

1. Lány Társcsoportvezető- S. H. (17 éves lány) 

2. Fiú Társcsoportvezető - F. P. (17 éves fiú) 

3. Fiú Autentikus segítő- T. B. (16 éves fiú) 

4. D. R. (20 éves lány)-C. M. (17 éves fiú) 

5. R. A. (20 éves lány) –K. B. (18 éves fiú) 

6. G. Zs. (15 éves fiú)-P. K. (23 éves lány) 

7. L. L. (15 éves lány)- N. Cs. (18 éves lány) 

8. Z. M. (17 éves lány) -J. R. (16 éves lány) 

 

Párok visszajelzései 

 

1. Mind a ketten azt nyilatkozták, hogy vezetni jó volt. Egyébként tetszett a játék. Sikerült a gyakorlat alatt 

csukva tartani a szemünket.  

 

2. Mind a ketten azt nyilatkozták, hogy szerintük jobban vezetett a másik. (Ez azért fontos, mert a F. P. (17 

éves fiú) egy makacs, az elmondása szerint és büszke.) Részletesen felsoroltak egymásnak mindent.  

 

3. T. B. (16 éves fiú) egy csupa jó fej. Ezt Fiú Autentikus segítő nyilatkozta. Teljesen mertem bízni T. B. (16 

éves fiú) ban. Sokat segített, bíztam benne. T. B. (16 éves fiú) nak is tetszett a gyakorlat, mindenről tudott.  

 

4. Elejében mind a ketten hülyéskedtek, majd rá jöttek arra, hogy komolyan szeretnék venni. D. R. (20 éves 

lány) volt először az, aki vezetett, ami nem sikerült olyan jól. C. M. (17 éves fiú) azt mutatta meg, hogy ha 

komolyan veszik a játékot, akkor jobban sikerülhet a gyakorlat. Amit mind a ketten megtapasztalhattak.  

 

5.Jó volt, sikerült a gyakorlat. L. L. (15 éves lány) elmondása szerint, ő egyáltalán nem bízott meg a K. B. 

(18 éves fiú)ban, de ő számára nagy biztonságot tudott adni, így a gyakorlat végéig csukva tudta tartani a 

szemét. K. B. (18 éves fiú) teljesen rá hagyta magát L. L. (15 éves lány)ra. Tetszett nekik a gyakorlat. 

 

6. Sikerült minden. Nagyon jó volt. Vakon bíztak egymásba és ügyesen irányították egymást.  

 

7. Sikerült minden. Nagyon jó volt. Vakon bíztak egymásba és ügyesen irányították egymást.  

 

8. Sikerült minden. Nagyon jó volt. Vakon bíztak egymásba és ügyesen irányították egymást.  

 

Ezt követte a bizalom gyakorlatok 

Szinte minden párosnak sikerült a gyakorlatokat megcsinálni. A L. L. (15 éves lány) illetve a K. B. (18 éves 

fiú) párosnak nem jött össze a gyakorlat. L. L. (15 éves lány) kipróbálta velem és kisebb nehézséggel meg 

tudta csinálni a gyakorlatot.  

 

Bizalomharang 

A csoport létszám miatt két csoportra osztottuk őket. Többen be mertek állni a körbe. Az elején nem merték 

elengedni magukat, majd ezt követően több mindenkinek sikerült megcsinálnia a gyakorlatot. Ami nagy 

élmény volt számukra.  

 

A gyakorlat után felkeresett L. L. (15 éves lány) és azt kérte tőlem, hogy az utolsó alkalommal csináljuk meg 

újra a bizalom gyakorlatokat.  
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Bizalommal kapcsolatos negatív/pozitív élményeink megosztása 

 

Név Negatív fénykép 

Viss

zar

akt

a 

Ne

m 

ra

kt

a 

v.  

Pozitív fénykép 

Vis

sza

rak

ta 

Ne

m 

rak

ta 

v.  

Érzés visszajelzés 

 

Kapcsolódáso

k, 

Gesztikuláció- 

mimika 

K. B. 

(18 

éves 

fiú) 

Lányban csalódtam, 

nagyon szerettem, 

de még mindig 

szeretem. 

Csalódtam benne. 

+  Van egy lány, 

akiben bízok és 

mindent 

megbeszélek vele.  

 + Jól éreztem 

magam. Jó volt 

erről beszélni.  

K. B. (18 éves 

fiú) nagyon 

izgult, amikor 

beszélnie 

kellett. Nagyon 

zavart volt. 

Folyamatosan 

L. L. től várt 

visszajelzést. 

L. L. 

(15 

éves 

lány) 

Összevesztem 

nagyon csúnyán a 

nővéremmel. 

Folyamatosan 

verekedtem vele. 

Ez nagyon rossz 

volt. 

+  Amikor a nővérem 

egy felmosó vödör 

mellett várt és 

attól féltem, hogy 

a nővéremmel 

nem fogok tudni 

semmit 

megbeszélni. 

Sikerült mindent 

elmondani neki, 

megbízott 

bennem. 

 + Nővéremre tudok 

támaszkodni. 

Ővele 

megbeszélhetek 

most már mindent.  

Csendes volt 

és zavart. 

Nagyon figyelt 

a többiekre.  

J. R. 

(16 

éves 

lány)a 

Mostohaapám 

beadott az 

intézetbe, anya 

halála után.  

 + Van egy barátom, 

akiben megbízok, 

rá tudok 

támaszkodni. 

 + Rossz volt a 

fényképről 

beszélni, illetve 

nevelőapámról. A 

barátaimra tudok 

támaszkodni. Az 

jó volt, hogy végre 

beszélhettem erről 

a rossz élményről. 

Eddig nem sok 

mindenkinek 

meséltem el.  

A negatív 

fényképnél 

elsírta magát, 

így ki kellett 

vele sétálni. A 

visszaérkezése 

után, 

megnyugvás 

látszódott rajta. 

S. H. 

(17 

éves 

lány) 

Az apámmal 

konfliktusom volt, 

és úgy döntött, 

hogy bead az 

intézetbe. 

+  Mostani barátom, 

aki pár évvel 

idősebb nálam. 

Vele sok mindent 

meg tudok 

beszélni.  

 + Jó volt, és a 

barátomra tudok 

támaszkodni, ha 

valami baj van. Jól 

vagyok.  

S. H. (17 éves 

lány) a játék 

során nagyon 

zavart volt, 

inkább lefele 

nézett, és nem 

a társaira. Ő 

inkább csak 

megfigyelő 

volt. 

G. Zs. 

(15 

éves 

fiú) 

Anya halála. 

Amikor apám egy 

hónap után szólt, 

hogy meghalt az 

édesanyám. 

+  Nővéremmel 

együtt 

táboroztunk. 

Nagyon ritkán 

találkoztunk, de 

most már mindent 

megbeszélünk. 

 + A nővéremre 

támaszkodhatok. 

Tetszett a játék. A 

csalódásomat úgy 

kezelem, hogy 

megbeszélem a 

nővéremmel. 

G. Zs. (15 éves 

fiú) a pulóvert 

a szájára 

húzva, úgy 

nevetet vagy 

nézett 

mindenkire.  



 122 

Z. M. 

(17 

éves 

lány) 

Az anyám 

megígérte, hogy 

nem fogok 

bekerülni, nem fog 

beadni a zaciba. 

Másnap meg jöttek 

a rendőrök és a 

gyámügyesek.  

+  Van egy nevelőm, 

akivel mindent 

meg tudok 

beszélni és nem 

adja tovább.  

 + Tetszett a játék. 

Én a csalódásomat 

legtöbbször 

magamban tartom, 

vagy a 

nevelőmmel 

beszélem meg.  

Nagyon figyelt. 

J. R. (16 éves 

lány) mellette 

ült, nagyon 

empatikus volt.  

P. K. 

(23 

éves 

lány) 

Bekerültem és az 

író asztalnál ülő 

titkárnőnek 

mindent 

elmeséltem, majd 

az igazgatótól, 

mindent szó szerint 

visszahallottam.  

 

+  Szeretnek a 

jelenlegi 

iskolában. 

Számítanak rám a 

barátok, és van ott 

egy lelki társam. 

+  Tetszett a játék. A 

csalódásaimat én 

mindenféleképpen 

megbeszélem 

valakivel.  

Nyitott volt. 

R. A. 

(20 

éves 

lány) 

Régi fénykép. 

Anyukám 

megígérte, hogy 

értem jön. Nem jött 

értem holott 

megígérte. Én 

olyan 3 éves 

lehettem.  

 + A barátom 

öngyilkos akart 

lenni, én ezt 

elmondtam egy 

másik 

barátomnak, aki 

nem adta tovább. 

 + Mindig 

megbeszélem a 

problémáimat a 

barátommal, a 

nevelőmmel 

illetve a 

családommal.  

Nagyon figyelt. 

Az elején 

halkan beszélt, 

majd egy kis 

segítséggel 

bátorságot vett 

és 

határozottabb 

volt.  

D. R. 

(20 

éves 

lány) 

Átkerültem egy 

másik otthonba, hol 

senki nem állt ki 

mellettem, amikor 

megbeszélés volt. 

 + Barátnőm, akivel 

mindent 

megbeszélhetek. 

 + Nem bízom 

senkiben, van 

amikor magamban 

tartom, de van 

amikor fontos, 

hogy 

megbeszéljem 

valakivel.  

Folyamatosan a 

barátját, F. P. 

(17 éves fiú)t 

figyelte. 

Gyakran 

grimaszokat 

vágott mások 

észrevételeire.  

N. Cs. 

(18 

éves 

lány) 

Újraélesztették a 

mentőben az 

öcsémet. A tesóm 

már rég tudta, hogy 

nagyon beteg és 

erről nem szólt 

nekem semmit.  

 + Barátom, akivel 3 

éve együtt 

vagyunk és 

mindent 

megbeszélhetünk. 

 + Magamban 

tartom, ha valami 

gáz van, csak a 

pasimmal beszélek 

meg mindent. 

Nem volt jó a 

játék, mert nem 

szoktam erről 

beszélni.  

Lefele nézett és 

kerülte a 

szemkontaktust

.  

F. P. 

(17 

éves 

fiú) 

Volt egy 

némettanár nőm, 

aki nagyon 

szeretett, feljárt 

hozzám, segített 

tanulni, majd 

átcseszte az 

agyamat.  

 + Kerek fénykép. A 

barátaimmal 

vagyok rajta. 

Rájuk 

támaszkodhatok. 

 + Nem értettem, 

hogy miért kellett 

először a képet 

bemutatni, majd a 

történetet 

elmondani. 

Amúgy van 

amikor 

megbeszélem 

valakivel, vagy 

nem.  

Előre dőlve 

hallgatta a 

többieket. D. 

R. (20 éves 

lány) 

tekintetétől 

nehezen tudott 

szabadulni.  

 

C. M. 

(17 

éves 

fiú) 

Egy nagyon jó 

barát elvesztése. A 

mentőautó későn 

ért oda. Sajnos én 

 + Sok-sok baráttal 

együtt bulizunk. 

 + Tetszett a játék, 

kicsit rossz volt a 

barátomról 

mesélni. 

Addig míg T. 

B. (16 éves fiú) 

bent volt, rá 

figyelt, majd a 
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sem voltam ott. 

Magamra 

haragszom.  

T. B. (16 éves 

fiú) távozása 

után jobban 

figyelt. A 

szemével 

folyamatosan 

körözött. Az 

egész játék 

alatt dobogott a 

lábával.  

Lány 

Társcs

oportv

ezető 

Oszt. Társ aki a 

hátam mögött 

kibeszélt. 

 + Terhes volt a lány, 

én észrevettem, 

majd rá fogták, 

hogy pletykálok, 

de a végén ki 

derült, hogy igaz.  

 + Jó volt. Jó volt a 

rosszról is 

beszélni. Én a 

barátaimra 

támaszkodom, ha 

csalódás ér.  

Figyelt 

Fiú 

Autent

ikus 

segítő 

Oszt. főnöknek 

elmondtam, hogy 

anyám öngyilkos 

lett és ezért nem 

megyek suliba, aki 

elmondta a 

többieknek. 

 + Volt egy edzőm, 

akire támaszkodni 

tudtam. Sokat 

követelt, ezért 

haragudtam rá, de 

jólesett amikor 

beszélgettünk.  

 + Annak idején én a 

csalódásaimat 

magamba 

fojtottam, de van 

egy nevelőm 

illetve barátom 

akivel mindent 

megbeszélek.  

Figyelt, észre 

vehetőek 

voltak a feszült 

pillanatok is.  

 

 

 

Fiú 

Társcs

oportv

ezető 

Tesómmal 8 éve 

összevesztünk, az 

édes apukánk halála 

után. 

 + Jó barátok, 

akiknek a java 

állami gondozott.  

 + 

 

Jól éreztem 

magam a játékban. 

A csalódásaimat 

én is megbeszélem 

valakivel, de van 

amikor 

odamegyek és 

megbeszéljük 

egymással.  

Figyelt  

Csopor

tvezető 

Az iskolában az 

osztályfőnök nem 

állt ki mellettem, 

amikor rám fogták, 

hogy elloptam az 

oszt. pénzt. 

 + Amikor a gimiben 

be választottak 

oszt. Bizalminak.  

 + Jól éreztem 

magam a játékban. 

A csalódásaimat 

én is megbeszélem 

valakivel, de van 

amikor 

odamegyek és 

megbeszéljük 

egymással.  

Figyelt  

 

Nehezen találtak pozitív fényképet. Amikor a negatív fényképet keresték, sokkal hamarabb megtalálták. 

Nehezen beszélnek. Sikerült nekik azt a közösen meghatározott normát elsajátítani, hogy meghallgatjuk 

egymást.  
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Zárás: Megerősítő pajzs 

Míg én elbúcsúztam a csoporttól, addig a csoporttagok egymás vállára rakták a kezüket. Nagyon szép 

látvány volt.  

Mit viszel haza? 

 Fiú Autentikus segítő  Bizalmat 

 C. M. (17 éves fiú)  Élményt 

 P. K. (23 éves lány)  Élmény, bizalom és mélyebb megismerést 

 Fiú Társcsoportvezető  Csoport bizalom, csoport mélyebb megismerése 

 K. B. (18 éves fiú)  Nyitottság, önbizalmat 

 S. H. (17 éves lány)  Elfogadást 

 T. L. L. (15 éves lány)  Csoport élményt 

 R. A. (20 éves lány)  Nyitottság és a bizalmat 

 D. R. (20 éves lány)  Bizalmat 

 Cs.D. R. (20 éves lány)  Élményt,  

 G. Zs. (15 éves fiú)  Bizalom, meghallgatást 

 Csoportvezető   élményt, bizalmat, nyitottságot amit tőletek kaptam.  

 N. Cs. (18 éves lány)  Sok mindent 

 F. P. (17 éves fiú)  Bizalmat 

 J. R. (16 éves lány)  Jó élményt, bizalmat 

 Z. M. (17 éves lány)  Jó élményt, bizalmat, odafigyelést 
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4.2 INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 

 

Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

I. csoport/2. alkalom 

2006. 

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 
Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Autentikus segítő 

 
Gyerekek érkezése 

Megérkező kör 

Kivel mi történt az elmúlt időszakban. Célja: megérkezés, egymásrahangolódás, valamint indirekt 

információgyűjtés a csoporttagok állapotára vonatkozóan. 

Új csoporttag bemutatása, aki az első alkalommal nem tudott jönni, mert beteg volt. K. M. barátnője. 

Csoportszabályok ismertetése- már a csoporttagok mondták el neki.  

Közös polip 

Körben állva mindenki középre nyújtotta a kezeit és összekulcsolták azokat. Szavak nélkül egy személy 

irányításával, akinek a kijelölése is szemkontaktussal történt elejében a csoportvezető részéről- az egész 

csoport egyként hullámzott, guggolt, forgott. Többen is kipróbálták az irányító szerepét. A csoport minden 

irányítót követett. 

Kiértékelő beszélgetéshez: 

 Hogyan érezték magukat 

 Hogyan tapasztalták meg az erőt? 

 Mindenki próbált irányítani? 

 Hogyan érzékelték mások irányítását? 

Feedback: Jó volt a játék. Furcsa volt, hogy nem lehetett beszélni, mert így sokkal jobban- „igaziból”- 

kellett figyelni egymásra. Nagyon jó érzés volt az irányítónak, hogy követte őt a csoport.  

Álmaink közössége 

3 kiscsoportban dolgoztak a csoporttagok a felvezetés után. Cél: a csoporttagok számára ideális közösség 

összetevőinek megfogalmazása. (Hogyan építené fel az ideális közösséget? Mit tenne, hogy működőképes 

legyen?) 

I. csoport  

 

II. csoport  

 

III. csoport  

 

Baráti jó ÖSSZHANG 

 Egyetértés 

 Vezető egyéniség (ez az a 

személy, aki példamutató, 

igazságos, jószívű, becsületes, 

egyenrangúan kezeli a feleket) 

 Elfogadottság 

BIZALOM 

 A feltétlen ráhagyatkozás 

 Őszinteség 

 kompromisszum 

ÖSSZETARTÁS 

 idegen emberekkel 

kapcsolatteremtés 

 összhang 

 bizalom 

 Szeretet 

 Csoporttitok 

Működőképes legyen: 

 Társas, nyitott 

emberek 

 Magam visszafogása: 

önfegyelem 

 Ne legyen hazugság, 

Mi magunk kezdjük a 

kapcsolatépítést! 

Valakinek el kell kezdeni, h minél 

többen legyünk. (Ez olyan, mint a 

hit.) 

Kapcsolatteremtéshez: 

 Nyitottság= Vidámság= 

Ismeretség= haverok= 

szerelem= igaz barát! 

 Szórakoztatónak kell lenned 

így a többség felfigyel rád- el is 

fogad. 



 126 

 egymásra való odafigyelés 

 kiállás a másikért 

 pozitív, közös élmények 

 közös cél 

 véleménymegosztás 

 tapasztalatcsere 

SZIMPÁTIA 

Közös élmény, kommunikáció, 

feltétlen összehangulás- 

(összehangolódás?) 

A készített rajzon: 

Nyugalom, természet, sokszínűség, 

keménység (belső tartás), 

megnyugtatás, elfogadottság 

 

 

átverés 

 Odafigyelés 

 Elfogadás 

 Egymás megismerése 

 Segítőkészség 

 Bátorítás 

 Ösztönzés 

(megnyilvánulása) 

 Áhítatott készség kell 

 Őszintének kell lenned akár a 

baráti, akár a párkapcsolatodban 

 Bizalom és őszinteség nélkül 

nem fog menni semmilyen 

kapcsolat 

 Minden kapcsolathoz 2 ember 

kell. 

 

Pókháló 

Pókháló játék – kapcsolatrendszer felvázolása. A legbelső vonalra a legfontosabb személyek kerülnek, a 

kintebbi vonalakra azok a személyek, akik pozitív, vagy negatív szempontból, de mindenképpen fontos 

szerepet töltenek be életünkben. 

 

NÉV BELSŐ VONAL 

(aki a legközelebb 

áll hozzá) 

KÖZÉPSŐ 

VONAL 

KÜLSŐ VONAL LEGKÜLSŐ 

VONAL 

N. Z. (17 éves fiú) testvérei igazgató, nevelők, 

gyülekezeti tagok 

Tanár 

Intézetis társ 

Osztálytársaim és a 

legeslegszélső 

vonalra nyilazva: 

apám, anyám 

B. I. (19 éves fiú) Nevelőm és 

felesége 

barátok Nevelők, Igazgató fater 

K. M. (20 éves fiú) Szerelmem Csoportvezető család barátaim 

Lány autentikus 

segítő 

Barátnő; Tünde 

néni; Józsi, 

ÁGOTA, barát; 

bátyám: Miklós 

Csoportvezető, 

nevelő, Anyu 

barátnő, apu, 

osztálytársaim 

Nővérem, rokonok 

Z. B. (20 éves fiú) ÉN nőm barátaim A lap legszélén: 

nevelő 

Facilitátor a felesége Apu, anyu; öccse; 

nagyi 

Bérmakeresztanya; 

ágotások, …i 

ágotások 

cserkészek, 

politikusok, rokonok 

N. M. (15 éves 

lány) 

Húgom Házban lévő 

gyerekek, 

anyukám, 

barátom, 

unokatesóm 

igazgató, nevelőim Még kintebb: 

osztálytársaim 

Leges legkívül: 

mostoha” apám”) 
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T. K. (23 éves fiú) Az ÚR Tesóm, baráti 

köröm,  

Együttes, ÁGOTA, 

(nevelő) 

Haverok, szüleim, 

rosszakarók, aki 

akadály az 

életemben, akikkel 

rosszban vagyok, 

Sátán 

C. S. (15 éves lány) Testvéreim,  Gyerekotthoni 

társai 

Osztálytársai Tanárok, nevelők 

K. I. (17 éves lány) Igazgató, nevelő Apu, barátnő nevelőim  

L. É. (17 éves lány) Anyu, barátom Igazgató, nevelő Nevelők, apám  

Társcsoportvezető Család, ÁGOTA Nagycsalád, 

barátaim 

Munkahelyi 

vezetőim,  

politikusok 

Fiú autentikus 

segítő 

Gyerekek és az 

élettársam 

Volt 

nevelőanyám, ő 

pártolt az életben. 

Egy barát, mert ő 

is értelmet adott 

az életemnek  

Barátnő, ő nagyon 

jó barátom és 

mindig jókedvre 

tud deríteni. 

Ezek már rosszak: 

Volt főbérlőm, aki 

állandóan szekált; 

anyósom, aki 

lenézett, hogy roma 

vagyok. 

 

Kapcsolati játék- A Mi szigetünk 

Cél: csoporton belüli kapcsolatok felderítése, diagnosztizálása 

NÉV SZEREP 

(választott 

szigetlakó,- 

alkotó) 

KONTAKTUSOK VALÓSÁG 

KAPCSOLAT 

ÉRZÉS 

VISSZAJELZÉS 

N. Z. (17 éves 

fiú) 

elefánt Elhúzódott tőle a fiatal fa, meg a 

fa, mert attól féltek, h eltapossa 

őket, meg leeszi a hajtásait. A 2 

pálmafa azt mondta, h őket nem 

zavarja. Abban egyezett meg 

mindenkivel, h a sziget azon 

részén marad, amit a szigeten 

átívelő folyó leválasztott, és 

csak a 2 pálmafa tartózkodik ott. 

Nagy és erős, 

mindenen át tud 

kelni, vastag a 

bőre, ami 

megvédi. 

Kicsit rossz volt, hogy 

azt gondolták, letapossa 

őket, de egyébként 

nagyon jól érezte magát. 

B. I. (19 éves 

fiú) 

Cölöpház 

markoló 

géppel 

Sziget legszélén áll, menedéket 

nyújtva az eső elöl a madárnak 

és a barangoló állatoknak.  

Hasznos 

szeretett volna 

lenni.  

Jó volt. 

K. M. (20 éves 

fiú) 

Hatalmas 

hegység 

Ráköltözött a tűz, h jelzőfény is 

lehessen, színpompás madárnak 

is menedéket nyújt. A sziget 

túlsó végéből költözött új 

helyére, hogy a sziget minden 

lakóját óvni tudja. 

Hatalmas, erős, 

szilárd, aki 

mindenkit véd! 

Jó érzés látni, hogy a 

végére mindenki hogy 

megtalálta a helyét. 

Rossz volt a költöztetés 

egy kicsit, de nagyon jól 

érezte magát. 

Lány autentikus 

segítő 

Tiszta vizű 

forrás 

A folyó eredőpontja. Ez a forrás 

oltja mindenki szomját a 

szigeten, táplálja a növényeket.  

Tiszta, 

nélkülözhetetlen, 

mindenki 

számára 

hasznos. 

Nagyon jó volt. Főleg az, 

hogy mindent meg 

lehetett beszélni. 

Z. B. (20 éves 

fiú) 

pálmafa Másik pálmafa és elefánt elhatárolódás Jó volt 

facilitátor máglya A hegyen lakik, jelzőtűzként is 

funkcionál. Mutatja a 

szigetlakóknak az utat, meleget 

ad. A színpompás madarat is 

melengeti, a gorillát is. A 

heggyel együtt költözött. 

Jelzőfény, 

biztonságadás, 

fáklyaként 

mutatni az utat 

Nagyon jó volt a játék.  

N. M. (15 éves 

lány) 

Egész szigetet 

behálózó folyó 

Mindenkivel kapcsolatba került, 

táplálja a fákat, a gyümölcsöst. 

Mindenki helyzete az ő 

Tiszta, 

nélkülözhetetlen, 

mindenkivel 

Jó érzés volt, h 

mindenkinek tudtam 

adni.  
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elhelyezkedésétől függött.  kapcsolatba 

kerül. Hasznos, 

értékes. 

T. K. (23 éves 

fiú) 

Színpompás 

madár 

A heggyel és tűzzel kontaktolt. 

Mindkettő védelmet ígért neki. 

Csakúgy, mint a cölöpház.  

Szép és szabad. 

Mindent lát 

felülről. 

Jó érzés volt, hogy védett 

a hegy is, meg a ház is, 

de nem kértek cserébe 

semmit, hanem szabad 

voltam. Nagyon jó volt a 

játék. 

C. S. (15 éves 

lány) 

fa Léte a folyó lététől függ, vele 

szoros kapcsolatban. Az 

elefánttól félt. 

Egyszerű, 

természetes, 

beolvad. 

Jól éreztem magam. 

K. I. (17 éves 

lány) 

Nagy, erős 

gorilla 

A folyó közelében rendezkedett 

be, nem túl messze a 

cölöpháztól. A gyümölcsöskert 

odaköltözött hozzá. 

Nagy, erős, 

félelmetes, hogy 

meg tudja óvni a 

családját, ha 

bántani akarják. 

Jó volt a játék, jól 

éreztem magam. 

L. É. (17 éves 

lány) 

Vékony ágú 

fiatal fa 

Egyenlő távolságra a folyótól és 

a forrásponttól, hogy jól el 

legyen látva tápanyaggal, éltető 

elemmel. 

Gyenge, 

vékonyágú, ki 

van szolgáltatva 

az éltető 

elemeknek. 

Jól éreztem magam. 

Társcsoportvez

ető 

Gyümölcsös 

kert 

A gorillával kapcsolódik 

szorosan, hogy legyen mit ennie 

mindig. A kisebb fák is a 

közelébe költöztek. A folyó 

partján van, hogy neki is legyen 

tápláléka. A sziget egyik oldalát 

védi dús lombjaival.  

Enni ad, óv, véd, 

gondoskodik. 

Jó volt látni a 

kompromisszum- 

készséget, hogy 

mindenkinek VAN helye 

a szigeten. Nagyon jól 

érezte magát a játékban. 

Fiú autentikus 

segítő 

Erdő mezei 

virágos 

tisztással 

a csoport költöztette át eredeti 

helyéről, mert nagyon félt a 

folyótól, hogy az majd elönti, 

kimossa. Olyannyira, hogy 

tápanyagról sem gondoskodott 

magának. Elefánttól nem félt, 

nyugodtan jöhet-, mehet benne.  

Erős fák, melyek 

óvnak. Szépség. 

Magára nem 

gondol. 

Nagyon jól érezte magát 

a játékban. 

Csoportvezető  Szivárványos 

pálmafa 

Másik pálmafa, elefánt, folyó. A 

folyó által elválasztott területen 

maradtak. 

Szívós, erős, 

színes, védelmet, 

társaságot nyújt. 

Mer önmaga 

lenni. 

Nagyon jó volt a játék. 

Jól érezte magát. Örül, 

hogy sikerült mindenki 

helyét megtalálni. 

 

Filmvetítés: Egy kosaras naplója 

Egy fiatal fiú kapcsolatrendszerét követhetjük végig, valamint azt, hogy a droggal való kapcsolatának 

elmélyülése hogyan befolyásolja az addig biztonságot nyújtó kapcsolatrendszerét. A film elég naturisztikus 

elemek használatával végez prevenciót is a droghasználat ellen. 

A csoporttagoknak nagyon tetszett a film. Kiértékeléskor felismerték azokat a pontokat, ahol dönthetett 

volna másképp. Felismerték a kapcsolati válságokat is, melyek a főszereplő kapcsolataiban bekövetkeztek. 

 

Zárás és értékelés 

A csoporttagok jól érezték magukat, és várakozással tekintenek a következő találkozás elé, melynek témáját 

is ismertette a team. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

II. csoport/ 2. alkalom 

2006. 

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

2 Autentikus segítő 

Problémamegoldó gyakorlat 

Ráhangolás: A csoportvezető megkérte a csoporttagokat, gondolják végig kapcsolataikat, és hogy 

ezekben a kapcsolataikban hogyan kezelik a konfliktusaikat. Majd 3 kisebb csoportot alakított ki és arra 

kérte a csoport tagjait, hogy idézzék fel kisebb csoportokban a jelenlegi konfliktusaikat.  

 

2. A probléma kiválasztása 

3. A probléma konkretizálása és a szükséges információ begyűjtése 

D. K. (17 éves fiú): Két hete idekerült egy fiatal lány, aki velünk dolgozik, Lili néninek hívják. Mindig 

kiabál, nem tud főzni, és nem lehet vele semmit megbeszélni. Ha egy percet kések, akkor is ordít és 

mindent ír a füzetbe. (A többi fiúk bólogatással helyeselték D. K. (17 éves fiú) észrevételét). Csoportvezető 

megkérdezte a csoport többi tagját, hogy mindenki számára elképzelhető a szituáció.  

4. A játéktér kiválasztása- Csoportvezető két széket középre helyezett. Az egyik széknél azt mondta, hogy 

itt mi most Lili nénik vagyunk és a másik széken csoporttársunk, D. K. „bőrébe” kell, belebújnunk.  

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

C. Zs. (15 éves fiú) 

Nevelőkkel való konfliktus 6 

szavazat 

S. D. (18 éves fiú)        

Bizalom a nevelővel 10 

szavazat 

 

P. I. (18 éves fiú)      

Bőrszín 7 szavazat 

Rendőri brutalitás 9 

szavazat 

S. D. (26 éves lány) Szülőkkel 

való konfliktus 8 szavazat 

D. K. (17 éves fiú)    

Kapcsolat fenntartás a 

nevelővel 11 szavazat 

R. S. (17 éves fiú) 

Problémám a 

nevelőmmel 8 

szavazat 

Életem megváltozott 2 

szavazat 

R. M. (17 éves fiú) Főnökkel 

való konfliktus 5 szavazat 

K. R. (22 éves lány) 

Barátokkal való 

konfliktus 10 szavazat 

L. T. (16 éves fiú) 

Gyerekekkel való 

konfliktus 7 szavazat 

S. D. (18 éves fiú) Szülőkkel 

való konfliktus 3 szavazat 
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Kapcsolódások 

 

Kapcsolódás  Lehetséges megoldás 

Lili néni               D. K. (17 éves fiú) 

D. K Csoportvezető Igyekezett nyugodt lenni 

Társcsoportvezető R. S. (17 éves 

fiú) 

Mindent megmagyarázott 

S. D. (26 éves lány) Fiú autentikus 

segítő 

Nyugodt és higgadt maradt 

L. T. (16 éves fiú) S. D. (18 éves 

fiú) 

Lili nénit még jobban 

felidegesítette 

C. Zs. (15 éves fiú) S. D. (26 éves 

lány) 

 

Kiértékelés:  

Milyen érzés volt mások szerepébe belebújni, és sikerült-e megoldást találni a jelenlegi konfliktusra? 

D. K.: Fiú autentikus segítő nyújtott nekem a legtöbb segítséget. Nagyon nyugodt volt, S. D. nem tudott 

vele ordibálni. 

S. D.: Nem szeretek veszekedni a nevelőkkel. Nem volt jó Lili néni bőrébe bújni. 

C. Zs. (15 éves fiú): Jó volt Lili néninek lenni.  

S. D. (26 éves lány) nagyon nyugodtan és higgadtan állt „Lili” nénivel szemben és hallgatta, ahogyan „Lili 

néni” hangosan ráförmed. Egyik megoldás volt a csoport számára, hisz a nyugodtságnak köszönhetően a 

mérges Lili néni nem tudott válaszolni. 

Közös polip 

A résztvevők körbe álltak majd az egyik kezüket középre helyezték, így a kezeik egymáson nyugodtak. A 

feladat az volt, hogy minden jel és beszéd nélkül egy adott jelre valakinek irányítani kellett bármilyen 

irányban a kéztömeget. Sajnos ez a gyakorlat nem sikerült.  

Kapcsolati játék - A mi szigetünk 

Név Szerep 

Választott 

szimbólum 

Találkozások Valóságkapcsolat Érzésvisszajelzés 

Fiú autentikus 

segítő 

Erdő Félt a keresztes 

póktól, de befogadta. 

Befogadja az 

állatokat 

Jól érezte magát. 

S. D. (26 éves lány) Tó Nem volt Igyanak belőle Jól érezte magát. 

Társcsoportvezető Sas Félt a vulkántól, de 

ez már nagyon régi, 

így nem fog kitörni. 

Védő szándékkal Jól érezte magát. 

Csoportvezető Párduc A tigrissel, aki félt 

tőle, de 

megnyugtatta, hogy ő 

nem bánt. 

Bárhova tud menni, 

szabad 

Jól érezte magát. 

S. D. (18 éves fiú) Skorpió Ő is a peremen 

szeretett volna 

maradni. 

Ha kell, akkor 

támadok. 

Jól érezte magát. 

R. S. (17 éves fiú) Fű A csoport igyekezett Magányos (Nem is Jól érezte magát. 
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behívni, de ő is a 

sziget peremén 

maradt. 

mozdult el) 

C. Zs. (15 éves fiú) Kavics Nem volt. Őt nem bánthatják, 

és nem tapos rá 

senki 

Nem volt jó 

R. M. (17 éves fiú) Vulkán Nem volt Szeret nagy dolog 

lenni 

Jól érezte magát. 

K. R. (22 éves 

lány) 

Ház A vízesés elmossa a 

házat. 

Elefánt eltapossa a 

házat. 

Legyen menedéke 

bármikor 

Jól érezte magát. 

O. B. (17 éves fiú) Vízesés Vulkánnál akart 

maradni, a többiek 

kérték, hogy menjen 

a tó- hoz. 

 Mindig pakoltak, 

de jó volt. 

L. T. (16 éves fiú) Elefánt Nem volt Nagy és nem 

bántják 

Jól érezte magát. 

D. K. (17 éves fiú) Tigris Nem volt Védelem miatt és 

megél a száraz 

földön is 

Jól érezte magát. 

P. I. (18 éves fiú) Pók Ő csak hálót fon. Meg tud bújni Jól érezte magát. 

K. B. (18 éves 

lány) 

Föld Elfogadta az 

elefántot és a 

skorpiót is hívta 

magához. 

A termékenység 

miatt 

Jól érezte magát. 
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III. csoport/2. alkalom 

2006. 

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 
Társcsoportvezető 

Autentikus segítő 

Facilitátor 

Szerepjáték- 3 kiscsoportban .TÉMA: Mikor valakiben csalódtam… 

K. O. (13 éves lány) problémája: anyukája megígérte, hogy pár héten belül kiveszi az intézetből, de nem 

jött azóta sem érte (2 éve van már bent). 

Szereplők:  Anyuka = K. O. (13 éves lány), Lány = K. Á. (13 éves lány), Gyámügyis = N. L. (14 éves fiú), 

Mesélő = Társcsoportvezető 

Eljátszották a jelenetet, amikor az anya már nem bírt a lányával és ezért beadta az intézetbe, azt ígérve, hogy 

egy hónapon belül kihozza, utána a mesélő mondta el, hogy eltelt 2 év és még mindig nem történt semmi 

változás. 

Nézők tanácsai: Anya kérjen segítséget a gyerekneveléshez 

   Lány ne csavarogjon 

   Gyámügyis segítsen kommunikálni az anyának a lányával 

   Az anya tartsa meg az ígéretét 

Továbbjátszás: anya segítséget kért a gyámügyistől, hogy rendezzék a lányával a kapcsolatukat 

Szerepkivételnél: K. O. (13 éves lány) már szerepen kívül felajánlotta a szerepbeli lánynak, hogy segít neki 

rendezni az anyával való kapcsolatát. 

Szerepjáték: F. Zs. (15 éves lány) problémája: csalódott a barátjában, mert nem járt már vele miután 

bekerült az intézetbe, s emiatt anyukájára is haragszik, mert ő tiltotta a fiútól 

Szereplők:  Anyuka = R. A. (14 éves lány), Lány = B. M. (13 éves lány), Fiú = F. Zs. (15 éves lány), Mesélő 

= B. K. (15 éves fiú) 

Eljátszották azt, ahogyan az anya próbálja szétválasztani a lányát a fiútól, majd a második jelenetben azt, 

hogy a fiú nem kereste a lányt, miután bekerült az intézetbe 

Nézők tanácsai: a fiú legyen erősebb és kitartóbb 

   A lány küzdjön a fiúért 

   A lány rendezze az anyjával a kapcsolatát 

   Az anya segítsem a lányának 

   A lány felejtse el a fiút, mert sokkal értékesebb, mint a fiú 

Továbbjátszás: D. E. (13 éves lány) beült a fiú szerepébe és megbeszélték a dolgokat a lánnyal és az anyjával 

  Társcsoportvezető beült az anya szerepébe és leültek beszélgetni a lánnyal normális 

hangnemben 

Szerepkivételnél: F. Zs. (15 éves lány) azt tanácsolta a lánynak, hogy ne foglalkozzon a fiúval, és az anyjával 

próbáljon elnézőbb lenni. 

 

Szerepjáték: D. E. (13 éves lány) problémája: a barátnőjének elmondta, hogy szerinte túl sok feladatot 

adott a tanár másnapra, aki ezt visszamondta a tanárnak, de úgy, hogy azt is hozzátette, hogy szidta a tanárt 

Szereplők:  Barátnő = D. E. (13 éves lány), Lány = L. Cs. (14 éves lány), Tanár = H. I. (15 éves fiú), Diák1 = 

J. K. (15 éves lány), Diák 2 = Facilitátor 

Eljátszották a jelenetet, amikor a tanár feladja a házi feladatot és a lány megjegyzést tesz. A második 

jelenetben a tanár előveszi a lányt, hogy mit mondott róla. A harmadik jelenetben a lány kérdőre vonja a 

barátnőjét.  

Nézők tanácsai: nem voltak, mert a gyerekek már nagyon fáradtak voltak és nem bírtak figyelni. 

Továbbjátszás: nem volt 

Szerepkivételnél: D. E. (13 éves lány) azt tanácsolta a lánynak, hogy válogassa meg jobban a barátait 

Beszélgetés a barátságról 

Életük egyik legfontosabb „kelléke” a barátság. Vágynak rá, de bizalmi problémákkal küzdenek, így 

gyakoriak az érdek- barátságok. Ezek azt a célt is szolgálják, hogy legalább ne egyedül legyen az intézetben. 



 133 

Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

IV. csoport/2. alkalom 

2007. 

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 

Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

Közös dolgaink 

 (5 perc) A csoportot párokra osztottuk. Minden párnak készítenie kellett egy listát 

azokról a dolgokról, ami közös bennük. 

 

 (5 perc) Minden pár keresett egy másik párt, és összehasonlította velük a listáját. 

Készítettek egy új listát azokról a dolgokról, amelyek mindannyiukban közösek. Új 

dolgokat is hozzáadhattak, ha eszükbe jutott ilyen. 

 

Az egész nagy csoport összeült és a közös dolgok a következők voltak: 

 

 Szeretünk beszélni, beszélgetni 

 Zene, zenehallgatás 

 Szeretjük a társasági életet 

 Szeretjük az ellenkező nemet 

 Szeretjük a kihívásokat 

 Buli 

 Sport 

 ÁGOTA 

 Munka 

 Fürdés 

 TV- zni 

 Horrorfilmek és vígjátékok 

 DVD- nézés 

 Fagyizni 

 Beszéddel oldjuk meg a konfliktusokat 

 Sült krumpli+ rántott husi 

 Pizza 

 Utazás, kirándulás 

 Rágózni 

 Nevetni 

 NEM szeretjük a mákos tésztát!!!  Megalakítottuk a „ Le a mákos tésztával!”- klubot. 

 Kerti parti 

 Állatbarátok vagyunk 

 Nincs gyerekünk 

A játékot követően már nagy egység volt a csoportban. Láthatóan jó érzés volt nekik, hogy ilyen 

sok közös dolog van bennünk. 
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Pókháló játék 

Kapcsolatrendszerünk feltérképezése, megtartó kapcsolatháló tudatosítása 

 

 

NÉV BELSŐ VONAL 

(aki a legközelebb áll 

hozzá) 

KÖZÉPSŐ VONAL KÜLSŐ VONAL 

T. T. (17 éves fiú) Muter, fater, tesó, tesó, 

csoporttag 

ÁGOTÁsok, főnöke, 

haverok 

rokonok 

G. R. (18 éves fiú) ÁGOTA, nevelő, 

Csoporttag, Mama 

-- Osztálytársak, háztársak 

L. N. (17 éves lány) Testvérei, Anya,  Rokonok, barátja, 

IGAZI barátok, 

ÁGOTÁsok 

Osztálytársak, ismerősök 

K. A. (18 éves lány) Nevelők, barátja, Niki 

(csoporttag) 

ÁGOTÁsok, szülei, 

rokonok 

osztálytársak 

B. E. (18 éves lány) Anyu, testvéreim, 

szerelmem,  

ÁGOTÁsok, nevelők, 

Apu,  

Osztálytársak, rokonok 

Sz. É. (16 éves lány) Unkatestvéreim, 

testvéreim, Anyu, 

barátnők 

ÁGOTA, nevelők Osztálytársak, APU 

Facilitátor Anya, Isten Mama, Tata ÁGOTÁS barátok 

N. I. (18 éves fiú) ÁGOTA, tesóm, majdani 

feleségem 

Akikkel együtt élek,  Haverok  

Fiú Autentikus segítő nevelőanyám, ÁGOTA Barátok, Magyar 

honvédség 

 (Negatív kapcsolatok) 

Igazgatóm a 

nevelőotthonban 

P. L. (17 éves fiú) Gondviselők, szerelmem, 

anya, ÁGOTA dolgozói 

Nagybátyám, haverok Unokabátyám felesége, 

leendő anyósom 

Társcsoportvezető Család, ÁGOTA, bátyám, 

keresztfiam, szerelmem 

mama, unokatesók Apu 

 

Párkapcsolati adok- kapok 

Beszélgettünk a párkapcsolatról általában. Majd következett a feladat:  

Az egyik papírra azt írtuk fel, hogy mit várunk el egy párkapcsolatban. Aztán elővettük a másik papírt, 

amin azt soroltuk fel, hogy mi magunk mit adunk egy párkapcsolatban. Majd egymás mellé helyeztük a 

két papírt és összehasonlítottuk. Megnéztük, hogy a 2 listában mennyi a közös? 

REFLEXIÓ:  

Nagyon tetszett nekik ez a kis beszélgetés. Eleinte húzódoztak, főleg a fiúk, és egyáltalán nem akartak 

erről a témáról beszélni. De aztán kérés nélkül osztották meg személyes elvárásaikat. A beszélgetésben- 

bár a lányok aktívabbak voltak, a fiúk is bekapcsolódtak. Fő problémának azt élik meg, hogyan lehet 

kiszűrni, hogy kiben lehet megbízni és kiben nem. 
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Kapcsolati játék- A mi szigetünk 

NÉV SZEREP 

(választott 

szigetlakó,- 

alkotó) 

Választás indoka KONTAKTUSOK FEEDBACK, 

VALÓSÁGKAPCSOLAT 

T. T. (17 

éves fiú) 

Barlang Rögtön ez jutott 

eszembe. A 

barlang mindig ott 

van. Stabilan. 

Nem kellett mozdulnia 

sehová. Mindenki köré 

gyűlt. A tigrisnek külön 

napozópárkány volt. 

Hozzá közeledett a nagy 

pálmafa, a réti boglárka, a 

nagy és a kicsi elefánt. 

Én ott vagyok stabilan, biztos 

pont. Mindenki hozzám 

alkalmazkodik és ez jó érzés. 

G. R. (18 

éves fiú) 

Dzsungel Minden szigeten 

kell, hogy legyen 

dzsungel. Meg 

hogy a 

csimpánznak 

legyen hol 

mászkálnia. 

Kicsit kellett arrébb 

mozdulnia, hogy oldalt az 

elefánt és a pálmafa 

elférjen. A csimpánz 

kerülgette, majd belé 

ment. 

Középpontban vagyok. (sziget 

közepén helyezkedett el). Jól 

éreztem magam, jó helyen van 

benne a majom. 

Hétköznapokban én adom a 

normákat. 

L. N. (17 

éves lány) 

Patak 

forráspontt

al, halakkal 

Szeretem a vizet 

és a halakat. 

Csimpánz, kicsi elefánt, 

réti boglárka, kis pálmafa, 

barlang mellé 

Jó érzés volt, hogy a többi 

szigetlakónak szüksége volt 

rám. Nagyon szeretem a vizet. 

K. A. (18 

éves lány) 

Kicsi lány 

elefánt 

Kedvenc állatom 

és mert olyan 

aranyos 

Patak, csimpánz, barlang 

közelébe 

Jó volt a játék. Nagyon 

szeretem az elefántokat, mert 

cuki és aranyos. 

B. E. (18 

éves lány) 

Lezúduló 

vízesés 

Mert az olyan 

szép 

Nem kellett mozdulnia Jól éreztem magam, nagyon 

szeretem a vizet 

Sz. É. (16 

éves lány) 

Termés 

nélküli, 

kicsi 

pálmafa 

Szigetről rögtön 

ez jutott eszébe 

Egyszer jött közelebb 

mindenkihez 

Jól éreztem magam. Nem 

éreztem magam kívülállónak. 

Fiú 

Autentikus 

segítő 

2 mázsás 

fehér lány 

elefánt 

Nagydarab, 

aranyos 

Beállt a barlang bejárata 

elé, tigrist vinné a hátán. 

Arrébb kellett mennie, h 

más is a barlanghoz 

férhessen. 

Nekem jó volt, senkinek nem 

volt baja velem 

Facilitátor Nagy 

kókuszpál

ma, 

terméssel, 

2 

oldalhajtáss

al 

Ez jutott elsőre 

eszembe 

Sziget peremén állt 

először. Közelebb 

kéredzkedett a lepkéhez, 

kis pálmafához, 

vízeséshez, kicsi 

elefánthoz, de mindenki 

elment onnan. Akkor a 

barlang mellé ment, 

ügyelve h ne vessen 

árnyékot a tigrisre, aki 

napozni szeretett volna 

Etetni akartam a szigetlakókat, 

de senkinek nem kellett a 

kókusz. Szükség legyen rám 

ott, ahol vagyok. Ez nagyon 

fontos nekem. A végső helyen 

nagyon jól éreztem magam. 

N. I. (18 

éves fiú) 

Kicsi 

rózsaszín 

lepke 

Mert az szép, 

mindenki szereti 

Egyszer fordította a fejét a 

többiek irányába 

 

A lepkét mindenki szereti, én 

sem bántok senkit, meg fajin a 

lepke. 

Csoportveze

tő 

Vegetárián

us fehér 

tigris 

Fenséges, 

ragadozó. Nagy 

tappancsai 

vannak. 

Lomhának tűnik, 

Barlang, fehér elefánt Jól éreztem magam. Jó volt a 

többiek között lenni. Nagyon 

szeretem a vadmacskákat. 

Igényem nagy a pihenésre, 

lustálkodásra, regenerálódásra. 
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de nem az. Erős. 

P. L. (17 

éves fiú) 

Réti 

boglárka 

Barátnőm jutott 

az eszembe, és 

neki a kedvenc 

virága ez. 

Patak mellett volt sokáig, 

aztán a barlang bejárata 

mellé költözött. 

Nagyon jól éreztem magam és 

nagyon jó volt a barlang 

bejárata mellett. 

Társcsoport

vezető 

Csimpánz 

majom 

Rögtön ez jutott 

eszembe, 

mozgékony, 

találékony 

Dzsungelt kerülgette 2 

oldalról is. Szeretett volna 

a patak közelében lenni és 

a barlang közelében is, de 

fő mozgatórugó a 

dzsungel körüli 

helyezkedés volt.  

Jó volt a játék. Egyszer nagyon 

rosszul éreztem magam, mikor 

minden oldalról körül voltam 

véve és semmi mozgásterem 

nem volt. Aztán bemertem 

menni a dzsungelbe és rögtön 

megnyugodtam. 2 

konzekvencia: 

1: nem szeretem a bezártságot, 

vagy csak úgy, ha megvan a 

szabadság lehetősége. 

2: körbekerülöm az evidens, 

nekem fenntartott dolgokat, 

ahelyett, hogy rögtön 

bemennék. 

 

Záró gyakorlat- MEGERŐSÍTŐ AJÁNDÉK (képzeletbeli) 

Minden csoporttag beállt a szoros kör (váll a vállhoz) közepébe és 3 csoporttag mondott neki  

egy- egy pozitív mondatot. Amit megismert belőle a hétvégén, ami tetszik neki a másikban. Igazi bensőséges 

hangulat uralkodott. Reflektáltak az előző alkalommal tapasztalt negatívumra is személyek kapcsán. („Most 

sokkal jobb fej voltál, mint a múltkor!”; „Most bátrabb voltál, köszi, h mertél beszélni, tanultam belőle..”) 
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V. csoport/2. alkalom 

2007. 

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

 

A team gyerekotthonba érkezését követően 

 
Megérkező kör 

K. P. (18 éves fiú): otthon volt, nagyon jó volt, csak a sógorával feszült a viszony, nem jönnek ki egymással. 

J. É. (18 éves lány): nem történt semmi különös, jól van, várta a csoportot, itt van szerelme is. 

F. K. (17 éves lány): semmi nem történt, voltak bulizni, jól van. 

P. T. (16 éves fiú): nagyon csúnyán beszélt vele egy nevelő, de amúgy semmi különös nincs. Jó, hogy 

jöttünk, már várta. 

L. S. (21 éves fiú): volt előadása, munkát kapott …on, reméli fog tudni jönni 

G. Cs. (17 éves lány): semmi különös nem történt, suli jól megy. Csókolóztak K. J- vel fogadásból. 

R. F. (16 éves fiú): semmi nem történt, szakmai rajzra kell rágyúrnia az isiben, mert az nehezen megy neki 

K. J. (17 éves fiú): semmi különös nem történt, suli jól megy. Csókolóztak G. Cs- vel fogadásból, de nem 

emlékszik semmire 

D. L. (17 éves lány): bemutatta a barátját, játszották a játékokat, amiket a múltkor játszottunk és várta, hogy 

jöjjünk. 

Lány Autentikus segítő: már nagyon várta, hogy végre ide érjünk, volt 1 hetes szakmai gyakorlaton a 

főiskoláról, hajléktalanokkal volt és a kezdeti viszolygása és félelme elmúlt, sőt sikerélménye is van, mert 

sikerült rávennie egy hajléktalant h költözzön be a szállóra és vegye fel kapcsolatot családjával 

Fiú Autentikus segítő: kezdődnek a vizsgák, sokat tanul, nagyon várta h megérkezzünk. Felkérték a 

színházban, hogy énekeljen. Nagy döntés előtt áll, mert jövő hónapban ki kell költöznie az intézetből, kilép a 

nagybetűs Életbe…kicsit fél, de próbál bátor lenni 

Facilitátor: áttöréseket ért el a munkahelyén, nagyon örül, hogy sokat tanulhat. Ott hagyta a gyógypedagógia 

szakot, februártól megy szociálpedagógiára. Nagyon várta, hogy itt legyünk. 

Csoportvezető: Volt Váradi koncerten, nagyon várta, hogy végre jöhessenek, hogy ideérjenek. Sokat 

dolgozott, kicsit fáradt, de az felpörgeti, hogy itt lehet végre, mert nagyon hiányzott neki a csoport 

Közös dolgaink 

Először párokban gyűjtötték a közös dolgokat, majd kiscsoportokban, végül nagycsoportban. 

Minden összeülésnél csak a mindenkiben közös dolgok kerülhetek fel az összegző papírra. 

KÖZÖS DOLGAINK: 

 ZENE 

 SPORT 

 ALUDNI 

 ♥ ÉNEKELNI 

 ♥ JÁTSZANI 

 ♥ ENNI 

 ♥ KIRÁNDULNI 

 ♥ HA TISZTA KÖRNYEZET VESZ KÖRÜL 

 ŐSZINTESÉG, ŐSZINTÉK VAGYUNK 

 ♥ A HÚST, HA NINCS RAJTA HÁJ 

 ♥ SAJÁT KÖZÖSSÉGÜNKET 
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 JÓKEDVŰSÉG 

 ♥ HÜLYÉSKEDNI 

 ♥ BESZÉLGETNI 

 SEGÍTŐKÉSZEK VAGYUNK 

 ♥ ÁLLATOKAT 

 NEM ÉLÜNK VISSZA BIZALOMMAL 

 NEM HASZNÁLJUK KI A BARÁTAINKAT 

 LEGYEN KEVESEBB BARÁTUNK, DE AZ LEGYEN IGAZI 

 ♥ FILMET NÉZNI 

 ♥ MESÉKET 

 SZERETNÉNK RENDES ÉLETET ÉLNI 

  ♥ CSOKI 

 ♥ BILLIÁRDOZNI, CSOCSÓZNI 

 MAKACSOK VAGYUNK 

 ♥ SÜLT KRUMPLI 
 ELFOGADJUK MAGUNKAT OLYANOKNAK, AMILYENEK VAGYUNK (JÓ 

TESTALKATÚAK VAGYUNK) 

 JÓFEJEK VAGYUNK 

 ALAPVETŐEN KEDVESEK VAGYUNK 

 ALAPVETŐEN INTELLIGENSEK VAGYUNK 

 NEHEZEN NYÍLUNK MEG 

 NEHEZEN BESZÉLÜNK MAGUNKRÓL 

 ÖSSZETARTÓAK VAGYUNK 

 ♥ SZÍNHÁZ 

 ♥ IGAZSÁGOSSÁG 

 

 
Pókháló játék 

A feladat: végiggondolva kapcsolatainkat kik azok, akik + vagy – módon, de hatással vannak, voltak 

az életünkre és közel álltak/állnak hozzánk. Térbeli elhelyezéssel érzékeltetve a kapcsolat milyenségét, 

mélységét.(Legbelső kör: aki legközelebb áll hozzánk, így haladva kifelé…) 

 
 

NÉV BELSŐ VONAL 

(aki a legközelebb áll 

hozzá) 

KÖZÉPSŐ VONAL KÜLSŐ VONAL 

Lány 

Autentikus 

segítő 

Mama 

Tata 

csop. Tag 

csop-tag 

ÁGOTÁS munkatársak 

ÁGOTÁS munkatárs 

volt intézetis társ 

 

volt oszttárs 

ÁGOTÁS munkatárs 

Kémiatanár 

ÁGOTÁS munkatárs 

csoport 

csoporttag 

udvarló 

Első szerelem (-) 

K. J. (17 éves 

fiú) 

testvér 

csoptag, társa 

csoptag 

társ 

Osztálytárs 

Apám (-) 
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nevelő 

nevelő 

gyám 

társ 

ÁGOTÁS munkatárs 

testvér 

társ 

csoptag 

társ 

Anyám 

Családom (+/-) 

Fiú 

Autentikus 

segítő 

Nevelőszülők 

szerelem 

 

ÁGOTÁS munkatárs 

csoptag ÁGOTÁS 

munkatárs 

ÁGOTÁS munkatárs 

csoptag ÁGOTÁS 

munkatárs 

sorstárs, fogadott tesó 

Vér szerinti család: - 

Nagybáty (-) 

Anya (-) 

Testvérei (-) 

F. K. (17 éves 

lány) 

oszt társ 

nővér 

szerelme 

Csoporttagok és ÁGOTÁS 

munkatársak 

 

Szüleim (+/-) 

Facilitátor barát 

Anya, apa, mama, papa 

barátok 

 

bnő fogadott húg 

bnő fogadott húg 

bnő fogadott húg 

barátok 

 

Csoportvezető 

ÁGOTÁsok 

nevelőotthon gyerekei 3 fő 

 

P. T. (16 éves 

fiú) 

Csoporttagok, ÁGOTÁS 

munkatársak 

Csoporttagok, volt gettós 

társa, aki fogadott bátyja 

volt, már kikerült 

 

csoporttag 

R. F. (16 éves 

fiú) 

volt nevelő 

nevelők, csoporttársak 

oszt társ 

volt patronáló 

ÁGOTÁSOK 

Testvérei 

Testvérem gyerekei 

 

J. É. (18 éves 

lány) 

volt nevelők 

oszt társak 

barát 

testvér 

Anyukám 

 

I (-) volt nevelő, aki 

megalázta 

L. S. (21 éves 

fiú) 

testvér 

 

 nevelő 

 

K. P. (18 éves 

fiú) 

Apám 

testvér 

Anyám 

Osztályfőnök 

testvérek 

Sógorom (-) 

G. Cs. (17 

éves lány) 

csoptag 

 

csoptag 

 

ÁGOTÁS munkatársak 

Tesó Ica (-) 

D. L. (17 éves 

lány) 

nevelő 

tanár 

nevelő 

csoptag 

ÁGOTÁS munkatársak 

 

 

Csoportvezető Családom  ÁGOTÁSOK 

rokonok 

ÁGOTÁS gyerekeim 

Team 

 

 

R. F. (16 éves fiú) sírni kezdett, és nem is tudta jó ideig elmondani, mi történt. A csoport érzékenyen 

és együttérzően reagált. R. F. (16 éves fiú) a csoportvezető mellett ült, aki úgy látta, hogy szép lassan meg 

fog nyugodni. Tovább haladt a kör a megosztásokkal, a csoportvezető R. F. (16 éves fiú) hátára tett keze 

biztosította a kapcsolatot és nyugtatást. A végén R. F. (16 éves fiú) is elmondta, kik vannak az ő pókhálóján. 

A szünetben elmondta, hogy 2 ok miatt kezdett el sírni. Az egyik: a testvérei miért nem tettek/ tesznek azért, 

hogy a legbelső vonalon legyenek? A másik ok pedig, hogy azok a patronáló szülők is felkerültek a 

pókhálóra, akik a legnagyobb bizalomvesztést okozták neki, mikor nem őt választották, hanem a legjobbnak 

hitt barátját. Elmondás után megkönnyebbült és könnyes szemmel még egy kicsit, de már mosolyogva 

csatlakozott a csoportvezetővel együtt a csoporthoz. 
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A mi szigetünk - kapcsolati játék 

 

NÉV 

SZERE

P 

(választ

ott 

szigetla

kó,- 

alkotó) 

VALÓSÁ

G 

KAPCSO

LAT 

 

KONTAKTUSOK 

ÉRZÉS 

VISSZAJELZÉS 

(hogy érezte magát 

a játékban, hogy 

esett a többiek 

hozzáállása, mit 

kezd a kritikával, 

segítő tanáccsal 

általában) 

Mimika/ 

gesztikuláció 

R. F. 

(16 

éves 

fiú) 

Bokor 

(2x2 m) 

Táplálék 

lehessen a 

többi 

lakónak 

Középre helyezte magát, 

gyökérrel a tenger felé 

Tó: édesvízhez közelebb 

Malacka: gyökerét fordítsa az 

édesvízhez 

Hópárduc: jöjjön közelebb a 

többiekhez 

Katicabogár: jöjjön közelebb 

a közép felé 

Majmocska: nem engedte 

neki, hogy belefészkelje 

magát, hogy rajta legyen. 

Szívesen segítek, 

törődik a 

környezetével, 

bármit és bármilyét 

megoszt. Nem esik 

neki rosszul, ha 

megkérik valamire, 

nem kritikának 

tartja. 

Nyugodt volt, 

figyelte a 

többiek 

megosztását. A 

végére elfáradt. 

B. Gy. 

(17 

éves 

lány) 

Tenyér

nyi, 

hétpetty

es 

katicab

ogár 

Az jutott 

először 

eszébe, 

kicsi és 

senki nem 

veszi észre. 

Vulkán: legyen nagyobb 

Gyümölcsös: merjen nagyobb 

lenni 

Vízesés: jöjjön közelebb  

Tó: jöjjön közelebb 

Hópárduc: ne egyedül legyen 

a sziget szélén, hanem jöjjön 

közelebb. 

Jólesett neki, hogy 

bevitték. Tudta, 

hogy jót akarnak 

neki, legalábbis 

reméli. Hallgat 

szívesen a jó 

tanácsokra. 

Figyelt végig, 

ideges volt 

kicsit. 

K. J. 

(17 

éves 

fiú) 

2 m 

magas 

hópárdu

c, 

akinek 

virág 

fakad a 

lába 

nyomán

, amerre 

jár. 

Mert ez 

különleges, 

ő pedig 

szereti a 

felhajtást, 

szenzációt. 

Kint volt teljesen. 

Szelíd tigris: ugyan jöjjön 

már közelebb, ne legyen 

egyedül. 

Tó: jöjjön bentebb 

Gyümölcsös: jöjjön közelebb 

Bokor: jöjjön közelebb 

Katicabogár: ne legyen 

magányos farkas, jöjjön a 

körünkbe 

Vulkán: ne lépjen a vulkán 

tövében növő fűre és ne is 

közeledjen felé, vagy ha 

közeledni akar, kérjen 

engedélyt a rajta ülő sastól. 

Magányos farkas, 

megbeszéli a 

gondolataival a 

dolgot. Mindent 

meg tud oldani 

maga, olyan nincs, 

hogy nem. Majd 

akkor gondolkozik 

el azon, hogy mi 

lesz vele, ha 

segítségre lenne 

szüksége, és 

teljesen magára 

marad, mikor már 

bekövetkezik.  

Zavarban volt a 

feedback- ben. 

Figyelemmel 

kísérte a játékot. 

A vulkán 

elutasító 

megjegyzésekor 

kezdődött az 

idegessége. 

Igyekezett a 

színes sas felé, 

aki barátja. 

Fiú 

Autenti

kus 

segítő 

Vízesés 

barlang

okkal 

Mert az 

csendes, 

nyugodt, 

néha 

felháborodi

k. 

Katicabogár: végleges helyét 

rajta találta meg 

Tó: a vízesés lenyugodott, 

tápláló része a tó, együtt 

vannak, összetartoznak. 

Gumimaci: a vízesés 

barlangjai nyújtotta biztonság 

a közelben legyen, ott volt a 

gumibogyószörp raktárja is az 

egyik barlangban. 

Sas: kipróbálta a vízesés 

Szüksége van 

mások segítségére 

ahhoz, hogy döntést 

tudjon hozni, 

befolyásolható még, 

nem mindig tudja 

kiválasztani, mi a 

neki jó döntés, mert 

mindig másokkal 

törődik, nem 

magával. (Mindig 

Figyelt végig, 

törődő volt. A 

feedbacknél 

kicsit 

szorongott, még 

mindig kicsit 

nehéz 

megszoknia, 

hogy sokan 

figyelnek 

egyszerre rá, de 
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tetejét, mint fix helyet, de 

elment onnan. Visszatért a 

vulkánhoz. 

Vulkán, Bokor, Gyümölcsös: 
négyen a vízeséssel, négy 

oldalról védjük a sziget 

közösségét. A vízesés az egyik 

oldal védője 

alkalmazkodni 

szeretne, és 

megfelelni.) 

szépen túllendíti 

magát ezen.  

G. Cs. 

(17 

éves 

lány) 

Kis 

csimpá

nz 

majmoc

ska 

Mert az 

aranyos 

állat 

Gyümölcsös: szoros kapcsolat 

a majmocskával. Étel és 

biztonság, élettér 

Tó: létfeltétel, ivóvíz, parton 

és vízben játszadozik 

Bokor: nem engedte neki, 

hogy felmásszon rá, hogy 

befészkelje magát, pedig 

nagyon szerette volna a 

majmocska 

Nem tesz lépést a 

közösség felé, de 

elfogadja, ha hívják. 

Bárkitől elfogadja- 

mindegy, hogy ki 

mondja neki a 

kritikát. Meg kell 

próbálnia 

megtanulni 

különbséget tenni, 

hogy ki 

segítőszándékkal, ki 

ártó szándékkal 

mondja neki. 

Kinevették, 

zavarba jött. 

Kedves, 

figyelmes, 

nagyon 

érzékeny. Mikor 

kinevették, 

legyűrte zavarát 

és csak 

elmondta, amit 

gondol- csak 

kicsit 

szűkszavúbban. 

Sok megerősítés 

kell neki- 

csoport előtt. 

K. P. 

(18 

éves 

fiú) 

gumima

ci 

Mert 

ragaszkodó 

és kedves 

és 

mindenki 

szereti 

Nagyon kint volt a szélén 

egyedül. 

Vízesés: jöjjön közelebb. 

Használhatja a barlangokat is. 

A vízesés barlangjában rejtette 

el a gumibogyószörp készletet. 

Ott helyezte biztonságba. 

Gyümölcsös: jöjjön közelebb, 

ne legyen egyedül 

Tigris: jöjjön közelebb, oda 

mellé, majd ő vigyáz rá. 

 

 

Neki mindegy, 

hogy hol van, de jó 

volt, hogy behívták. 

Szeret egyedül lenni 

ő is. Szívesen 

fogadja a kritikát, 

ami jó. 

Elfáradt a 

végére. Nem 

merte 

kimondani 

teljesen, ami 

benne volt, 

elpirult. Zavarba 

jött a 

kedvességtől, 

amit a 

csoporttagok 

nyújtottak neki. 

Nincs ehhez 

hozzászokva. 

Lány 

Autenti

kus 

segítő 

Édes 

vizű tó 

(állóvíz

), ami 

nem túl 

mély, 

nincsen

ek 

benne 

halak 

Mert álló, 

lenyugodot

t víz akart 

lenni, már 

nem sebes, 

háborgó 

folyó, 

megtalálta 

a helyét 

végre. 

Vízesés: állandó kapcsolat, 

belé érkezik a vízesés 

Bokor: táplálja őt a tó 

Malacka, Zsiráf, Tigris, 

Majmocska: mindegyiknek 

ivóvízként szolgál 

Hópárduc: letelepedett a tó 

partján kicsit, de mégis tovább 

indult a vulkán- banda felé. 

Gyümölcsös: táplálja vízzel 

Jó volt a játék. 

Egyszer beszorítva, 

befulladva érezte 

magát, de aztán 

megnyugodott és jó 

érzéssel el tudta 

fogadni, hogy 

minden szigetlakó 

köré csoportosult. 

Először bedurran az 

agya, ha valaki 

mond valamit. 

Tanácsként veszi, 

de kell idő, még 

magáévá tudja tenni 

igazán.  

Végig 

segítőkész volt 

és törődő. 

Mindenkire 

figyelt, aktív 

részvétel. 

Nyugodt volt. 

D. L. 

(17 

éves 

lány) 

Szelíd 

tigris 

Mert az a 

kedvenc 

állata.  

Meg kellett győzni, hogy ne 

egyen meg senkit. Félt a sas, a 

malacka, a gumimaci. 

Nehezen engedte meg 

Szeret az idősekkel 

foglalkozni, de nem 

szereti a 

„mocskosokat”. 

Játékosság és 

kérlelhetetlensé

g mögé rejtette 

félelmét, hogy 
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magának, hogy szelíd merjen 

lenni.  

Bagoly: mert öreg, bölcs, és 

jókat tanított neki. Végig a 

hátán vitte. 

Tó: ott pihent le a partján. 

Gumimaci: odavette maga 

mellé 

Minden állatot meg akart enni. 

Szeret másokkal 

törődni és azt is 

szereti, ha vele is 

törődnek. 

Először eldurran az 

agya, ha kritikát 

kap, de lenyugvás 

után megfogadja a 

jó tanácsot. 

merjen szelíd 

lenni, mert nem 

kell megvédenie 

magát. Nincs 

kitől, mert nem 

akarja senki sem 

bántani. 

Biztonságot 

adott neki a 

bagoly állandó 

jelenléte. A 

játék vége felé 

egyre jobban 

mert maga lenni 

L. S. 

(21 

éves 

fiú) 

Szivárv

ányt 

kilövell

ő 

vulkán 

Mert 

érdekes, és 

meg akarta 

mutatni, 

hogy: „a 

zord külső 

szép belsőt 

takar” 

Sas: állandó kapcsolat, a 

tetejében volt a színes tollú sas 

fő tartózkodási helye, együtt 

mozogtak csak. 

Hópárduc: Mikor elindult 

felé, először helyet 

változtatott, aztán pedig mikor 

mégiscsak beérte, megtiltotta 

hogy a füvére lépjen. Vagy ha 

már mégis, akkor kérjen 

engedélyt a sastól. 

Minden szigetlakó: a 4 közül 

az egyike volt azon 

szigetalkotónak, mely védte 4 

oldalról az összes szigetlakót. 

Érdekes volt a játék, 

jó volt. Jól néznek 

ki együtt a sassal, 

jól kiegészítik 

egymást. Felméri a 

közösséget.  

Igaziból 

közömbös volt 

neki a sas 

jelenléte, csak 

akkor lett 

érdekes, mikor a 

hópárduc 

elindult feléjük- 

a sashoz- 

onnantól 

ráfeszített arra, h 

a sas vele van. 

Egyébként 

nyugodt, külső 

szemlélő volt. 

Facilitá

tor 

Bölcs 

bagoly 

Mert az 

tapasztalt, 

mindig 

tudja a 

választ. 

Tigris: végig a hátán ült, 

együtt mozogtak, tanította 

Örült, hogy a tigris 

befogadta. Minden 

kritikára ad, főleg a 

negatívra, mert az 

építőbb.  

Saját társaságában 

övé a „bölcs” 

szerep, 

mindenkinek ő ad 

tanácsokat. Úgy 

érzi, képessége is 

megvannak erre, és 

bár elég tapasztalt, 

azért még van mit 

tanulnia. 

Csendes 

szemlélő 

 

F. K. 

(17 

éves 

lány) 

Először 

delfin 

akart 

lenni, 

de 

rájött, 

hogy az 

kívül 

van a 

szigeten

, így 

változta

tott: 

zsiráf 

Mert azt le 

tudja 

rajzolni és 

aranyos 

És 

megeheti a 

bokor 

leveleit 

Bokor: tiltakozott az ellen 

hogy megegye a leveleit, de 

mikor egyedül maradt az 

egyik szigetnyelven, akkor 

magához fogadta 

Katicabogár: Jöjjön 

közelebb, oda mellé, hogy 

tudjanak beszélgetni 

Malacka: jöjjön közelebb 

Gyümölcsös: jöjjön, egyen, és 

itt védve van 

Majmocska: jöjjön közelebb, 

legyen vele és játszanak 

Tó: igyon belőle 

Szeret közösségben 

lenni, de ha nem 

hívják, ő nem 

megy, mert szeret 

egyedül lenni. 

Jólesett neki, hogy 

hívta mindenki és 

mindenki helyet 

csinált neki, ez 

nagyon jó érzés. 

Nem hatják meg a 

kritikák. 

Mikor nem volt 

a közepén, 

tudatosan, 

figyelemfelhívó 

szándékkal 

vonult félre, 

kicsit kérette is 

magát a 

bejövetelnél. 

Nagyon figyelt, 

szemmel tartott 

mindenkit, de 

passzívságot 

mutatott.  
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Minden szigetlakó igazított a 

helyzetén annyit, hogy a zsiráf 

is beférjen a kialakult kör 

közösségébe. 

J. É. 

(18 

éves 

lány) 

malack

a 

Mert 

aranyos 

állat, 

szereti, 

megröfög 

Tó: ivott belőle és partján 

helyezkedett el. 

Gyümölcsös: evett és ott 

játszadozott a biztonságban 

Katicabogár: hívta be, hogy 

ne legyen a szélén egyedül 

Zsiráf: helyet csinált neki, 

hívta beljebb, közelebb 

Jó volt a játék, el 

tudja fogadni a 

kritikát. 

Figyelt, nyugodt 

volt, aktív 

részvétel 

P. T. 

(16 

éves 

fiú) 

Színes 

sas 

Ez jutott 

eszébe, 

mert az 

szabadon 

repül. 

Vulkán: rátelepedett a 

tetejére, ott talált biztonságot, 

mindig együtt mozogtak 

Hópárduc: közeledett a 

vulkán felé a sas miatt, mert a 

sassal szeretett volna 

kapcsolatot, de az a vulkán 

jelenlétében nem vett róla 

tudomást sem. 

Vízesés: a vízesés tetején 

akart letelepedni, ott akarta a 

főhadiszállását berendezni.  

Tigris: vitáztak, mert szeretett 

volna a tigris hátára is 

telepedni, de a tigris nem 

engedte neki. 

 

Jó volt a játék, jól 

érezte magát. Nem 

tűnt fel neki, h bár 

madár, és azért h 

szabadon 

repülhessen, mégis 

mindig azt kereste, 

hogy hol van az a 

magas pont, 

ahonnan szétnézhet- 

helyhez kötötten… 

Vulkánhoz fűződő 

viszonya nem 

kölcsönös, de ő 

szeretné, ha az 

lenne. Elfogadja, 

amit mondanak neki 

Nagyon elfáradt 

a végére, 

nagyon nem 

tudott már 

figyelni, 

nehezen 

koncentrált. A 

végére passzív 

szemlélődő lett. 

Csoport

vezető 

 

Gyümöl

csös rét 

Gondoskod

ni, védeni 

Katicabogár: jöjjön közelebb 

Majmocska: hívták be 

középre, de nem szeretett 

volna, csak ha megy vele a 

Majmocska, akinek ő nyújt 

élelmet és védelmet 

Zsiráf: jöjjön közelebb, etette, 

védte 

Malacka: etette, védte 

Tó: táplálja őt ivóvízzel 

Sas: etette 

Jól érezte magát, jó 

volt a részesének 

lenni a közös 

szigetnek, jó volt 

védeni és táplálni 

őket. Életében is ezt 

a szerepet tudja 

magának 

elképzelni. Jól 

kezeli a kritikát 

nyugodtan, és 

építkezni igyekszik 

belőle- attól is függ, 

ki mondja. 

Aktív részvétel. 

 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Egy kosaras naplója 

Kérdés: dönthetünk- e mi a kapcsolataink minőségéről?  Ki dönt a kapcsolataink minőségéről? 

Észrevesszük- e a fordulópontokat? Tudunk- e nemet mondani? 

 Nagyon tetszett a film, többen azt mondták, hogy soha nem fogják kipróbálni, mert egyes 

jeleneteknél fizikailag érezték azt a rosszullétet, amit a főszereplő mutatott. Látták a fordulópontokat, 

értették. Kis beszélgetés kerekedett a gyerekotthoni élményekből, melyben együtt vettek részt valami 

csintalanságban. Elhangzott egy mondat a végén, amire minden csoporttag nagyokat bólogatott. 
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Kapcsolataink 

KAPCSOLATAINK MIÉRT ALAKULT KI? MIT TESZÜNK, H 

HOSSZÚTÁVON 

MEGMARADJON? 

CSALÁD Vér szava, szeretet, törődés, 

alapvető szükséglet 

Rendszeres kapcsolattartás 

Osztálytárs, tanár- diák véletlenszerű Nem kell maradjon 

baráti Bizalom, nyitottság, őszinteség, 

törődés, meghittség, kiismerés 

Bizalom, nyitottság, őszinteség, 

törődés, meghittség, kiismerés 

L’ amour Érdeklődés, bizalom, elfogadás, 

vonzalom, törődés, ismerkedés, 

megértés, őszinteség, összhang, 

közös érdeklődési kör, kitartás, 

udvarlás 

Érdeklődés, bizalom, elfogadás, 

vonzalom, törődés 

őszinteség, összhang, közös 

érdeklődési kör, kitartás, 

haveri Beszélő viszony, szimpátia Beszélő viszony, szimpátia 

üzlettársi véletlen  

* Felnőtt Nevelő - gyerek Bizalom, tisztelet, kölcsönös 

elfogadás 

 

sorstársak Véletlenek, bizalom bizalom 

Segítő-segített Bizalom bizalom 

távkapcsolat Távolság Kitartás, türelem, telefon, levél, 

legyen élő kapcsolattartás, hit 

Főnök- beosztott véletlen Kölcsönös tisztelet, kitartás 

Szexuális kapcsolat Hiányérzet, pillanatnyi 

szükségletek, vonzódás 

 

 

Felnőtt (nevelő)- gyerek: 

Nagyon sok rossz, megalázó élmény került fel, ami napi rendszerességgel éri a gyerekeket. 

Folyamatos megaláztatások, bizalmatlanság. Csoportvezető elmondta, hogy a kinti életben is 

gyakran lesz olyan, mikor nem szólhat vissza, mikor megaláztatásban lesz része, mikor tűrnie kell. 

És ha okosak, már most megtaníthatják magukat az indulatkezelésre. (okos enged…)  

 

Zárás, Feedback a hétvégéről, megerősítő csillag 

K. P. (18 éves fiú): „Mindent magammal viszek és köszönöm.” 

J. É. (18 éves lány): Az egész hétvégét, a beszélgetéseket és játékokat viszi magával. 

F. K. (17 éves lány): „A jó hangulatot, hogy törődtök velünk.” 

P. T. (16 éves fiú): „A törődést, hogy foglalkoztok velünk, mindent és köszönöm.” 

L. S. (21 éves fiú): „Hát mindent viszek, és köszönöm és remélem, hogy tudok jönni. 

B. Gy. (17 éves lány): Sajnálja, hogy lemaradt az elejéről, és köszöni, hogy mégis jöhetett. Nagyon 

jólesett neki, hogy fogadtuk. 

G. Cs. (17 éves lány): A játékokat (nevetést, jó hangulatot) viszi magával. 

R. F. (16 éves fiú): Köszöni az érzést, hogy nincs egyedül. 

K. J. (17 éves fiú): Mindent, a játékokat, a nevetést. 

D. L. (17 éves lány): Mindent. Köszöni. 

Lány Autentikus segítő: „Az örömet, ahogy egyre inkább csoport vagyunk és a bizalmat és azt a 

csodát, hogy mertek szép lassan egymásra támaszkodni. Köszönöm Nektek!” 

Fiú Autentikus segítő: „nagyon örülök, hogy veletek lehetek egy csapat, mert mi egy csapat 

vagyunk, és a bizalmatokat, aktivitásotokat és az egyre nagyobb bátorságotokat viszem 

magammal. Köszönöm!” 

Facilitátor: A csoporttól kapott erőt viszi magával. Köszöni 

Csoportvezető: A bizalmat, az egymásra figyeléseteket, hogy mertetek őszinték lenni és vigyáztatok 

egymásra. Köszönöm. 

A középre nyújtott kezeink csillagot formáltak. P. T. (16 éves fiú) kihúzta a kezét, és legalulra 

helyezte, hogy mindenki rá támaszkodjon. 1-2-3- ra: felemelte mindenki a kezét. Szóltak, 

hogy van nekünk csapatnevünk is, és hogy úgy engedjük el egymást.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VI. csoport/2. alkalom 

2007. 

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Lány Autentikus segítő 

 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Megérkező kör 

Mi történt velünk, mióta nem találkoztunk?  

L. S. (17 éves fiú):  

A héten nem éreztem jól magam a csoportban (Lakásotthonban), mert többen csúnyán beszéltek egymással 

és a nevelőjükkel. Ez engem zavar. Amúgy fáradt vagyok, korán kelek, és későn fekszem az iskola miatt. 

P. I. (20 éves lány): 

(Nehezen kezdte el) Mióta nem találkoztunk sajnos meghalt a mamám. Három éve nem tartottuk a 

kapcsolatot, de ő volt az, aki engem felnevelt. Fáradt vagyok, az iskola lefáraszt.  

Facilitátor 2: 

Volt házi feladatom, amin nagyon sokat gondolkoztam és dolgoztam. A héten nagy élmény volt látni a 

gyerekeket, hogy tanulnak. Van olyan alkalom, amikor a tanulásra szánt időt is túl tanulják. Kicsit fáradt 

vagyok, a múlt héten végre egy teljes napot semmittevéssel töltöttem, ami nekem nagyon jól esett. Szeretnék 

elmenni mostanában szabadságra, hogy pihenjek egy kicsit.  

H. G. (17 éves fiú): 

Sokat tanulok, 11. es vagyok, mert érettségi után tiszthelyettesire szeretnék menni.  

D. K. (16 éves lány): 

Voltunk fellépni, ahol az előadás előtt összekaptunk. Szerintem jól sikerült mind a két előadás, és utána 

kibékültünk. „Suli jól megy, csak nélkülem”, mert járok én, de gyakran csak a testem van jelen az órán.  

Cs. É. (16 éves lány): 

Sajnos, most nem jó a kapcsolatom a társaimmal a nevelőotthonban. Az iskolában végre megtaláltam az új 

baráti körömet, a régiekkel összevesztem. A héten egy társammal csúnyán összekaptunk, de nem tudtam vele 

normálisan rendezni.  

K. R. (17 éves lány):  

A lakásotthonban az egyik felnőttel nem jó a kapcsolatom. Iszonyatosan fáradt vagyok, mert le van kötve 

minden időm. Tanulok, táncórára járok.  

 

 

G. B. (17 éves lány): 

Történt jó is, és rossz dolog is velem. A jó az, hogy felvetettek a színi tanodába. Ez nekem egy nagyon nagy 

lehetőség. A rossz az, hogy már tudom, hogy nehéz lesz, mert felnőttekhez vettek fel, és minden ¼ évben 

vizsgázni kell. Nem tudom, hogy tanulás mellett, hogy fogom tudni teljesíteni ezt a nehéz feladatot.  

Facilitátor 1: 
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Fáradt vagyok. A múlt héten meglátogatott minket fő támogatónk konzulense, akinek beszámoltunk az 

eddigi munkánkról. Voltunk disznót vágni is. Volt olyan hetem, amikor csak egy napra tudtam haza menni. 

Amúgy jól vagyok és vártalak már nagyon benneteket.  

Társcsoportvezető: 

Voltam suliban. Elkeserített, hogy egy főiskolán a vizsgakövetelmény egy farsangi fánk receptjének a 

leadása. Voltam én is a disznóvágáson. Volt nekem is egy házi feladatom, amit rendeznem kellett és jó érzés 

volt, hogy mindezt sikerült rendbe rakni. Jól vagyok és nagyon készültem erre a hétvégére, vártalak nagyon 

benneteket.  

Csoportvezető: 

Kicsit fáradt vagyok. A tanácsadónkkal való találkozás után, megkaptam a kis dolgozó szobámat. Erre azért 

volt szükség, mert már nem fért el az együttes, illetve számos olyan dolog, amivel foglalkozom. A 

disznóvágáson nagyon keményen dolgoztunk. Elfáradtam, de a héten sokat dolgoztunk azon, hogy szép 

hétvégétek legyen. Vártalak már én is szeretettel benneteket.  

Pókháló játék 

Csoporttag Belső kör (1) 2 kör 3 kör 4 kör 

K. R. (17 éves 

lány) 

Barátom 

Öcsi 

Anyunak a barátja 

bátyám 

Anyu 

barátok 

Nevelő néni 

L. S. (17 éves fiú) 

testvérei 

 

Facilitátor 1 

Csoport társ, vele 

tudok komolyan 

beszélgetni. 

G. B. (17 éves lány) 

Csoport társ, vele 

tudok komolyan 

beszélgetni. 

 

 

H. G. (17 éves 

fiú)  

Facilitátor 2 

P. I. (20 éves lány) 

Csoport társ, egyben 

barátnője. 

Régi cimbora, akivel 

nagyon sok mindent 

megtettek. Néha rosszakat 

is.  

Öcsi 

„öcsi, de nincs igazi 

kapcsolat köztük”, 

Nevelője 

Csoportvezető, 

Csoport társ, 

Osztálytársa, aki egy 

lelki társ. 

Apa 

Kapcsolatuk nincs, de 

van, amikor 

számíthat rá. 

 

Sorstárs 

Sorstárs 

Sorstárs 

 

Lány Autentikus 

segítő 

Szívem választottja 

lélektárs 

ÁGOTA – s munkatársak 

Mert sokat nevettünk. 

Unkahúgok 

Anya 

Tesók 

Olyan személy, 

akivel el tud menni 

bulizni, és 

problémáiról 

beszélgetni.  

Osztályfőnök 

Számíthat rá. 

Csoportvezető 

Csoporttag, sokat 

tanult tőle. 

Volt barát, vele jó a 

kapcsolat. 

Osztálytárs 

Haverok 

Barátok 

Tanárok 

Sokat segítenek neki. 
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G. B. (17 éves 

lány) 
Bátyám, Nevelő anyu, 

Nevelő, Nevelő, Barátnő, 

Nevelő, ÁGOTA – sok, 

Sokat kapott a 

munkatársaktól.  

Lelki társ, Barátja, K. 

R. (17 éves lány), 

Csoporttag, Nevelő, 

Nevelő, Cs. É. (16 

éves lány), 

Csoporttag, 

Szakácsnő 

Édesanyám 

Nincs vele kapcsolata, 

mindig csak akkor jó, 

ha valami kell neki.  

Facilitátor 2 

Csoportnevelő, 

csoporttag, Nevelő 

Csoport, Lakásotthon 

csoportja, Társa, 

Barátnője, Színi tanoda 

tanárja 

Nevelők, 

Pszichológus 

Facilitátor 2 

Fiai, ÁGOTA-s barátok, 

Jókat dumálnak Jóban 

vannak 

Jókat szoktak beszélgetni 

Barátnője, akivel nagyokat 

szoktak beszélgetni. 

Mama, Apu, Mostoha fia 

Barátnői, Barátja, 

Kollega női, Régi 

növendék, Jó barátok 

H. G. (17 éves fiú) 

P. I. (20 éves lány) 

Cs. É. (16 éves lány) 

Cs. É. (16 éves lány) 

 

A gyermekotthonban a 

keze alatt felnőtt 

gyerekek. 

 

P. I. (20 éves 

lány) Húga 

Apu 

Anyu, Nővére 

H. G. (17 éves fiú), Barátja 

Öcsi 

unokatestvére 

unokatestvére 

Cs. É. (16 éves lány) 

unkatestvére 

Oszt. Társak, 

Facilitátor 2 

Nevelője, csoporttag 

nevelője 

Após 

„Sokat teszek azért, 

hogy a kapcsolatunkon 

tudjak nyitni”. 

Jó barát, Oszt. Társ, 

Nevelők, Csoporttárs a 

nevelőotthonban, 

Nagyon jó barát 

 

D. K. (16 éves 

lány) 

Mama 

Nagyon szerette, de 

meghalt. 

Apa 

„Nehezen, de be kell 

ismerjem, hogy szeretem” 

Cs. É. (16 éves lány), 

Csoporttag 

3 éves kishúga és nagyon 

szereti. 

BoBo 

Volt barátja, akiről 

nem tudja, hogy miért 

szereti.,  

 

Egy jó barát 

 

Cs. É. (16 éves 

lány) 

Szüleim 

Facilitátor 2 

Csoporttag, csoportnevelő 

D. K. (16 éves lány) 

Barátnő, csoporttag 

G. B. (17 éves lány). 

Barátnő 

Csoporttag,  

G. B. (17 éves lány), Oszt. 

társ 

Nevelők 

Szandra 

Csoporttárs a 

nevelőotthonban 

Lány Autentikus 

segítő 

Csoporttag, 

„Ha komolyan 

szeretnék valakivel 

beszélgetni, vele 

szívesen teszem.” 

P. I. (20 éves lány) 

Csoporttag 

 (K. R. (17 éves lány) 

csoporttag. 

ÁGOTA- sok  
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Társcsoportveze

tő Fogadott anyám, Fogadott 

apám,(Fogadott öcsi), 

Ikertestvér, Régi nevelő, 

Barátnő 

Munkatársa, 

ÁGOTA- s barátaim, 

ÉV.f. társam, Volt 

nevelőm 

Munkatársaim  

Facilitátor 1 Anyu 

Mama 

testvérei 
Barátok Barátok 

Zenekar vezetője 

Barát 

Év. f. társ 

Apu 

„Sokat ártott 

nekem, csak 

negatívumként 

szerepel az 

életemben.”  

L. S. (17 éves 

fiú) 

Apu, Nevelő Apa 

Anyu, Testvér, Testvér 

(K. R. (17 éves lány)) 
Facilitátor 2 fia, 

Barát 

H. G. (17 éves fiú), , 

Osztálytárs 

 

 
Kapcsolati játék- A Mi szigetünk 

 
NÉ

V 

SZEREP 

(választott 

szigetlakó

,- alkotó) 

KONTAKTUSOK VALÓSÁG 

KAPCSOL

AT 

ÉRZÉS 

VISSZAJELZÉS 

Mimika/geszti

kuláció 

H. G. 

(17 

éves 

fiú) 

Erőd 

Tűzzel 

Szeretet volna a folyó mellé 

kerülni. 

Selyemmajommal  

Meleg miatt költözzön a 

hegység tetejére. 

Folyóval 

Szépsége miatt forduljon 

meg, mert a folyó nem látja.  

Hegység 

Távol van tőle az erőd, 

költözzön a hegység 

tetejére. 

Biztonságot 

akart adni, a 

többi ott 

élőnek.  

Volt egy időszak, ami 

felidegesített, nem 

akartam sehova sem 

mozdulni. Védelmet 

szerettem volna adni.  

Sokszor 

zavarban volt, 

lefele sütött 

szem, zárt kéz 

lábtartás. 

L. S. 

(17 

éves 

fiú) 

Oroszlán Vízeséssel 

Úgy képzelte el, hogy 

élelmet biztosít mind a két 

állatnak.  

Hegység 

Marasztalni akarta, 

megijedt, hogy maga maradt 

Erős állat. 

Az állatok 

királya 

Én jó helyen voltam. A 

párduc miatt költöztem 

át. Tetszett a játék.  

Figyelt, 

nyugodt volt. 

K. R. 

(17 

éves 

lány) 

Vízesés Párduc 

Magához hívta, hogy ő 

biztosít élelmet számára. Az 

oroszlánt megkérte, hogy 

költözzön át. 

Élelmet 

tudjak 

nyújtani az 

állatoknak. 

Azt hittem, hogy soha 

nem lesz megoldás. 

Tetszett a játék. Ahova 

én leraktam magam, én 

ott is maradtam és ott is 

akartam maradni. 

Megijedtem, amikor a 

varánus kijelentette, 

hogy sokat szaporodik, 

de utána megnyugtatott, 

hogy a fajfenntartás 

miatt akar szaporodni. 

Nyugodt volt, 

figyelt.  

Cs. 

É. 

(16 

éves 

lány) 

Párduc Fa 

Folyóhoz szerette volna 

behívni, hogy ne legyen kint 

a parton. 

Vízesés 

Magához hívta, hogy 

élelmet adhasson neki. 

Nem 

ragadozó, de 

erős állat. 

Jó volt kimondani, hogy 

elfogadom magam. Jó 

érzés volt, hogy behívott 

a csoport. 

Nagyon feszült 

volt. Az elején 

a már elkészült 

párducot 

többször 

eltakarta a 

lábával. 

Gyakran a 
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feszültségét 

gyors 

lábmozgással 

fejezte ki. 

Csoportvezető 

és 

Társcsoportvez

ető igyekeztek 

nyugtatni. 

P. I. 

(20 

éves 

lány) 

Sirály Varánus 

Ne a part felé nézzen, 

hanem befele, mert 

könnyebben eljut az 

ennivalóhoz.  

Fa 

Meghívta a fa tetejére. 

Szabad lelkű 

madár. 

Tetszett a játék. Jó volt, 

hogy a varánus féltett.  

Volt egy 

időszak, amikor 

erőteljesen 

kapaszkodott a 

karfába. Szemét 

lefele sütötte, 

lábát az ülőke 

alá húzta.  

D. K. 

(16 

éves 

lány) 

Varánus Tűz 

Nem szereti a meleget, így 

lejjebb szeretne kerülni.  

Sirály 

Megfordítása a folyó felé.  

VaráVaránus 

Ragaszkodott a folyóhoz, a 

benne lévő ennivalóhoz.  

Mert 

különleges 

állat. 

Elbizonytalanodtam, az 

elején.. A másságomat el 

tudják fogadni, és 

megtaláltam a helyem.  

Passzív jelenlét.  

G. B. 

(17 

éves 

lány) 

Selyem 

majom 

Barlang 

Menedéket keresett, ezért 

kérte a segítséget, hogy 

forduljon kifele.  

Erőd 

Költözzön a hegység 

tetejére, menedék miatt.  

Mert egy 

különleges 

állat. 

Szeretni 

való. 

Azt gondoltam, hogy 

soha nem lesz ezen a 

szigeten rend. Én 

biztonságot kerestem, 

amit megkaptam. 

Aktív jelenlét.  

Tár

scs

opo

rtve

zet

ő 

Gyümölcs

fa 

Párduc  

Jöjjön be a partról, és 

menjen a folyóhoz 

élelemmért. 

Sirály 

Meghívta, hogy lakjon a fa 

tetején. 

Élelemmel 

elássa a 

sziget lakóit. 

Ahova én leraktam 

magam, ott is maradtam. 

Jó volt látni, hogy 

milyen küzdelmek 

zajlanak le, és milyen 

megoldások. Belaktuk 

ezt a szigetet.  

Aktív jelenlét.  

Fac

ilitá

tor 

1 

Hegység Erőd 

Költözzön a tetejére. 

Oroszlán 

Elköltözött az oroszlán és 

ezt szerette volna, ha 

mellette maradt.  

Folyó 

Egymás közelébe akartak 

maradni. 

Tűz 

Helyet kellett adni és ezért 

költözött feljebb. 

Nem rég 

jártam 

(hegység) és 

szereti a 

hegyeket. 

Megijedtem, hogy 

magam maradok. Arra 

jöttem rá, hogy jó érzés, 

ha vannak körülöttem 

emberek. 

Aktív jelenlét.  

Cso

port

vez

ető 

Barlang Selyemmajom 

Forduljon felé, hogy 

könnyebben megközelíthető 

legyen a bejárata. 

Óvó, védő 

funkciót tölt 

be.  

Rámutatott, hogy a 

szimbólumom helyhez 

kötött. Esetenként a 

segítőnek kell oda lépni 

a segítetthez..  

Aktív jelenlét 

S. 

T. 

(17 

éve

s 

lán

y) 

Tűz Varánus 

Mert fél a tűztől, nem szereti 

a meleget. 

Hegység 

Helyet kellett adni és ezért 

költözött feljebb. 

Azért mert 

meleget 

illetve fényt 

tudott 

nyújtani a 

sziget 

lakóinak.  

Jó érzés volt, hogy 

elfogadtak tűznek a 

sziget lakói, segítettek 

abban, hogy tűzként 

funkcionáljak a szigeten.  

Aktív jelenlét 
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Erőd 

Erőd szeretet volna a folyó 

mellé kerülni, de útban volt a 

tűz. 

Fac

ilitá

tor 

2 

Folyó Varánus 

A folyó arrébb akart kerülni 

a varánus helyére, és az így 

inkább a túloldalára 

költözött.  

Hegység 

Szerettek volna egymás 

mellett maradni. 

Víz és 

élelem, 

nyújtása a 

sziget 

lakóinak.  

Kicsit megijedtem, hogy 

senki sem maradt 

körülöttem, de én kész 

voltam minden 

kompromisszumra. 

Tetszett a játék. 

Aktív jelenlét. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VII. csoport/ 2. alkalom 

2008. 

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 
Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Megérkező kör: 

Sz. M. (19 éves lány): Jól van, minden rendben. Ki van békülve a világgal. Nagyon várta, hogy jöhessen. 

Úgy tűnt neki, mintha 5 hete nem találkoztak volna. Lassan telt az idő. (Csoporton belül elmondta, hogy 

ismét összejött a barátjával.) 

 

K. T. (17 éves fiú): Járt iskolába. A gyakorlaton egész nap ásott, hogy hamar jöhessen, még másoknak is 

segített. Múltkor kiszúrt vele a tanár, mert túl nagy gödröt ásott egy fának. Mesélt arról, hogy szigorúan 

értékelik a gyakorlati feladataikat. Focizott sokat, egy gólt lőtt, de edzésen nem járt. Már négy évet kihagyott 

az iskolából, többet nem akar hiányozni. 

 

Társcsoportvezető: Jól van, sokat dolgozott. Lezárt két képzést. A macskája majdnem meghalt.  

 

L. I. (17 éves fiú): Jól van. Végig járt iskolába. Szabadidőben lógtak a haverokkal. 

 

Facilitátor 2: Hamarosan vége a lakásfelújításnak. Otthon nagyjából minden rendben van. Zajlik az élet a 

Játszóházban. Nagy izgalommal várta a hétvégét.  

 
A. E. (17 éves lány): Jól kezdődött az elmúlt időszak, jó állapotban ment haza. Jött az őszi szünet, vigyázott 

a tesója gyerekére és örült, hogy a gyerek hatalmasat fejlődött, mióta nem látta. Aztán egy csütörtök utáni 

napon értesítették, hogy meghalt az apukája. De alkalmazta a csoportban tanultakat, és hamar összeszedte 

magát. Volt gyakorlaton, az rossz, hogy nem kap ösztöndíjat. Drága a fodrászképzés és jó hogy neki nem 

kell fizetnie az oktatónak. 

 

Csoportvezető: Dolgozott sokat, volt sok gond a Gyermekotthonban. Sokat lógtak a gyerekek az iskolából. 

Az elmúlt héten sikerült egy kicsit pihenni, hogy ne fáradtan érkezzen a hétvégére. Alig várta már, hogy 

halljon valamit a gyerekekről. Nagy öröm számára, hogy mindenki eljött és még két fővel bővült a csapat. 

 

B. I. (16 éves fú): Sokat lógott, lehet, hogy ki fogják rúgni. Mindenféle hülyeségeket tanítanak a suliban. 

Kőművesnek tanul, de fákról meg traktorokról oktatják. A gyakorlatot sokkal jobban szereti, mert ott jobban 

megy az idő és egy kis pénzt is kapnak. 

 

H. B. (16 éves fiú): Meg volt fázva, de jobban van, elkapott egy kis influenzát. Kitolt vele az of-e, még 

„hülyébb” lett. Ugyanolyan dolgozatot írtak az osztálytársával, ő 1-est kapott, a társa 4-est. Mindig 3-4-esre 

írja a dolgozatait, és mindig 1-est kap. Ez azért van, mert egyszer leszökött cigizni és akkor megígérte neki a 

tanár, hogy lehúzza a jegyeit. 

 

Facilitátor 1: Volt munkatársképzésen. Előző héten dolgozott. Végig munka volt, de most tudott pihenni. 

Nagyon várta, hogy jöjjenek a gyerekek és ő is itt lehessen.  
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K. N. (16 éves lány): Ő nem akart jönni, mert nem akar itt lenni. Nincs jó kedve. Sok oka van ennek. (A 

barátja miatt nem akart jönni. A csoportban lévő lakótársai (A. E. (17 éves lány), N. B. (16 éves fiú), B. K. 

(19 éves lány) beszélték rá.) 

 

B. K. (19 éves lány): Megműtötték a szemét, amit sokáig halogatott, mert érettségizni akart. Már nem fáj a 

szeme, de még homályosan lát. Nem emelhet nagy súlyt, ezt a gyakorlati helyen figyelembe veszik. Ő a 

kisfőnök. A többiek felelőtlenek. Nemrég kellett jelentenie egy osztálytársát, mert nem járt sem iskolába, 

sem gyakorlatra. Januárban lesz ellenőrző vizsgálat és a jövő héten kiderítik, hogy mi okozta a betegségét. 

(A többiek érdeklődve kérdezgették a műtétről és a hogylétéről.) 

 

Fiú Autentikus segítő: Véglegesítették az állásában. Három szerződése is volt, mert nem voltak rendben a 

papírjai. De most már minden rendben. Nagyon várta a hétvégét. Egy kollegájának volt a nyugdíjas 

búcsúztatója, de nem maradt ott, hogy minél előbb a csoporttal lehessen. Most tapasztalja meg, hogy milyen 

munka mellett tanulni. Korábban több ideje volt, de most el kellett halasztani több vizsgát, mert a munka 

miatt kevés ideje van tanulni. 

 

N. B. (16 éves fiú): Nagyon sokat lógott az iskolából, a múlt héten is csak egyszer ment be. Nem tudják a 

lakásotthonban, mert reggel eljön onnan, és csavarog. Azért nem jár be, mert unatkozik, és nincs kedve 

hallgatni a hülye tanárokat. 

 

A megérkező kör egy kicsit nehezen indult, a bátortalanabbakra a csoportvezető rákérdezett: Hogy vagytok? 

Mi történt veletek az elmúlt hetekben? 

Viszont a megérkező kör közben spontán beszélgetések alakultak ki több témával kapcsolatban. Pl.: iskolai 

lógások, gyakorlati helyek kérdései. Csoportnormaként megjelent, hogy a gyakorlat jó, de iskolába járni 

unalmas. 

 

A mi szigetünk - Kapcsolati játék 

 

Név 

Szerep 
(választott 

szigetlakó, 
alkotó) 

Valóság- 

Kapcsolat 
Kontaktusok Feedback 

Sz. M. 

(19 

éves 

lány) 

Kígyó-

mérges, de 

csak akkor, 

ha bántják. 

Változtatott: 

bölcs gomba, 

aki 

energiamezőt 

terjeszt ki. 

Az is elég, 

ha 

gondolnak 

rá. Bölcs 

tanácsokat 

ad annak, 

akinek 

szüksége van 

rá. 

A sziget bal szélére 

helyezte magát. (K. T. (17 

éves fiú) 

Pálma: gyere beljebb, 

szükség van a tanácsaidra. 

Kenguru (Csoportvezető): 

gyere közelebb, mert nem 

mindenki tud hozzád 

menni. 

Fóka: (A. E. (17 éves lány) 

menjünk együtt beljebb a 

többiekhez. 

Jó volt a játék. Jó érzés volt, hogy a 

többiek beljebb húztak. Azért változtattam 

szimbólumot, hogy a többi szigetlakónak 

segíteni tudjak. Általában nem engedem 

túl közel magamhoz az embereket. Csak 

egyet, és az nem a barátom. Nem szeretem 

az emberek túlzott közelségét, szükségem 

van térre. Azt sem szeretem, ha ölelgetnek, 

csak a barátomnak engedem meg. Egyszer 

a nagybácsi megölelt, és sírva elszaladtam. 

Ebben hasonlítunk A. E. (17 éves lány) al. 

Megbeszéltük, hogy valószínűleg nem is 

jönnénk ki egymással, de ez eddig nem jött 

ki. És jó volt, hogy jött vele együtt A. E. 

(17 éves lány), könnyebben mozdult 

együtt valakivel. 

K. T. 

(17 

éves 

fiú) 

Pálmafa 

(hatalmas, 

színes, 

vastag 

törzs) 

Árnyékot ad, 

táplálékot a 

szigetlakókn

ak 

A sziget közepére 

helyezkedett el, és ott is 

maradt. 

Fehér tigris (B. K. (19 éves 

lány)): élezhetem rajtad a 

karmomat? 

Hó párduc: Nem baj, ha 

élezem a körmöm a 

törzseden? 

Jó volt a játék. Jól éreztem magam. Nem 

mozdultam. Azért mentem középre, mert 

innen tudok mindenkinek támogatást adni. 

Itt jól éreztem magam. Van néhány ember, 

akivel jól kijövök. De sokat csalódott, mert 

a nevelők kibeszélték. 

De azért vannak jó fejek is. 
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Patak (Társcsoportvezető): 

Közelebb jövök, hogy 

kapjál vizet. 

Társcs

oportv

ezető 

Patak Ivóvizet és 

táplálékot ad 

a 

szigetlakókn

ak. 

A sziget bal felére helyezte 

magát, kicsit távol 

mindenkitől. 

Oázis (Facilitátor 2): Gyere 

beljebb, hogy vizet adj a 

fáimnak. 

Tó (N. B. (16 éves fiú): 

Csatlakozz hozzám, hogy 

tápláld a vizemet. 

Fóka (A. E. (17 éves lány)): 

Beköltözhetek a vizedbe? 

Hal (H. B. (16 éves fiú): 

Kösd össze a tengerrel a 

tavat, hogy fel tudjak úszni 

a tóba! 

 

Kicsit furcsa volt, amikor helyet kellett 

változtatni, és a tengerbe kellett belefolyni, 

a fóka és a hal kedvéért megtettem. Régen 

én is olyan voltam, hogy inkább távolabbra 

helyezkedtem az emberektől. Most sem 

vagyok a társaság közepe, de szívesen 

vagyok a többiekkel. Nekem is kell egy kis 

tér, de örülök, hogy a fóka odaköltözött. 

 

L. I. 

(17 

éves 

fiú) 

párduc Szereti a 

macskafélék

et. Szelíd, 

vegetáriánus, 

csak a 

karmait 

élezi. 

Pálma (K. T. (17 éves fiú): 

Rajtam nyugodtan 

élezheted a karmodat. 

Oázis (Facilitátor 2): 

Találsz táplálékot a fáimon. 

Panda: Nem fogsz 

megenni? 

Jól van. Sokat nem mozgott. Csak a 

pálmafára költözött, hogy élesítse a 

karmait. Sokat csalódott az emberekben. 

Egy nevelővel kapcsolatos rossz élmény 

miatt bezárkózott. Zárva van az ajtó. Egy 

kicsit talán néha tud nyitni, de csak kis 

lépésekben. 

 

 

Facilit

átor 2 

Oázis 

gyümölcsfá

kkal 

Élelmet és 

árnyékot 

adjon a 

szigetlakókn

ak. 

Panda: felmászok a fáidra 

és eszek a gyümölcseidből. 

Kenguru (Csoportvezető): 

táplálkozok a 

gyümölcseidből. 

Fehér tigris (B. K. (19 éves 

lány): 

Élezhetem a karmaimat a 

törzseden? 

Jó volt a játék, most jól vagyok. Sokat 

csúfoltak, bántottak a járáshibám miatt. 

Furcsaságokat gondoltak rólam az 

emberek és ez zavart is. Rájöttem, hogy 

zárkózottságom miatt gondolnak rólam 

furcsákat. Nyitottam és mások is nyitottak 

felém, és elfogadtuk egymást ezekkel az 

emberekkel. 

 

 

A. E. 

(17 

éves 

lány) 

Fóka Mert 

szeretem a 

fókát. 

Vicces, és 

szabadon 

úszhat a 

tengerben. 

A szigeten kívül a 

tengerben helyezkedett el. 

Pálma (K. T. (17 éves fiú): 

gyere feljebb a szigetre. Itt 

biztonságban leszel. 

Tó (N. B. (16 éves fiú)): A 

vizemben találsz halat. 

Patak (Társcsoportvezető): 

Menjünk együtt feljebb a 

tóhoz. 

Kenguru (Csoportvezető): 

Viszek neked gyümölcsöt, 

ha szereted. 

Gomba: menjünk együtt 

feljebb. 

Kicsit szorongott a játékban. Nehezen jött 

közelebb, de jól esett, hogy hívták. Arra 

volt szüksége, hogy távolabb legyen, de 

mikor közelebb hívták és bejött a többiek 

közé, már nem szorongott annyira. Az 

elmúlt idők rossz eseményei (apukája 

halála), hogy befordult, de most jobb egy 

kicsit. 

 

Csopo

rtvezet

ő 

Kenguru Azért lett 

Kenguru, 

hogy 

mindenkihez 

oda tudjon 

A gyümölcsök közelében 

helyezkedett el és inkább ő 

hívta beljebb a szélén 

lévőket. 

Etette a fókát. 

Jó volt a játék, jól vagyok most is. Jó volt 

látni, hogy a kis csapat egyben telepedett 

le a szigeten. És a csapat behívta azokat, 

akik kívül voltak. Az embereknek 

általában szeretek segíteni, főleg azoknak, 
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menni, 

tudjon 

segíteni, ha 

szükség van 

rá. Az 

erszényben 

sok 

gyümölcsöt 

össze tud 

szedni. 

A gomba (Sz. M. (19 éves 

lány) közel ment hozzá. 

akikben nem csalódtam. Ott vagyok a 

közelükben, és ha igénylik segítek nekik. 

 

B. I. 

(16 

éves 

fú) 

Kincsesláda Kincseit a 

ládában rejti 

el. 

(Fontos 

számára az 

anyagi 

érték.) 

A sziget jobb alsó szélére 

helyezte el magát. A 

tengerpartra. 

Párduc (L. I. (17 éves fiú): 

Gyere beljebb a szigetre, 

mert elmos a tenger. 

Fehér tigris (B. K. (19 éves 

lány): Ha közelebb jössz, 

vigyázok rád. 

Jó volt a játék. Negatív élményeim vannak 

a nevelőkkel. Sokan azt hiszik, hogy azért 

mert állami gondozott vagyok, és cigány, 

valami rosszat teszek. A boltban is 

legtöbbször követnek a biztonsági őrök. 

Még a régi nevelőim is úgy néznek rám 

néha, mintha valami bűnt követtem volna 

el. Az iskolában is így vagyok ezzel, 

kérdezgetnek, és ez zavar. Mert ez olyan, 

mintha nem értenének meg. Viszont 

amikor elkezdtem magamról beszélni, 

könnyebben elfogadták a társai. Itt is félt 

először, de már nem fél. Érzi azt, hogy 

elfogadtuk. 

 

H. B. 

(16 

éves 

fiú) 

1. 

Húszezres 

Változtatott. 

2. 

Mosolygó 

harcsa 

Sok értéke 

van. 

 

Szabadon 

úszkálhat. 

Párduc: A szigeten nem 

érsz semmit. 

Fóka (A. E. (17 éves lány): 

Rád lépnek a homokban. 

A harcsát a tengerbe tette 

le. A sziget bal sarkához. 

Lelógott a papírról. 

Barlang (Fiú Autentikus 

segítő): Nagyon messze 

vagy tőlünk, gyere a 

szigetre! 

Ő hívta a patakot a 

tengerhez, hogy 

felúszhasson rajta a fóka. 

Tó (N. B. (16 éves fiú): Jó, 

hogy beköltöztél a 

tavamba. 

Jó volt a játék és most álmos vagyok. 

(Általában álmosságba menekül, ha 

lelkileg megmozgatja a játék.) 

Meglepődtem, hogy a többiek behívtak a 

sziget legszéléről. (A papír sarkáról.) Nem 

hiszek az elfogadásban, mert mikor az első 

napom volt a gyermekotthonban egy 

nevelőtől törölközőt kértem, az pedig 

elküldött az anyámba. Azóta nem nyitok 

az emberek felé. Itt más, itt sokkal jobb, 

mert jobban odafigyeltek rám. 

(Arcát elfordítja, nem mer a többiekre 

nézni. De már nem takarja az arcát.) 

 

Facilit

átor 1 

Almafa Táplálom a 

szigetlakókat 

a 

gyümölcsöm

mel, és 

árnyékot 

adok. 

Kenguru (Csoportvezető): 

Szedek az almáidból, és 

viszek a többieknek. 

Párduc (L. I. (17 éves fiú): 

Élesíthetem rajtad a 

karmaimat? 

Koala maci: 

Felmászok az ágaidra és 

eszek almát. 

Passzív szemlélő voltam inkább. A 

leragasztásnál kicsit kifelé csúsztam, de a 

fa szíve – a szívem- befelé nézett. 

Munkámból (nővér) fakadóan sokat 

vagyok emberek között, és nyitott vagyok 

feléjük. De ez csak felszínes nyitottság, 

mert a mélyebb nyitáshoz idő kell. 

 

 

K. N. 

(16 

éves 

lány) 

Koala maci Nagyon 

aranyos, pici 

és 

különleges 

állat. 

Egyből a csoport közepébe 

helyezte magát. 

A szigetlakók védelmét és 

társaságát kereste. 

Barlang (Fiú Autentikus 

segítő): Ha rossz idő van, 

elbújhatsz a barlangban. 

Nekem jó volt középen. Nem féltem attól, 

hogy a többiek közé menjek. Egyedül szar. 

Iskolatársaim vannak, akikkel szívesen 

vagyok együtt. Az új iskolámban találtam 

olyan embereket, akikkel szívesen vagyok 

együtt, és akik kedvéért kiveszem a 

fülemből a fülhallgatót. (Zenehallgatásba 
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menekül a világ elől.) Meghallgatnak, 

odafigyelnek rám. 

B. K. 

(19 

éves 

lány) 

Fehér tigris A tigris a 

kedvenc 

állatom. 

Azért fehér, 

mert az ritka. 

Koala (K. N. (16 éves 

lány)): Nem fogsz 

megenni? 

Kenguru (Csoportvezető): 

Nem eszed meg a többi 

állatot? 

(Vegetáriánus tigris) 

Párduc (Gabi): Gyere 

beljebb, messze vagy 

tőlünk. 

Barlang (Fiú Autentikus 

segítő): Gyere beljebb, ha 

akarsz, megpihenhetsz a 

barlangban. 

Jól esett nekem, hogy kérték, jöjjek 

beljebb, nem számítottam rá. A 

nevelőapám nem engedi, hogy az 

anyukámmal kapcsolatot tartsak. De én 

megteszek mindent, hogy az anyukámat 

elérjem. Az anya is mindent megtesz 

értem. Apám alkoholista, és éjszakánként 

részegen felhív. Életem első emlékképe: a 

részeg apám, az anyám és egy tárgy. Apám 

azt kérte, hogy felejtsem el, de nem lehet. 

 

 

Fiú 

Autent

ikus 

segítő 

Barlang Meleg, 

menedéket 

lehet benne 

találni. 

Védelmet ad. 

Koala (K. N. (16 éves 

lány)): 

Besüt a nap a barlangba? 

Gyere közelebb, hogy 

elbújhassak, ha veszély 

fenyeget! 

Párduc: Gyere közelebb és 

fordítsd felénk a 

bejáratodat. 

Fehér tigris (B. K. (19 éves 

lány): Hűsölhetek a 

barlangban? 

Nagyon sokat nem mozogtam.  

Jól esett, hogy közelebb hívtak. Nyitott 

vagyok az emberekre, néha már túlságosan 

is. Régen zárkózott voltam. Mindig 

idősebbek társaságát kerestem. Aztán 

rájöttem, ha nyitok, akkor sok emberrel 

tudok beszélgetni. Sokáig azt hittem, hogy 

nem lesz közös témánk, mert nem tudtam 

hozzászólni a beszélgetésekhez. Később 

rájöttem, hogy meg lehet ezt is tanulni 

N. B. 

(16 

éves 

fiú) 

Tó Csendes, 

nyugodt, de 

mély. Sok 

mindent rejt 

a mélye. 

A pálma és a barlang közé 

tette magát. 

(K. T. (17 éves fiú)-Fiú 

Autentikus segítő) 

Harcsa (H. B. (16 éves fiú): 

A vizedbe költözök. Biztos 

sok hal van a vizedben. 

Jó volt a játék. De meglepődtem, hogy 

beköltözött a harcsa (H. B. (16 éves fiú). 

Én nem hívtam. Az életben is így van. Ha 

valaki odajön hozzám, beszélek vele, de én 

akkor sem megyek oda másokhoz, ha 

kíváncsi vagyok rájuk 

 

Pókháló 

Kapcsolatrendszerünk feltárása, kapaszkodó nyújtása- megtartó kapcsolati háló 

Név Belső vonal Középső vonal Külső vonal 

K. N. (16 éves 

lány) 

régi iskolatárs 

barát 

barát 

régi zacistárs 

Testvér 

B. K. (19 éves lány)-

mostani zacis társ 

barátnő 

barátnő 

barát 

 

haverok haverok 

B. I. (16 éves fú) K. T. (17 éves fiú)-lakótárs 

barát 

H. B. (16 éves fiú)-barát 

barát 

lakótárs 

lakótárs 

Munkatársak 

Negatív kör: 

Nevelők (régi, új), 

Gyámok (régi, új) 

L. I. (17 éves fiú) Család: (anya-) Apa, mama. K. T. (17 éves fiú)-

barát 

Haverok 
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H. B. (16 éves fiú)-

barát 

barát 

Haverok 

 

Facilitátor 2 tesó 

Anya 

barát 

barát 

Sógor 

tesó gyereke 

tesó gyereke 

tesó 

Apa 

barát 

Csoportvezető-

ÁGOTA mt. 

Facilitátor 1-ÁGOTA 

barát 

barát 

nagyszülők 

Barátok 

Barátnők 

Munkatársak 

Társcsoportvezető Anyu 

Tata-nagypapa 

Apa (†) 

Isten 

barát 

barát 

tesó 

tesó 

tesó 

Mama 

cica 

arát 

munkatárs 

munkatárs 

Facilitátor 1 ÁGOTA 

mt. 

Nevelőapa 

Szomszédok 

Facilitátor 1 Szülők 

testvér 

ÁGOTA 

barátnő 

Facilitátor 2-barátnő 

Család 

barátnő 

otthoni és szegedi 

barátok. 

Kolléganők 

Munkatársak- ÁGOTA 

 

Kolléganők 

Fiú Autentikus 

segítő 

Nevelőszüleim 

ÁGOTA 

barát 

barát- ÁGOTA 

Társcsoportvezető- 

ÁGOTA mt. 

Csoportvezető- 

ÁGOTA mt. 

barát 

Facilitátor 1- ÁGOTA 

mt. 

barát 

barát 

fogadott tesó 

barát 

Kollegák 

Családtagok 

N. B. (16 éves fiú) öcsém 

bátyám 

haver 

haver 

haver 

haver 

haverok 

Sz. M. (19 éves 

lány) 

Barátom 

nevelő 

Rokonok 

Barátok 

Ti (csoport) 

Nevelők, akiket utálok 

(-) 

A. E. (17 éves 

lány) 

Nővérem 

Bátyám 

lakótárs 

K. N. (16 éves lány)-

lakótárs 

Sz. M. (19 éves lány)-

csoporttárs 

K. T. (17 éves fiú)-

csoporttárs 

B. K. (19 éves lány)-

lakótárs 

Anyu (†)               ↔ 

(benyilazta) 

Nagynéni (†) 

Apu (†) 

Társcsoportvezető-

csoport 

nevelőapa 

barát 

Fiú Autentikus segítő-

csoport 

Csoportvezető-csoport 

Facilitátor 1-csoport 

Nagymamám 

Nevelőanyám 

Munkatársak az 

ÁGOTÁBAN 

Csoportvezető Nagymama (†) 

barát 

Társcsoportvezető-barát 

Anya (†) 

Apa (†) 

növendék 

ÁGOTÁSOK 
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barát 

gyerek 

gyerek 

barátok 

Pedagógiai Programos 

munkatársak 

kollega 

barát 

B. K. (19 éves 

lány) 

A. E. (17 éves lány)-

lakótárs 

lakótárs→ 

K. N. (16 éves lány)-

lakótárs 

barátnő 

Anya (lehúzva) 

Fiú Autentikus segítő-

barát 

Apa                ← 

barátnő 

barát 

A csoport 

Keresztapa (-) 

Heni (-) 

Falubeli negatív figura. 

Dédmama 

H. B. (16 éves fiú) Apa 

Anya 

Bátyám 

Kis öcsém 

Tata 

Mama 

(nem beszél róluk) 

Csoportvezető-csoport 

Facilitátor 1-csoport 

A. E. (17 éves lány)- 

csoport 

barát (csoport) 

barát 

Nevelők (-) 

K. T. (17 éves fiú) Anyu 

Bátyus 

barát 

barát 

Egy nevelő. 

barátnő 

haverok 

 

haverok 

4. kör: A csoport 

összes tagja. 

és egy ÁGOTA-s 

munkatárs. 

 

Párkapcsolat adok-kapok 

A gyerekeknek nem volt kedvük írni, ezért nagy papírra gyűjtöttük össze a témához kapcsolódó gondolatokat 

és Társcsoportvezető írta fel. Mit adunk és kapunk egy párkapcsolatban? 

 

Kapok (elvárások) Adok 
- Csinos, szép 

- Higiénikus, ápolt 

- Igényes 

- Megértő 

- Udvarias 

- Házias 

- Férfias/Nőies 

- Emberies 

- Tartson el 

- Ne legyen beképzelt 

- Hűséges 

- Megbízható 

- Tudjon szeretni 

- Őszinte 

- Becsületes 

- Dolgos 

- Családcentrikus 

- Gyermekszerető 

- Ne legyen közönséges 

- Határozott 

- Kötelességtudó 

- Védjen meg 

- Nyitott felém 

- Figyelmes 

- Bizalom 

- Hűség 

- Őszintésség 

- Háziasság 

- Nyitottság 

- Figyelem 

- Lelki biztonság 

- Védelem 

- Romantikusság 

- Becsületesség 

- Odafigyelés 

- Megértés 

- Türelem 

- Jó kedv 

- Közös programok 

- Ajándék 

- Együttlét 

- Meghallgatás 

- Titoktartás  

- Család 

- Tisztelet 

- változatosság 



 158 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Egy kosaras naplója 

A téma nagyon érdekelte a gyerekeket. Közülük többen már érintettek a drogfogyasztásban. Csak könnyű 

drogokat használtak.  

Hétvége zárása 

Megerősítő plakát:  

Ahhoz képest, hogy több gyerekünknek az írásképességével problémák vannak, meglepően jól 

megfogalmazott, egész mondatokat írtak. Volt, aki idézetet írt. Boldogan olvasgatta mindenki a maga 

plakátját. Próbálták kitalálni, hogy ki írhatta. Mindenki eltette és elvitte magával a maga megerősítéseit.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VIII. csoport/ 2. alkalom 

2008. 

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

 

Labda gyakorlat 

Ez a játék nagyon nagy sikert aratott a csoportban. Nagyon rövid idő alatt megoldották a gyakorlatot. Az 

érzésvisszajelzés során arra is sort kerítettünk, hogy arról beszéljünk, hogy mennyire fontos az egymásra 

való oda figyelés. Hisz a gyakorlat során N. Cs. (18 éves lány) és Z. M. (17 éves lány) háttérbe szorult, hiába 

szerették volna képviselni az érdekeiket.  

 

Pókháló 

A gyakorlat során fontosnak tartottam, hogy azok, akik szeretnék, mondják el és mutassák be a kapcsolati 

hálójukat. Z. M. (17 éves lány), illetve R. A. (20 éves lány) a feedback előtt összegyűrték az ábrájukat. Azt 

mondták, hogy ez nem valós, mert akiket felírtak, nem is igazi barátok. Többen arról beszéltek, hogy fontos 

nekik a belső kör és legalább rájuk tudnak támaszkodni. Igyekeznek ezt a jó kapcsolatot fenntartani. 

Legtöbbjüknek nagyon kevés személy volt be írva a belső körbe. Többen említették, hogy eddig nem 

rangsorolták a kapcsolataikat, és saját maguk említették, hogy mennyire fontos, mindezt rangsorolni.  

 
Mi szigetünk- Kapcsolati játék 

A csoport által közösen választott képzeletbeli utazásunk helyszínén (egy sziget) kellett olyan megjelenülési 

formát választanunk, akivé szívesen váltunk volna ezen a szigeten. Ezt követően olyan helyet találjunk a 

szigeten, mely mindenki számára megfelelő. 

Ki Mit Miért Kapcsolódás Feedback Mimika 

L. L. 

(15 

éves 

lány) 

Bagoly Azért, mert a 

mesében is 

okos, bölcs. 

(Nehezen 

fogadták el) A 

huhogás és az 

enni való miatt.  

Nem érezte jól magát. Nem 

vagyok türelmes, untam a játékot. 

Nem akartam közelebb kerülni. A 

sziget egyik fele teljesen üres. (A 

kör felénél fogadta el, amikor a 

többiek behívták).  

Az volt a rossz, hogy többen 

vitatkoztak.(Sikerült arra rá 

vezetni segítő kérdéssekkel, 

hogy a kulturált vitával a 

céljainkat tudjuk elérni.) 

Folyamatosan 

feszült volt. 

Folyamatos 

figyelés volt. 

G. Zs. 

(15 

éves 

fiú) 

Pingvin Szeretem a 

pingvint. 

Aranyos, ahogy 

jár.  

Ismét a csoporthoz igazodott. A 

csoport hatására befordította a 

pingvint és közelebb került 

hozzájuk. Ez nagyon tetszett neki, 

hogy a csoport behívta.  

Nem tetszett a játék, untam. Álarc mögé bújt. 

Ment a többi 

viselkedése után.  

Z. M. 

(17 

éves 

lány) 

Sellő Szeretek úszni, 

aranyos és a 

földön is 

lehetek.  

Elhelyezkedését követően 

változtatni akart, de Csilla miatt 

tartózkodott. A Egy darabig tartott 

ez a konfliktus, majd 

megoldódott.  

 

Ő volt az, aki nyíltan ki merte 

mondani a szubjektív 

véleményét a csoportban és az 

egész napos élményét is 

behozta a feedbacknél. A kis 

szigeten szemben állt, majd a 

forrás mellé került és majd a 

konfliktus után a D. R. (20 

éves lány) mellé került. Arcára 

volt minden írva. A játék 

elején nagyon aktív volt, majd 

a konfliktus miatt ez 
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lelombozódott. 

F. P. 

(17 

éves 

fiú) 

Maci 

(Medve 

bocs) 

Mert azok 

nagyon 

aranyosak és 

nem bántanak 

senkit.  

Azonnal az albatrosz mellé 

költözött. A konfliktus helyzetben 

az elején még lecsendesítette az 

albatroszt, (Csilla-barátnője) 

ezután minden helyzetbe mellé 

állt és a maci volt a védőangyal. 

Végig ott volt.  

Nem tetszett neki, hogy 

bántották az albatroszt. 

Élvezte a játékot. 

Végig figyelt. 

Nem volt feszült 

és tetszett neki a 

bocs.  

R. A. 

(20 

éves 

lány) 

Delfin Mert a kedvenc 

állata és szeret 

úszni. 

Maximális segítségadás, a 

kolibrivel volt sorosabb 

kapcsolata. Az ő hátán keresztül 

tudta bevinni a szigetre az eredi 

lakókat. 

 

Furcsa volt számomra, hogy 

többen vitatkoztak, szerintem 

Csoportvezető gerjesztette a 

konfliktust, rendkívül átlátta a 

szituációkat. 

 

Nagyon aktív volt 

és a játék ideje 

alatt leült a 

földre, onnan 

szemlélte az 

eseményeket. 

J. R. 

(16 

éves 

lány) 

Nap Mert mindig süt 

és szép fényt 

ad.. 

A Napot letette a sziget közepére 

és mindenkinek tetszett, hogy ő 

világítja be a szigetet. 

Furcsa volt számomra a játék, 

de tudtam azonosulni a 

napocskával. Nem volt 

párhuzam a szerep és a saját 

életem között. 

Fáradt lett a játék 

során, de 

érdeklődve 

figyelte az 

eseményeket. 

P. K. 

(23 

éves 

lány) 

Védőang

yal 

(Őrangyal

) arc 

nélkül 

Mindenkit 

megvédeni, és 

mindenkinek 

segíteni 

szerettem volna. 

(látszati 

önfeláldozás) 

A kastéllyal volt kapcsolata. A 

kastély tetejére tette le figuráját és 

vele együtt költözött tovább. 

Innen mindent lát. 

Nagyon érdekes volt 

számomra a játék. A 

párhuzam, hogy valóságban is 

mindenkinek segíteni akarok. 

Aktív jelenlét. 

K. B. 

(18 

éves 

fiú) 

Fehér 

tigris kék 

szemmel 

Szereti az 

állatokat  

Mindenképpen a Bagoly mellett 

akart elhelyezkedni. Vele együtt 

mozgott 

Szoros kötődése van a 

jelenben is L. L. (15 éves 

lány) val. A jelen és a játék 

között szoros kapcsolat 

fedeztünk fel. Nem mondta ki. 

Érdekes volt számomra a 

játék. 

Aktív jelenlét a 

játék során.  

C. M. 

(17 

éves 

fiú) 

Kolibri A legkisebb 

állat, el tud 

bújni, repülni 

tud a szigetek 

között. 

A sziget készítése közben saját 

maga rajzolt 1 kis szigetet, hogy 

félrevonulhasson. Csak Sz. ..-n 

keresztül engedte meg, hogy más 

területre is átrepüljön vagy, hogy 

bemenjenek hozzá a szigetlakók. 

Elvoltam, a sziget az enyém 

volt. 

Megosztott 

figyelem. 

Társ 

csopor

tvezet

ő 

Forrás A sziget 

lakóinak tudok 

táplálékot adni. 

Szinte majdnem minden 

szigetlakóhoz kapcsolódott és volt 

észrevétele. 

Párhuzam az életemben, hogy 

szeretek támasz lenni az 

embereknek. 

 

Aktív jelenlét. 

Fiú 

Autent

ikus 

segítő 

Kastély Az erő és 

védelem 

megtestesítője. 

Szinte majdnem minden 

szigetlakóhoz kapcsolódott és volt 

észrevétele. 

Párhuzam az erő és 

biztonságnyújtás 

Aktív részvétel. 

Csopo

rtvezet

ő 

Oroszlán A vezér 

megtestesítője 

Szinte majdnem minden 

szigetlakóhoz kapcsolódott és volt 

észrevétele. 

Párhuzam a vezető képesség 

és védelem. 

Aktív vezetés az 

egész játék során. 

Lány 

Társ 

csopor

tvezető 

Albatrosz A szabadság 

megtestesítője, 

a távolság 

áthidalása, 

szárnyak 

segítségével. 

Szinte majdnem minden 

szigetlakóhoz kapcsolódott és volt 

észrevétele. 

Teljes mértékben, a szabadság 

és távolság megtételében 

látom a párhuzamot. 

Aktív jelenlét. 
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4.3 TRAUMÁK, NEHÉZ ÉLETESEMÉNYEK 

Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

I. csoport/3. alkalom 

2006. 

TRAUMAFELDOLGOZÁS, NEHÉZ ÉLETESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Autentikus segítők 

 

Gyerekek érkezése 

Megérkező kör 

Kivel mi történt 

 Egyik csoporttag kikerült a nevelőotthonból. Összetűzései voltak az egyik nevelővel. Az állapot 

tarthatatlanná vált, ezért utcára került. Egy barátjánál húzza meg magát jelenleg. Ettől függetlenül 

szándékában áll továbbra is a csoport tagjának maradni, ezért hajlandó magánemberként is áldozni arra, hogy 

továbbra is a csoport tagja lehessen. 

Problémamegoldást segítő gyakorlat 

3 kiscsoportra osztottuk a csoportot. Egy kiválasztott probléma megosztása kiscsoportban. 

Nagycsoportos megosztás, majd annak a problémának a kiválasztása, mellyel szívesen foglalkoznának a 

csoporttagok is. A zárójelben lévő számok a szavazatokat jelölik. 

1. csoport 

 
2. csoport 

 
3. csoport 

 

 B. I. (19 éves fiú): 

Találkozás az apával. (6 

év után először találkozni 

apámmal)- 9 szavazat 

 K. I. (17 éves lány 

Pénzéhes (apa azt mondta h 

kihasználnak és a testvérem 

is mindig jön pénzt kérni. 

Kihasznál.) 5 szavazat 

 N. Z. (17 éves fiú): 

Poénkodás (Ő és társai 

viccelni próbáltak) 0 

szavazat 

 Facilitátor: Mániákus  

(a szomszédja az őrületbe 

kergeti.) 4 szavazat 

 N. M. (15 éves lány): 

Kikerülés (hamarosan 

nevelőszülőkhöz kerül. Van 

bent egy házvezetőnő, aki 

folyamatosan piszkálja 

érzelmileg és megpróbálja 

negatívan befolyásolni.) 10 

szavazat 

 K. M. (20 éves fiú): 

Igazságtalanság (kikerülés 

körülményeinek 

igazságtalansága miatti 

nehéz érzés) 7 szavazat 

 C. S. (15 éves lány): 

Egymástól való elválasztás 
(a nevelők nem nézik jó 

szemmel az ő szerelmét, el 

akarják választani őket) 8 

szavazat 

 Lány autentikus segítő: 

Kihasználás (osztálytársa 

kihasználja mindenben) 5 

szavazat 

 L. É. (17 éves lány): 

Változás (nevelőapjával 

való kapcsolat változtatása) 

6 szavazat 

 V. B. (22 éves lány): 

Félelem (Testvérétől fél, 

mert annyira 

számítógépfüggő, hogy 

tettlegességre is képes, ha 

valaki hozzászól) 11 

szavazat 

 Fiú autentikus segítő: 

Házasság (élettársát el 

akarta venni, de az „anyós” 

megakadályozta, mert azt 

gondolja, h ez 

érdekházasság lenne, mert ő 

csak egy link cigány, aki 

„gettós” volt 9 szavazat 

 Társcsoportvezető: A 

mostoha  
(anyukájának van egy 

élettársa, akit nem tud 

elfogadni, mert iszákos és 

nem dolgozik) 9 szavazat 
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Beleérző kör 

V. B. (22 éves lány)tól kérdezhettek a csoporttagok, melyekkel információkat gyűjtöttek, valamint segítséget 

kaptak a belehelyezkedéshez. A csoporttagok elsötétített szobában olyan szoros kört alkottak, hogy a székek 

karfái összeértek. Ráhangolódás után V. B. (22 éves lány) testvérének a személyébe helyezkedtek. V. B. (22 

éves lány) csendes megfigyelő volt a körben, nem szólalhatott meg, nem reagálhatott.  

Megszólalások – V. B. (22 éves lány) testvéreként: 

Mért nem hagynak már végre békén gépezni. Ez az egyetlen, ami megért 

Venni kéne egy új egeret.. 

Engem senki sem ért meg. 

Azért sajnálom a testvéremet, hogy mennyire szeretne velem lenni… de én nem akarok beszélgetni 

Engem nem érdekel senki és semmi. Egyedül akarok lenni a számítógépemmel 

Szeretem a húgomat. 

Ki akarok vonulni a világból. 

Lehet hogy segítséget kellene kérnem, mert ez már nem normális. Szegény tesóm is csak köröz itt 

mellettem, de felidegesít csak. Attól félek, hogy megütöm. 

Szeretem a testvéremet 

Segítséget kell kérnem. Erősebb a gép iránti szenvedélyem, mint bármi más. 

Szükségem van a testvéremre. Neki is szüksége lenne rám. 

Az élet, a gyerekotthoni lét borzalmas és fájdalmas. Akkor már jobb nem gondolkodni, nem agyalni 

és mindenféle kapcsolatot megszakítani emberekkel. Akkor legalább nem ér csalódás. 

A testvéremmel akarok kimenni a gettóból. Nem akarom leveszíteni. Szeretem. Csak nem vagyok 

képes uralkodni magamon jelenleg. 

 

Feedback: V. B. (22 éves lány) alig tudott megszólalni. Egy teljesen másik nézőpont is feltárult előtte és 

megszüntette a csoport a legnagyobb félelmét: hogy nem szereti őt a testvére. Most már újra tudja, hogy 

igen. Azt is jobban látja, hogy a testvére ugyanúgy szeretetre és törődésre vágyik, mint ő. Erőt kapott a 

kitartáshoz a testvérével kapcsolatban. Nagyon megköszönte, hogy ilyen aranyosak voltak a csoporttagok és 

sokat segítettek neki. 

A csoport többi tagja is jól érezte magát a játékban, az ismeretség miatt viszonylag könnyen tudtak a testvér 

szerepébe helyezkedni. 

 

Irányított beszélgetés 

Erre a hétvégére az volt a házi feladat, hogy egy olyan dolgot fogalmazzanak meg, vagy rajzoljanak le, mely 

nagyon nehéz életeseményük volt. A csoporttagok közül többen a bekerülést rajzolták le, vagy fogalmazták 

meg szóban. Vagy a bekerülést megelőző események sorozatát. A „házi feladatokat” rendszerint a 

megérkezés estéjén beszéljük meg, de ez a feladat nagy szorongásokat ébresztett a csoporttagokban. A 

megosztások során figyelemmel és empatikusan hallgatták egymást. A megosztások után gyakoriak voltak a 

kézszorítások, együtt érző pillantások. Miután mindenki felelevenítette ezeket a nehéz helyzeteket, a 

csoportvezető és a szakmai team tagjai hozzászólásaikkal erősítették a csoporttagokat. Különösen fontos volt 

az autentikus segítők szerepe, hisz élő mintaadóként álltak a csoporttagok előtt. Ugyanilyen fontos volt a 2 

családban nevelkedett team- tag szerepe is, hisz fontos a csoporttagoknak tudni, hogy nem az állami 

gondozottság sajátjai a nehéz életesemények.  

Valahol számomra is létezik egy ember 

Nehéz életeseményeink dacára –valahol létezik egy ember, aki átsegít (ett) minket nehézségeinken. 

Megerősítő gyakorlat 

NÉV VÁLASZTOTT 

SZEMÉLY 

VALÓSÁG 

KAPCSOLAT 

ÉRZÉSVISSZAJELZÉS 

L. É. (17 éves 

lány) 

barátnő …i lány, akit 13 éve 

ismerek. Kedves és 

segítőkész, mindig 

számíthatok rá. 

Jó volt felidézni őt. 
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K. I. (17 éves 

lány) 

Elképzelt szerelmi 

társ 

Nagyon szeretnék egy társat, 

aki biztonságot ad. Aki véd 

és óv mindentől, mert erős 

és becsületes és aki nem 

hagy el soha. 

Nagyon jó lenne, ha megtalálnám 

ezt a társat. Jó volt a játék. 

B. I. (19 éves fiú) volt nevelőm és a 

felesége 

Segítőkészek, bármikor 

mehetek hozzájuk. 

Mindenről lehet velük 

beszélgetni. Támaszt adnak. 

Jó érzés, hogy vannak. Jól 

éreztem magam. 

K. M. (20 éves 

fiú) 

szerelmem Szerelmes vagyok. Vele 

szeretném leélni az életemet. 

Jó volt. Teljesen elképzeltem a 

jövőt szerelmemmel. 

N. Z. (17 éves 

fiú) 

az énektanár Nevelő volt a 

gyerekotthonban. Mindenről 

lehet vele beszélgetni. 

Kedves és titoktartó. 

Jó tudni, hogy van valaki, akivel 

mindig mindent meg lehet 

beszélni és érdekli, hogy mi van 

velem. 

N. M. (15 éves 

lány) 

Nevelőanya Ki fognak venni engem és a 

húgom a gyerekotthonból. 3 

éve ismerjük egymást, 

nagyon sokat segítettek 

nekem. Megbízom bennük. 

Őszinték, becsületesek. 

Nagyon jó volt kimondani, hogy 

tényleg bízok a nevelőszülőkben. 

Jó volt a játék. 

V. B. (22 éves 

lány) 

a barátnő Mindent meg lehet vele 

beszélni, sokat nevet. 

Mindig nevet. 

Jól éreztem magam. Felvidultam, 

hogy eszembe jutott ez a barátnő, 

aki mindig nevet. 

Fiú autentikus 

segítő 

Volt nevelő, aki a 

keresztanyám lett 

Életem nagy csalódása után 

ez a néni segített talpra állni, 

munkát és biztonságot 

találni. 

Nagyon jó érzés töltött el újra, 

ahogy felidéztem, hogy volt 

valaki, aki szívén viselte a 

sorsom. 

Társcsoportvezető Apu Ő adott biztonságot, segített 

eligazodni a világban. 

Határozottságra és 

igazságosságra nevelt. S bár 

már nincs velem- a tanítása 

igen. 

Szeretek apuról beszélni, aki 

nagyon hiányzik, és neki 

köszönhetek mindent. Nagyon jól 

éreztem magam. 

Facilitátor az öcsém Nem olyan régen kezdtünk 

el közeledni egymáshoz és 

támaszkodni egymásra. 

Bizalom alakult ki köztünk. 

Most mondtam ki először, amit 

érzek az öcsémmel kapcsolatban. 

Nagyon jó volt tudatosítani. 

Köszönöm a játékot. 

C. S. (15 éves 

lány) 

Szerelmem Szerelmes vagyok. Vele 

szeretném leélni az életem. 

Jól éreztem magam. 

Csoportvezető Atyus Ő az az ember, aki tudja, 

hogyan kell velem bánni. 

Korrekt, egyenes, kemény, 

bölcs férfi, akihez bármikor 

bármivel fordulhatok. 

Mindig jó érzés tölt el, ha az 

Atyusra gondolok. Jól éreztem 

magam a játékban. 

 

Zárás és értékelés 

A csoporttagokban jól oldódtak fel a nehézségeikről való beszéd okozta feszültségek. Megkönnyebbülve, 

megerősödve, sokkal nyugodtabban viselkedtek. Erős a csoportkohézió, alkalmakon kívül is támogatják, 

segítik egymást. Folyamatos, egyenletes fejlődés tapasztalható. Nagyon várják a következő alkalmat is. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

II. csoport/3. alkalom 

2006. 

TRAUMAFELDOLGOZÁS, NEHÉZ ÉLETESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

2 Autentikus segítő 

Reggel megérkezett a szakmai team a lakásotthonba. 

Nehéz életeseményeinkkel kapcsolatos negatív/pozitív élményeink megosztása 

Név Negatív Valóságkapcsolat Pozitív Érzésvisszajelzés 

R. M. (17 

éves fiú) 

Intézetis társam 

halála 

Sokat foglalkozom 

vele 

Jó társakra találtam Jól éreztem magam, 

eddig nem mertem 

beszélni társam 

haláláról. 

C. Zs. (15 

éves fiú) 

Bekerültem az 

intézménybe 

 Iskolai eredmények Jó volt 

Fiú 

autentikus 

segítő 

Nevelő vert 

engem az 

intézetben úgy, 

hogy beszakadt a 

fejem 

 Van családom Jó volt és végre van 

családom. 

Társcsopor

tvezető 

Intézetben 

mindig 

verekedtünk. 

 Sikerült az 

érettségim. 

Büszke vagyok 

magamra. Jó volt. 

K. B. (18 

éves lány) 

Attól féltem, 

hogy kirúgnak a 

nevelőotthonból 

 Barátnőmmel 

nagyon jó a 

kapcsolatom. 

Jól éreztem magam a 

játék során. 

O. B. (17 

éves fiú) 

Nem mehetek 

haza. 

 Barátokkal a 

parton nagyon jót 

buliztunk. 

Jó volt. 

S. D. (18 

éves fiú) 

Elkerültem a 8-as 

házból 

 Barátokkal a 

parton én is jót 

játszottam.  

Jó volt, de még mindig 

jó lenne vissza kerülni. 

R. S. (17 

éves fiú) 

Intézetis társam 

halála (Láttam.) 

 Féltem a 

bekerüléstől, de 

kellemesen 

csalódtam.  

Sajnálom a halott 

társam. 

Csoportve

zető 

Amikor nem 

maradhattam a 

szüleimmel.  

 Amikor 

összefoghattunk 

társainkkal, hogy 

ne bántsanak 

minket a nagyok.  

 

K. R. (22 

éves lány) 

A nevelőapával 

való rossz 

kapcsolatom 

 Nyomdában 

dolgozom, sikerült 

az érettségim. 

Jól éreztem magam a 

játék során. 

S. D. (26 

éves lány) 

Családdal való 

konfliktusom 

 Eljegyeztem 

magam. 

Jó volt. 
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Megerősítő játék 

A csoporttagoknak az volt a feladatuk, hogy a jelenben gondolkozzanak. A körben mindenki elmondhatta, 

hogy mi az, amitől fél. A csoporttagok pedig egy-egy pozitív megerősítést adtak. 

Név Félelem 

O. B. (17 éves fiú) Családom távolléte  

K. R. (22 éves 

lány) 

Jövőm 

S. D. (26 éves lány) Család: hogy jó anya leszek-e. 

R. S. (17 éves fiú) Megfelelés önmagamnak, nem szeretnék apa lenni, ne legyek alkoholista. 

S. D. (18 éves fiú) Önmagamtól félek. Az életben nem fogom tudni megállni a helyem. 

C. Zs. (15 éves fiú) Sötétségtől félek 

K. B. (18 éves 

lány) 

Nevelőotthonból való kikerüléstől félek 

Társcsoportvezető A hétfői vizsgától félek 

Fiú autentikus 

segítő 

Jövőtől félek 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Forrest Gump c. film vetítése, kiértékelése- tetszett a csoporttagoknak, többen már látták is, de igazán 

hasznosnak a kiértékelés bizonyult, mely során sok homályos részletre tudtunk fényt deríteni. Többen nem 

mindig értették a filmet. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

III. csoport/3. alkalom 

2006. 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Autentikus segítő 

Facilitátor 

 

Pókháló játék – kapcsolatrendszer felvázolása 

 

NÉV BELSŐ VONAL 

(aki a legközelebb 

áll hozzá) 

KÖZÉPSŐ 

VONAL 

KÜLSŐ VONAL Megjegyzés 

K. O. (13 éves 

lány) 

Anya, barátnő, 

tesói, barátnők 

teamtagok 

csoporttagok 

barátok 

Nevelő, ÁGOTA-s 

munkatársak, 

barátnők 

Külső 

vonalon túl: 

Apu, Mama, 

Tata, 

Gyurcsány 

B. K. (15 éves fiú) Anyu Csoporttársak, 

team tagok  

Csoporttársak, 

teamtag 

 

B. M. (13 éves 

lány) 

Apa, teamtag, 

ágotás munkatárs 

Öccsei, nevelő testvére, szerelme, 

öccse, barátnő 

Anyu, haver 

 

F. Zs. (15 éves 

lány) 

szerelme, Papa, 

csoporttagok, Anya, 

Apa 

Csoporttagok, 

nevelő 

Team tagok, nevelő Rajzolt még 

vonalat, oda: 

csoporttag 

H. I. (15 éves fiú) Mama, haverok csoporttagok Team tagok Rajzolt még 

egy külsőbb 

vonalat és 

odaírta: anya, 

apa, testvér 

N. L. (14 éves fiú) Mama, barátok Team tagok csoporttagok  

K. Á. (13 éves 

lány) 

Mama, teamtagok, 

unokatesóm, apa. 

anya 

barátnők csoporttársak  

D. E. (13 éves lány) barátok Bátyám, Gabi, 

Anya 

Csoporttársak, 

barátok 

 

R. A. (14 éves 

lány) 

nevelők Nevelő, barátok Team tagok, barát  

Facilitátor család barátok    

Csoportvezető Férjem, fiaim Szüleim, 

testvéreim 

ÁGOTÁS régiek,  

Főnök, kollégák, 

ÁGOTÁSOK, 

tanítványaim, 

nagymamám, 

unokatesóim,  

 

Autentikus segítő Mama, Tata, Öcsi, 

szerelme, barátok 

Iskolai társak, 

barátok 

Utógondozó, volt 

nevelőm,  

 

L. Cs. (14 éves 

lány) 

teamtagok Tesó Anya, teamtagok  

Társcsoportvezető család barát   
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BUSZPÁLYAUDVARON 

Elképzelt jelenetben elképzelt szerepekben kapcsolatok létrehozása, kialakítása, különböző viselkedésminták 

megélése, kipróbálása 

Név Szerep Találkozások Valóságkapcsolat Érzésvisszajelzés 

Autentikus segítő Információs Hajléktalanoknak enni 

adott 

Takarítónővel 

megbeszélték a 

problémákat 

Jegyárussal csevegtek 

Elküldött egy 

információs és most 

kedves akartam lenni  

Jól, felszabadult 

N. L. (14 éves 

fiú) 

Biztonsági őr Szotyiárust ki akarta 

küldeni 

Lopásnál a hajléktalanokat 

helyre tette 

Alkoholistát megintette 

Láttam egy durva 

biztonsági őrt és ki 

akartam próbálni, 

hogy milyen 

Zavart, hogy nem 

tudtam megoldani a 

helyzetet 

B. K. (15 éves 

fiú) 

Alkoholista  Takarítónő leszidta 

Biztonsági őr ki akarta 

küldeni 

Többiek elkerülték 

Egy férfi rokonom 

szokott részeg lenni 

Nem érdekelt az egész 

R. A. (14 éves 

lány) 

Öregasszony Unokájával beszélgetett 

Szotyiárustól vásárolt 

Mikor jöttünk, 

láttunk egy 

öregasszonyt az 

unokájával 

Jót játszottam 

K. O. (13 éves 

lány) 

25 éves pláza 

cica 

Szotyiárustól lopott és a 

hajléktalanoknak adta át, 

amikor majdnem lebukott, 

így őket bajba keverte 

Ilyen szeretnék lenni Jól éreztem magam, 

örültem, hogy 

összekevertem a 

dolgokat 

B. M. (13 éves 

lány) 

Hajléktalan  Kéregetett mindenkitől 

Enni kapott az 

információstól 

Másik hajléktalannal 

együtt voltak végig 

Pláza cicától kapott kaját, 

ami miatt lopással 

vádolták, majdnem 

összeverekedett a 

biztonsági őrrel 

Csak úgy Mérges voltam, hogy 

megvádoltak 

Társcsoportvezető Hajléktalan  Mindenkitől kéregetett 

Enni kapott az 

információstól 

Másik hajléktalannal 

együtt voltak végig 

Védte a társát, amikor 

meggyanúsították 

Ki akartam próbálni Mérges voltam, de jót 

játszottam 

L. Cs. (14 éves 

lány) 

Főiskolás 

lány  

Szotyiárustól vett ennivalót 

Takarító nénivel 

megbeszélték, hogy milyen 

nagy itt a kosz 

Szeretnék 

továbbtanulni 

Jól éreztem maga, 

K. Á. (13 éves 

lány) 

Koleszos 

lány 

Információshoz és a 

jegyárushoz odament 

érdeklődni 

Ellenőr kérte a jegyét, de a 

többiek megvédték, hogy 

még nincs a buszon 

Szoktam látni a 

koleszos lányokat a 

buszon 

Felszabadultan, jól 

éreztem magam 

D. E. (13 éves 

lány) 

Öregasszony 

unokája 

Fordított a süket 

nagymamájának, amikor 

az beszélni akart másokkal 

Hajléktalanok kéregettek 

Mikor jöttünk, 

láttunk egy 

öregasszonyt az 

unokájával 

Jó volt játszani 
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tőlük, de ők nem adtak 

nekik semmit 

H. I. (15 éves fiú) Ellenőr  Kérte a jegyet a koleszos 

lánytól 

Beszélgetett az 

információssal és 

jegyárussal 

Megbüntetett egy 

ellenőr és én is 

büntetni akartam 

Kicsit bántott, hogy 

nem büntethettem 

Facilitátor Szotyi árus Mindenkinek próbálta 

eladni portékáját 

Lopott tőle a plázacica, de 

ő a hajléktalanoknál találta 

meg az áruját, s őket 

gyanúsította 

Mindenkit ismer és 

mindenkivel szóba 

állhat 

Jó volt, jót játszottam 

F. Zs. (15 éves 

lány) 

Jegyárus Információssal jókat 

beszélgettek 

Tanulólány bérletet vett 

tőle 

Enni adott a hajléktalannak 

Nem tudom, 

csevegni akartam 

Jót szórakoztam 

kívülről a balhén 

Csoportvezető Takarítónő  Beszélgetett a jegyárussal 

és az információssal 

Megdicsérte az iskolás 

lányt és panaszkodott neki, 

hogy milyen nagy itt a 

piszok 

Leszidta az alkoholistát, 

aki összepiszkolta a várót 

Milyen érzés, az 

olyan takarítónőnek, 

aki mindig 

panaszkodik 

Jó volt játszani 

 

Virágcsokor 

Minden csoporttagnak választania kell egy szimbólumot (virág), mely őt jeleníti meg- amilyen, vagy amilyen 

szeretne lenni.. Indoklás és csoport általi elfogadás után csoportszimbólummá kell alakulni (virágcsokor), 

melyben mindenki megtalálja a helyét és jól érzi magát. 

 K. Á. (13 éves lány) =   bimbózó sárgarózsa, mert az olyan szép 

 L. Cs. (14 éves lány) =   nárcisz, mert az kicsi és mégis különleges 

 B. M. (13 éves lány)=   piros rózsa, az a szerelem virága 

 Társcsoportvezető =   fehér rózsa, ez a kedvence 

 H. I. (15 éves fiú)=   orchidea, mert különleges és tartós 

 K. O. (13 éves lány) =   kardvirág, csokorban mindig egy van belőle 

 R. A. (14 éves lány) =   kék rózsa, mert különleges 

 Facilitátor =    pipacs, vadon növő, természetes, szabad 

 N. L. (14 éves fiú) =   fehér hóvirág, mert elsőnek nyílik 

 Autentikus segítő =   hóvirág, nekem is ez a kedvencem 

 F. Zs. (15 éves lány)=   napraforgó, csak a napsütéstől nyílik ki 

 B. K. (15 éves fiú) =   sárga rózsa, csak úgy 

 Csoportvezető =   frézia, mert vidám, tavaszi virág 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

IV. csoport/ 3. alkalom 

2007. 

TRAUMAFELDOLGOZÁS, NEHÉZ ÉLETESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

Házi feladatok bemutatása 

Előző alkalommal azt a feladatot kapták a csoporttagok, hogy gondolkodjanak nehéz életeseményeiken, és 

szabadon választott önkifejezési módon mutassák be a csoportnak. A csoportból ketten osztották meg a 

többiekkel.  

B. E. (18 éves lány): egy fogalmazást írt, amit Társcsoportvezető olvasott fel kérésére. A felolvasást 

követően elhangzó kérdésekre már ő válaszolt és nem sírta el magát. (Szerelme meghalt karácsonykor 

autóbalesetben) 

Sz. É. (16 éves lány): szintén egy fogalmazást írt, melyet maga olvasott fel. (Nevelőszülőtől nevelőszülőig 

vándorlás a szülők veszekedései és válása miatt) 

Életút térkép 

Egy koordináta rendszerben helyezzük el életünk főbb meghatározó pontjait, minősítve is egy –5 és 

5 közötti skálán. 

Név 
Főbb fordulópontok 

                                Életkor             Skála 

Feedback Mimika, 

gesztusok 

B. E. (18 éves 

lány) 

 Gyermekkori 

molesztálás 

 Otthoni állapotok, 

apa bántalmazta 

 Húga születése  

 Szerelme elvesztése 

autóbaleset 

 Lakásotthonba 

kerülés 

 Új haverok, új 

szerelem 

3 éves 

 

6-7 

éves 

 

8-11 

éves 

 

14 éves 

 

16 éves 

 

 

17 éves 

-5 

 

+2 

 

+5 

 

-5 

 

-3 

 

 

+2 

Nehéz volt 

elkezdeni 

beszélni róla, de 

nagy 

megkönnyebbülés 

is kimondani 

végre. Furcsa de 

jó érzés 

végignézni az 

életem, mert most 

már felfelé halad 

a skálán. 

Irányítom a 

sorsom. 

A gyermekkori 

időszaknál 

dadogás, elpirulás, 

könnyes szemek 

L. N. (17 éves 

lány) 

 Boldog gyerekkor 

 Iskola 

 Szülők kezdődő 

veszekedései 

 Sorozatos 

verekedések, verések 

apa-anya között 

 Bekerülés 

 Beilleszkedés, iskola 

 Lenyugodás, 

döntések 

 Középiskola, 

szerelem 

 

0-5 

6-7 

8-10 

 

 

11-12 

 

 

13 

14 

 

 

15 

 

16-17 

+5 

+4 

+3,5 

 

 

+3,5+1 

 

 

-5 

-3 

 

 

0 

 

0+4 

Jó volt beszélni 

róla, meg így 

egyben látni 

Nyugodt, halk, 

végén mosolygós 
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G. R. (18 éves 

fiú) 

 Nagymama nevelte, 

boldog időszak 

 Iskola(cigányozások) 

 Iskolai évek 

 Mama betegsége, 

majd halála 

 Bekerülés 

 Beilleszkedés évei, 

iskolai tanulmányok, 

középiskola 

 

0-6 

 

6 

7-10 

10-13 

 

13 

 

13-17 

+4-+5 

 

+3 

+4 

+4-5 

 

-5 

 

-5+3 

Nem volt könnyű 

erről beszélni, de 

tudtam h itt 

megtehetem és jó 

érzés van most 

bennem, hogy 

elmondtam 

Elejében kerülte a 

szemkontaktust, 

mama halálakor 

bekönnyesedett a 

szeme, 

fájdalommal 

beszélt a 

megaláztatásokról, 

de túl van rajta 

T. T. (17 éves fiú) 

 Motoros időszak 

 Baleset, tolószékbe 

került 

 Iskola+pénzbírság 

 Lábtörés, fekvőszék 

 Abbahagyta a 

motoros versenyzést 

 Bekerülés 

 Beilleszkedés 

 ÁGOTA Tábor 

Az hogy itt lehet a 

programban 

6-7 

 

8 

9 

 

10 

 

11-12 

 

13 

14 

17 

 

18 

+5 

 

-4 

-4 

 

-3 

 

-5 

 

-5,5 

+4 

+5 

 

+5,5 

Nehéz volt 

beszélni róla, 

még soha nem 

beszéltem így 

egyben róla 

senkinek 

Remegett a hangja 

és nagyon halkan 

beszélt. Zavarban 

is volt, ki is 

pirosodott. 

Társcsoportvezető 

 Normál gyerekkor 

 Költözés  

 Iskolai beilleszkedés, 

elfogadtatás, 

diszkrimináció elleni 

harc 

 Gimnázium 

 Csalódás a családban 

 Apu betegsége majd 

halála 

 Tata halála 

 Gyász évei 

 Keresztapám halála 

 Munka, felnőtté 

válás, újra főiskola 

 

0-9 

9 

 

9-14 

 

 

 

14-18 

 

16 

 

18-22 

20 

22-24 

 

24 

 

22-27 

+2-+3 

+2 

 

+3-+4 

 

 

 

+5 

 

+2 

 

+4-5 

-1 

-5 

 

-5 

 

-5+2 

Jó érzés 

visszatekinteni, 

mert pár évvel 

ezelőtt nem 

gondoltam volna, 

hogy kilábalhatok 

a gyászból. Jó 

érzés, hogy nem 

adtam fel és a 

küzdés is jó 

érzés- még ha 

nehéz is. 

Nyugodtan, 

halkan beszélt. 

P. L. (17 éves fiú) 

 Boldog gyermekkor 

 Szülők 

alkoholizálása, 

verekedések 

 Szerelem 

 Bekerülés 

 Sikeres beilleszkedés 

 Csavargások, családi 

kapcsolattartás, 

nevelőapa holtan 

találása 

A mostani életem 

0-7 

 

 

7-14 

 

14 

15 

 

16 

 

 

16,5 

 

 

+5 

 

 

+5+1 

 

+5 

+5-2 

 

-2+1 

 

 

-3 

 

 

Még nem 

beszéltem arról a 

traumáról 

senkinek, mikor 

holtan 

megtaláltam a 

halott 

nevelőapám. Az 

kicsit rossz volt, 

de jó volt 

beszélni róla. 

Zavarban volt, de 

a végére 

megnyugodott. 
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17 -31 

N. I. (18 éves fiú) 

 Óvoda.(mindent 

megkapott, óvónők 

is szerették) 

 Apu elkezdett inni 

 Szülők válása 

 Csavargások 

 Otthonba kerülés 

 Folytattam a 

tanulmányaimat-

szakma 

 Elkezdtem a 

jogosítványt 

 

3-5 

 

 

 

5-6 

8-9 

9-10 

11-14 

 

14- 

 

 

17 

+5 

 

 

 

+4 

+2 

0 

0-3 

 

-3+1 

 

 

+1+5 

  

Facilitátor 

 Születés, gyerekkor 

 Ovi 

 Iskola 

 Szülők válása 

 Költözés 

 Új házassága az 

anyának 

 Aktív korszak, benne 

a kamaszodás 

 Igazi apa halála 

 Szerelem 

 Egyetem, ötödév, 

ÁGOTA 

 Nagy törések, 

változások 

 

0-5 

 

5 

6 

8 

9 

 

10 

10-12 

 

 

15 

16 

 

16- 

 

16- 

+5 

 

-3 

+5 

-3 

-4 

 

-5 

-5+5 

 

 

-5,5 

+4 

 

+4+5 

 

+4-5 

Jó volt beszélni 

róla. 

nyugodt 

Sz. É. (16 éves 

lány) 

 Családi viszonyok, 

apa ivott, bántotta az 

anyukát 

 Válás, család 

szétszakadása 

 Nevelőszülőkhöz 

kerül 

 vissza az intézetbe, 

csak a pénz miatt 

vitték ki őket 

 másik nevelőszülők 

 lakásotthonba kerülés 

 

5-7 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

13 

 

15 

-2 

 

 

-5 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

+3 

  

Fiú Autentikus 

segítő 

 csecsemőotthon 

 nagy nevelőotthonba 

átkerülés 

 gyermekotthoni 

évek-

kiszolgáltatottság, 

verések, 

csicskáztatások 

 kikerülés, sodródás 

 Magyar Honvédség-

sorkatonai szolgálat, 

majd hivatásos 

4-9 

 

9-10 

 

 

10- 18 

 

18-21 

 

21- 25 

25 

0+2 

 

20 

 

0-5 

 

-5 

 

-5+3 

+3,5 

Szívesen beszélek 

erről, mert azt 

gondolom, hogy 

nem kell 

elkeseredni azért, 

ha valaki állami 

gondozott, hanem 

fel lehet állni, ha 

kitartás és akarat 

van, és nem 

félünk szembe 

nézni a 

nyugodt 
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katona 

 Önálló élet, biztos 

munka 

sorsunkkal. 

Csoportvezető 

 Csecsemőotthon 

 nevelőotthon 

 Nevelőszülők 

 Másik 

nevelőszülőkhöz 

kerülés 

 Egyetemi évek 

 ÁGOTA 

0-3 

 

3-9 

9 

 

11 

18-23 

23 

0-1 

 

-1 

0 

 

1 

1 

1,5 

Életem 

eseményeit az 

eseményeket 

kísérő érzésekkel 

is szemléltettem a 

kilátástalanságtól 

a tenni akarásig 

Nyugodt  

 

Brain storming- Általában milyen nehéz életesemények jellemzik az állami gondoskodásban élő 

fiatalokat? 

 (2 kiscsoport)-> nagycsoport 

 

 Szülők válása 

 Halál 

 Bekerülés 

 Megaláztatások 

 Iskolai kudarcok 

 Elfogadni, hogy eldobta a családja 

 Cigányozás 

 Csalódás 

 bizalomvesztés 

 Lenézés 

 Verések 

 Csicskáztatások 

 Szeretetlenség 

 Rossz családi élet 

 Molesztálás 

 alkoholizálás 

 

Problémamegoldást segítő gyakorlat 

Kiscsoportos saját élmény megosztás  Nagy csoportban bemutatás, Szavazás Beleérző kör 

 
(Fontos volt, hogy olyan nehéz életesemény legyen, ami foglalkoztatja a csoporttagot és nincs még lezárva, 

nincs eredmény, valamint egy konkrét személyhez fűződik.) 

 

NÉV MEGOSZTÁS SZAVAZAT 

B. E. (18 éves 

lány) 

Konfliktus a lakásotthonban az egyik fiúval, aki folyamatosan 

„csicskáztatja” és azt gondolja neki mindent szabad. 

 

9 

L. N. (17 éves 

lány) 

Csalódás egy barátban, akiről azt hitte, hogy ugyanolyak 

fontosak egymásban, de kiderült, hogy nem. 

 

5 

G. R. (18 éves 

fiú) 

 

Most fog visszakerülni abba az otthonba, ahonnan azért 

kellett eljönnie, mert nem jött ki az egyik nevelővel. 

Megrágalmazták. Az egyik gyerek folyamatosan kötözködött 

ott vele és ahol lehet, próbálta bemártani. 

 

 

10 

T. T. (17 éves fiú) Iskolaigazgató nagyon cigánypárti. A cigány tanulók bármit 

megtehetnek, mindig a pártjukat fogja. 

 

10 

Társcsoportvezető Csalódás egy barátban. Nem közvetlenül őt bántotta, hanem a 

szeretteit károsította meg. 
9 

P. L. (17 éves fiú) Saját anyukájával való kapcsolat. Iszik, elhagyja magát. Nem 

tudja, mit kezdjen vele. Szeretné jobbá tenni a kapcsolatot, de 

harag is van benne, hogy eldobta. 

9 

N. I. (18 éves fiú) Szerelmi csalódás 6 

Facilitátor Anyával való kapcsolat 5 
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Sz. É. (16 éves 

lány) 

Nevelő csúnyán beszél neki, bántja, akkor is ha nem tesz 

semmi rosszat.  
11 

Fiú Autentikus 

segítő 

Munkahelyi konfliktus 
8 
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Gyakorlat: 

1. a történet és a szereplők részletes megismerése Sz. É. (16 éves lány) elmondásában. A történet másik 

szereplője egy nevelő (kitértünk a kinézetre, családi állapotára, mindenre amit a körülményeiről csak 

tudni lehet). Majd megismerkedtünk a nehéz életesemény részleteivel. (Mi történt, milyen 

gyakorisággal, előzmények, mit tesz Sz. É. (16 éves lány) ilyenkor, mit tesz a nevelő, mik a 

körülmények). Mikor mindenki el tudta képzelni a nevelőt és a szituációt, a körülményeket is, akkor 

zárt kört alkotva a székekkel mindenki belehelyezkedett a nevelő szerepébe- Sz. É. (16 éves lány)t, a 

problémahozót kivéve. Ő is a kör része volt, de csak hallgatóként, nem szólalhatott meg az egész 

folyamat alatt és ő nem helyezkedett bele a nevelő szerepébe, hanem saját maga maradt.  

2. elcsendesedve mindenki belehelyezkedett a nevelő szerepébe és a következő megszólalások 

hangzottak el a csoporttagok, mint nevelő részéről: 

 Nagyon magányos vagyok. Gyerekek közt dolgozom, de nem is tudok velük bánni. 

Segítségre van szükségem. 

 Saját magamra emlékeztet ez a lány, azért bántom. 

 Szegény lányon töltöm ki mindig minden dühöm. Pedig szeretem ezt a lányt. 

 Magamban kell a hibát leküzdenem, mert így mindig a gyerekeket bántom. 

 Bár idejönne hozzám ez a lány 

 Magányos vagyok 

 Tudom, hogy bunkó vagyok 

 Segítséget kell kérnem 

 Tuti, hogy nem fog nekem megbocsátani, olyan sokat bántottam már. 

 Nem léphetek, hisz én vagyok a nevelő. 

 Otthon sincs semmi sem rendben, az egész életem a feje tetején 

 Otthoni gondokat a gyerekeken vezetem le. Szegények. 

 Nagylány már, bíznék benne 

 Ez az én problémám, nekem kell megoldanom. De olyan gyenge vagyok. 

 Minden görcsöm rajta adom ki. 

 Pedig mindig jön és bármit mondok neki, mindig megcsinálja. Sokat segít ez a lány nekem. 

 Szégyellem magam. Előtte is, meg magam előtt is. 

Csoportvezető lehetőséget adott Sz. É. (16 éves lány) nak, ha valami nagyon feszíti, most bátran 

kimondhatja. De ő sírt, kicsit még nem akart beszélni. 

Feedback: (mi motivált a nevelőként való megszólalásainkban) 

o A gyereknek kell néha bölcsebbnek, erősebbnek, nagylelkűbbnek lenni 

o Beszélni kell a nevelővel 

o Többször is meg kell próbálni 

o Merni kell 

o Nincs más a nevelő körül, rá számítson. (Sz. É. (16 éves lány) ra) 

o A nevelő a benne levő összes rossz érzést kivetíti, emiatt még rosszabb lesz a helyzet, ami miatt 

újfent magát hibáztatja és szégyelli. Útvesztő körforgás. 

Itt volt lehetősége Sz. É. (16 éves lány)nak is a feedback- re. Könnyes szemekkel mondta, hogy nem is 

gondolkodott eddig ezeken a nézőpontokon, de nagyon szépen köszöni és oda fog menni megbeszélni ezeket 

a dolgokat a nevelőhöz. 

Nílusi krokodil 

Egymástól 1-1,5 méterre lehelyezett újságpapírok jelképezték a szigeteket, amelyeken keresztül a lábaikon 

összekötözött csoportnak el kellett jutni a biztonságot jelentő szárazföldre. Az összekötözés során figyeltünk 

arra is, hogy olyan csoporttagok kerüljenek egymás mellé, akik nincsenek annyira közeli kapcsolatban. A 

gyakorlat lényege épp az, hogy csak együtt lépegetve tudnak egyről a kettőre jutni anélkül, hogy ne esnének 

a krokodilok martalékául. Először csak alig érintve próbáltak lépegetni, de aztán már bátran merték fogni, 

ölelni egymást és minden tagra külön is figyeltek. Nagyon jó hangulat uralkodott. 

Bizalombölcső 

Egy csoporttag lefeküdt középre csukott szemmel, a többi csoporttag pedig óvatosan alányúlva felemelte a 

földről olyan magasra tartva, ameddig csak tudták.  

Feedback: A vállalkozó kedvűek biztonságban érezték magukat, nagyon jó érzés volt, hogy érezték, 

mennyire vigyáznak rájuk a többiek. A tartó – emelő csoporttagok érezték felelősségüket és ez nagyon jó 

volt, hogy együtt vigyázott az egész csoport arra, akit emeltek. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

V. csoport/ 3. alkalom 

2007. 

TRAUMAFELDOLGOZÁS, NEHÉZ ÉLETESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

 

A team gyerekotthonba érkezését követően 

 

Megérkező kör 

K. P. (18 éves fiú): Az iskolában sok ötöst kapott, volt kint nővérénél, ahol babázhatott a csecsemő 

unokaöccsével. Megünnepelték, hogy nagykorú lett, sok ajándékot kapott és sokat is vitt. Kért ki pénzt a 

családijából. Vett magának márkás ruhákat, órát. Most lesz a szalagtűzője az iskolában, nagyon várja, mert 

nagy bulit rendez neki a nővére.  A karácsonyt is a nővérééknél tölti, már nagyon várja. 

J. É. (18 éves lány): nem szereti a decembert, de várta már az alkalmat. Sajnálja, hogy szerelme nem lesz 

többet. Egyébként minden rendben van vele, jól van, suli is jól megy. 

F. K. (17 éves lány):Kapott egy egyest, de egyébként nincs vele semmi. 

P. T. (16 éves fiú): nagyon szégyelli magát, mert 5 kisgyereket összeugrasztott és azok verekedni kezdtek. Ő 

pedig nem hogy szétszedte volna őket, hanem jót nevetett az egészen. Tényleg nagyon szégyelli most már 

magát, többet nem fog ilyet csinálni. (Csoport: tényleg ne csináljon ilyet, ő is volt kisgyerek.) 

B. Gy. (17 éves lány): egész héten a nővéreivel volt, ami nagyon jó volt. 2 percre ment fel az anyukájához, 

aminek persze megint összeveszés lett a vége. Egyébként ezt leszámítva jól van és várta, hogy itt legyünk 

együtt. 

L. S. (21 éves fiú): Kapott egy szerepet egy rockoperában, emiatt nem fog tudni többet jönni, ezt sajnálja. 

(Előzetes telefonos egyeztetés volt a csoportvezetővel) 

G. Cs. (17 éves lány): Nem történt semmi, minden rendben. 

R. F. (16 éves fiú): A DÖK elnökeként szervezi a Mikulás műsort, készítik a csomagokat. Jól van, a suli is 

jobban megy. 

K. J. (17 éves fiú): Próbálta „eljópofizni” a dolgot, de utána megemberelte magát. Nincs vele semmi különös 

egyébként, minden halad szépen egyszerűen a maga útján. (Iskola, otthoni élet) 

D. L. (17 éves lány): a barátja munkát kapott, így nem fognak tudni olyan sűrűn találkozni, emiatt szomorú. 

Nagyon izgatott is, mert most életében először egy igazi családdal fog karácsonyozni. (a barátja családjánál). 

„Olyan furcsa” 

Lány Autentikus segítő: lassan kezdődnek a vizsgák, de minden jól halad. Jól van, nagyon várta, hogy 

jöhessen már a csoporthoz, sokat gondolt rájuk. Alapvetően nem szereti a decembert, de így most várta. 

Facilitátor: örül, hogy megérkeztünk épségben, várta már, hogy itt legyünk. 

Fiú Autentikus segítő: ki kell költöznie az intézetből, kilép a nagybetűs Életbe…még mindig kicsit fél, de 

próbál bátor lenni. Van albérlete, a költözködéshez is szerzett segítséget, talált egy munkát, ahol december 

elején kezdhet, valamint minden vizsgáját letette és mind sikerült. Vállalt egy nagy munkát, amiben több mint 

2000 db telefonkönyvet kellett kihordania. Nagyon nehéz volt, de végzett vele-, segítséggel. Alig várta, hogy 

letehesse ezt a gondot, és itt lehessen a csoporttal. 

Csoportvezető: keresztfia hároméves lett, ezt megünnepelték, nagyon jó volt. Lebetegedett, és nem mehetett 

be a munkahelyére, ettől nagyon szenvedett, egyébként sem szeret beteg lenni. Nagyon iparkodott, hogy 

meggyógyuljon. Volt kilenc éves gimnáziumi osztálytalálkozón, ahol nagyon sokan összegyűltek és nagyon 

jól sikerült. Lassan ki is lábalt a betegségből és nagyon várta, hogy itt legyenek. Sokat gondolt a csoportra és 

örül, hogy végre itt van. 
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Brain storming: általában milyen nehéz életesemények jellemzik egy állami gondoskodásban élő életét? 

 Szülőtől való elválás 

 Bekerülés 

 Közeli hozzátartozó elvesztése 

 Magány, Nincs senkim 

 Barát elvesztése (bizalom elvesztése) 

 Család nélküli élet 

 Állandó lenézés: soha nem lesz belőlem semmi 

 Elveszik a hitünket 

 „börtön” érzés. (Semmit sem szabad csinálnunk örömből.) 

 Mindig mindenért leszidnak, soha semmi nem jó 

 Nem tudnak kezelni bennünket 

Ezek összegyűjtése után beszélgetés kerekedett az „intézetis” életérzésről, a nevelők hozzáállásáról, 

elfeledettnek hitt sérelmekről és az általános, hit és szeretet nélküli kapcsolatról, mely általában kialakult 

nevelő és gyerek között. A beszélgetés irányításában többször előkerült a nevelő helyzete, érzései. A saját 

sérelmek taglalásában előkerültek a konfliktusokban betöltött saját szerepek, viselkedésmódok. 

Problémamegoldást segítő gyakorlat 

Kiscsoportos problémakeresés, aktuális nehéz élethelyzetek 

Előkerülő problémák: 

I. csoport II. csoport III. csoport 

Próbálkozás 0  

Új nevelő kezdeti 

lelkesedésének megcsappanása 

 

Korlátok 10 szavazat 

 Nem mehetett ki a tesójához, 

aki most jött haza Írországból, 

pedig a gyám is azt mondja 

mindig, hogy tartsák a 

kapcsolatot a családdal. 

 

Általánosítás 9 szavazat  

A nevelők folyton az orra alá 

dörgölik, hogy ne tartsa a 

kapcsolatot a családdal, mert 

úgyis csak a pénzért jönnek és 

keresik és emlékezzen, milyen 

putriból és hogyan kerültek be 

az otthonba. 

 

Álszent 11 szavazat 
Kiskorában elszakadt a 

papucsa, bement másikat kérni. 

Az illetékes az ig. helyettes 

előtt tette a szépet, bent viszont 

a raktárban agyonverte magas 

sarkúval, kulccsal, kézzel… 

 

Rasszizmus 8 szavazat 
Iskolában csak őket zavarta 

vissza egy tanár a cigizőből. A 

tanár köztudottan utálja a 

cigányokat. 

 

A gyerek visszaélése  

Rendeződött a dolog 

Egyik gyerek visszaélt a bizalmával 

és tovább maradt kint, mint ameddig 

megengedte neki. A fiúk 

elrendezték. A lány úgy adta elő az 

igazgatónak, hogy fojtogatva vitte 

fel. A közös nevelői megbeszélés 

után a lány bocsánatot kért tőle. 

 

A lenézés 11 szavazat 

Nevelő mindenkivel veszekedett, ő 

épp ott ment el. A nevelő odaszólt, 

hogy belőle sem soha nem lesz 

semmi, mert tetoválása van. 

 

Nevelői brutalitás 6 szavazat 

Délutáni program: ki kell menni a 

pályára és ott lenni. Csinálni nem 

szabad semmit. Kitalálták: bunkert 

építenek, ehhez ágakat törtek le. A 

nevelő bevitettette velük a labdákat 

és a raktárban nagyon megverte 

őket. Persze pálcával. 

 

Figyelemfelkeltés 

0, mert nem vele történt 

Néhány nagyobb gyerek 

rendszeresen veri a kisebbeket. A 

nevelő nem szól semmit, sőt, ha a 

kicsi odamegy elmondani, akkor 

még kap is egy sallert. 

 

Rágalmazás 4 szavazat 

Eltűnt a körzetben egy nadrág és 

ráfogták, hogy ő lopta el. Mikor 

előkerült a nadrág, és kiderült h neki 

köze nincs az eltűnéshez, akkor sem 

kért senki tőle bocsánatot a 

gyanúsítgatásért. 

Rémálom 11 szavazat 
Még kiskorában (2-3. oszt) 

nagyon kellett wc- re menni és ki 

is állt az iskolai sorakozóból, 

szólni a nevelőnek, kikéredzkedni. 

Az nem hogy nem engedte ki, 

hanem még fejbe is dobta a 

kulccsal, mire az vérezni kezdett. 

A nevelő ezzel sem foglalkozott. 

 

A kajálda  

0 rendben van már 

Hátratett kézzel kellett ülniük az 

ebédlőben és ő hamarabb megette 

a sütit, mint lehetett volna. A 

nevelő ezért megverte, de a 

testvére kiállt mellette és nem 

engedte tovább ütni. 

 

Megsirattak 10 szavazat 
Nevelő meg a gyerisek is, akik 

tudják, hogy honnan jöttem, 

ismerik a múltamat, hogy milyen 

szegények voltunk, azok 

állandóan ezzel vágnak vissza, 

emlékeztetnek rá. Oda tipornak, 

ahová nem kellett volna. 

 

Árulás 10 szavazat 
Az a nevelő, akiben megbízott, 

minden dolgát kibeszélte a többi 

nevelőnek. 

 

Harc az igazunkért 10 szavazat 

Lenézte, „lefikázta” a nevelő. Ő 

viszont kitartott amellett, hogy 

csak majd nézze meg, micsoda jó 

munkája és rendes élete lesz. 
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A szavazás alapján D. L. (17 éves lány) és K. J. (17 éves fiú) problémája került előtérbe. D. L.  nem 

szerette volna, hogy az övével foglalkozzunk és többen is jelezték, hogy az ilyen jellegű problémák már nem 

fordulnak elő velük- mindamellett, hogy szinte mindegyikük élt át ilyet. 

Ezért úgy döntöttünk, hogy K. J. (17 éves fiú) - Lenézés- problémájával fogunk foglalkozni, ami 

mindenkinek akár saját problémája is lehetne. 

Saját viselkedésük, konfliktusaik rendezésében, alakításában kell foglalkoznunk. Ebben meg is 

állapodtunk.  

SZEREPJÁTÉK 

Felidéztük a közösen kiválasztott szituációt, alaposan részletesen- kérve K. J. (17 éves fiú) segítségét, 

megfogalmaztatva az érzéseit is. A kiválasztást követően megkértük K. J. (17 éves fiú) t, vázolja a problémát 

és igyekezzen minél részletesebben, árnyaltabban bemutatni a problémát. A csoport kérdésekkel segítette a 

beszélgetést.  

A legnehezebb problémának az mutatkozott, hogy nem tudja, mit kezdjen az ilyen helyzetekkel, nem 

tudja, hogy viselkedjen, nem tudja, hogy reagáljon. Eddig mindig újabb konfliktus kerekedett az ilyen 

esetekből. Nem tudja, hogy viselkedjen.  

A legnagyobb probléma az, hogy ilyen helyzetekben nem tud mit tenni, csak bedühödik, visszavág, csúnyán 

beszél, amivel csak még nagyobb kalamajkát csinál, még rosszabb helyzetbe kerül. A többi csoporttag is 

serényen bólogatott, hogy nekik pontosan ez a problémájuk.  

Úgy rendeztük be a termet, hogy középen ült egy széken K. J. (17 éves fiú), mögötte kvázi „testőrként” 2 

team tag, Facilitátor és Fiú Autentikus segítő. A feladat pedig az volt, hogy a nevelő piszkálódásaira 

megfelelően nyugodtan tudjon reagálni. A nevelőt Lány Autentikus segítő személyesítette meg. A testőrök 

feladata az volt, hogy ha úgy érzik, h K. J. lefagy, akkor helyette , a vállára tett kézzel az ő nevében 

beszéljenek a nevelőhöz.  

Ebben a helyzetben, mikor Lány Autentikus segítő játszotta a nevelő szerepét, K. J. semmit nem tudott 

mondani, csak lehajtotta a fejét. A „testőrök” 1x- 1x megszólaltak helyette, megoldás azonban nem született, 

maradt a rossz érzés.  

STOP: mi volt itt a helyzet, miért nem lett kiút, K. J. (17 éves fiú) h érzi magát, testőrök hogy, Lány 

Autentikus segítő, mint nevelő hogy érzi magát. (K. J. (17 éves fiú): az a rossz tehetetlenség érzés, ami 

megkeseríti mindennapjait, az van benne, nem tudja mit tegyen. Lány Autentikus segítő nagyon rosszul 

érezte magát bőrében, nem akart nevelő lenni. A „testőrökben és  a „nevelőben” is nyomatékosította, hogy 

már nincsenek szerepben. (kiszedte őket a szerepükből) A csoporttagoknak ekkor megajánlotta 

Csoportvezető a szerepekbe bújás lehetőségét- kivéve K. J. (17 éves fiú) szerepét. Ekkor módosultak a 

szerepek: 

(nevelő senki nem akart lenni!) 

STOP: P. T. (16 éves fiú) elviccelte, Lány Autentikus segítő segítségét kérte a nevelőnek, erre a nevelő nem 

tudott tovább kötekedni 1. lehetséges megoldási alternatíva. Érzésmegosztásokból: K. J. (17 éves fiú), bár 

ismét nem ő szólalt meg, de elgondolkodott és jobban érezte magát. A „testőrökben és a „nevelőben” is 

nyomatékosította, hogy már nincsenek szerepben. (kiszedte őket a szerepükből) 

Ismét szerepbe bújási lehetőség, mely így alakult: 

 

Lány Autentikus segítő helyét közben átvette J. É. (18 éves lány), de megszólalni nem tudott. K. J. (17 éves 

fiú) 2x szólt, de az mindig újabb konfliktusforrás lett. D. L. (17 éves lány) viccesen kérdezte meg, hogy 

milyen problémája van a nevelőnek vele, és miért nem nevetnek együtt inkább az egészen. Veszélyes víz 

volt, kell hozzá humorérzék is, így félmegoldásnak fogadtuk el. Érzésvisszajelzés impulzusnyi mindenkitől, 

A „testőrökben és a „nevelőben” is nyomatékosította, hogy már nincsenek szerepben. (kiszedte őket a 

szerepükből) majd újabb szerepcsere felajánlása, melyben a jó nevelői mintát is hoztuk. A következőképpen: 

 

Facilitátor húzott egy széket, nem felülről kezelte az ülőt. Megkérdezte, mi a helyzet vele mostanában, mit 

gondol mi lesz így vele, ha nem jár iskolába és csak a tetoválásokat gyűjti, amik elég negatív megítélés alá 

esnek az emberek szemében. K. J. (17 éves fiú) elkezdett beszélgetni a „nevelővel”, adva a szavára, 

odafigyelve. 

STOP: megtapsolták a gyerekek, K. J. (17 éves fiú) is jól érezte magát. Abban azonban megegyeztünk, hogy 

bár jó érzés azt látni, hogy így is lehet és milyen jó érzés, nem várhatjuk el mi a nevelőktől, hogy 

mintaszerűen viselkedjenek. És nekünk is részünk van abban, hogy hogyan alakul a felnőtt- gyerek 

kapcsolat. Impulzusnyi érzésvisszajelzés után A „testőrökben és  a „nevelőben” is nyomatékosította, hogy 

már nincsenek szerepben. (kiszedte őket a szerepükből), újabb szerepvállalási lehetőség, konkrétan 

törekedve a nem konfliktust generáló, beszélgetést kezdeményező, nyitott magatartásra. 

 

A jó nevelői minta láttán K. P. (18 éves fiú) merte a nevelő szerepét vállalni (!), K. J. (17 éves fiú) pedig 2x, 

3x is úgy válaszolt, hogy abból már nem kerekedett konfliktus. A hab a tortán azt volt, mikor a 3. 

megszólalását ezzel a kérdéssel egészítette ki:  
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„ Kérem, segítsen nekem, hogy eligazodjak ezekben a dolgokban!” 

STOP: a gyerekek ezt nagyon jó kérdésnek találták, a „nevelő” is megenyhült. Megtapsolták magukat, 

Csoportvezető a „testőrökben és a „nevelőben” is nyomatékosította, hogy már nincsenek szerepben. 

(kiszedte őket a szerepükből), K. J. (17 éves fiú)t megkérdezte, mit érez most, majd őt is kiszedte a 

szerepből. Mikor ez megtörtént, a „színpadot” elhagyva visszarendeződtünk a szokásos csoporthelyzetbe, 

körbe, és: 

FEEDBACK: 

K. J. (17 éves fiú): rossz volt ugyanazt az érzést megtapasztalni, de minél többször csináltuk a jelenetet, 

annál kisebb lett a rossz érzés. A végén jó volt, nem volt rossz érzés, nem érezte lenézve magát. Megjegyzi. 

A résztvevő szereplők elmondása alapján: jó volt; furcsa volt; nevelőnek lenni nehéz volt. 

A néző résztvevők elmondása alapján: jó volt nézni, mikor kiderült, hogyha nem pimasz vagyok, az is 

lehet, hogy beszélget és segít nekem a nevelő. Nem biztos, hogy sikerül. Nehéz kezdeményezni, nyitni. 

Furcsa volt belegondolni a nevelő szerepébe is.  

Konklúzió:  

o lehet gyakrabban kellene a nevelő érzéseit is figyelembe venni… 

o a nevelő is ember 

o lehet, hogy gondjai vannak 

o aki nem foglalkozik velem, még nem biztos, hogy lenéz 

o ha nyitottabb vagyok, segítséget is kaphatok 

o odafigyelve, tisztelettudóan beszélni 

Összességében: élvezték a gyakorlatot, gondolkodnak még rajta. Nem tudják, lenne e eredmény. Tanulságos 

volt. 

Forró szék 

Ennek a játéknak az a lényege, hogy ki van helyezve egy üres szék, amire bárki ráülhet. Ha ráül, akkor 

eldöntheti, hogy feladatot kér, vagy kérdésekre válaszol. A kérdésekre csak őszintén lehet válaszolni. Olyan 

dolgok is megkérdezhetők egymástól, amit egyébként nem mernének megkérdezni. 

 
P. T. (16 éves fiú):  

Feladatot kért és kapott: ebédnél neki kellett 

mindenki tálcájára helyezni az ételt és közben 

kedvesen beszélgetni a szakácsnénivel. 

Nagyon ügyesen megtette. 

 

Csoportvezető: 

1. mit jelent neki az állami 

gondoskodásban élőkkel való 

foglalkozás, miért foglalkozik á. G. –

kal? 

2. 10 éven belül mit szeretne? 

3. Miért ide jött? 

 

R. F. (16 éves fiú): 

1. volt e már szerelmes? 

2. milyen volt az első szerelem? (passz) 

3. az első szerelem az igazi volt e? 

B. Gy. (17 éves lány): 

1. miért annyira segítőkész? 

2. van e olyan aki neki tud segíteni és ezt hogy 

éli meg? 

3. mit szeretne tenni suli után? 

K. J. (17 éves fiú): 

1. hogyan képzeli az igazi társat kívül- belül? 

2. milyen ember szeretne lenni ha kikerül a 

gettóból? 

3. milyen családot szeretne? 

G. Cs. (17 éves lány): 

1. miért olyan csendes, szótlan, miért nem 

fogadja ha valaki közeledik hozzá? 

2. ki áll hozzá a legközelebb? 

3. milyen volt az első csók?- passz 

 

 

 

 

K. P. (18 éves fiú): 

1. Mit gondol, van- e félelme attól, hogy a kinti 

életben ő is agresszív lesz? 

2. Milyen családot szeretne? 

3. Hogy képzeli az életét? 

 

Fiú Autentikus segítő: 

1. miért lett ÁGOTA-s? 

2. mit szeretne az élettől? 

3. hogy érzi magát az ÁGOTÁban? 

Lány Autentikus segítő: 

1. milyen tulajdonságot tart a legfontosabbnak az 

életben? 

2. miért pont a rózsaszín a kedvenc színe? 

3. hogyan képzeli el az életét? 

D. L. (17 éves lány): 

1. Mostani szerelme e az igazi szerelme?  

2. Mi a legnagyobb félelme? Passz 

3. mi a legnagyobb félelme, van e? 

Facilitátor: 

1. miért lett nevelő? 

2. munkahelyén van e konfliktusa a 

gyerekközpontúság miatt? 

3. hogy került az ÁGOTAba? 

 

F. K. (17 éves lány): 

1. igazi szerelme e a Mostani szerelme? 

2. Mit vár el egy párkapcsolatban? 

3. hogyan éli ezt meg? 

J. É. (18 éves lány): 

1. Mostani szerelme e az igazi szerelme? 

2. Mit szeretne 5 éven belül? 

3. Mit fog csinálni kikerülés után? 
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Nyugtasd meg!” nonverbális megerősítő gyakorlat 

A feladat: középen ül egy csoporttag bekötött szemmel. A csoportvezető elmondta, hogy ő nehéz 

élethelyzetben van, fél, a csoport feladata pedig az, hogy megnyugtassa, erőt és hitet adjon a 

továbbhajtáshoz, a gödörből való felálláshoz- szavak nélkül. A kör közepére ülés csak önkéntes alapon 

működhet, senki nem kötelezhető rá!  

(Lekapcsoltuk a villanyokat is és gyertyák fénye varázsolta bensőséges környezetben hajtottuk végre a 

gyakorlatot) 

G. Cs. (17 éves lány) ült először középre, önként jelentkezett. A csoporttagok sorban álltak fel és 

ölelték, puszilták meg. Megsimogatták a haját, megfogták a kezét. D. L. (17 éves lány) letérdelt mellé, 

levette a sálat a szeméről és átölelte. Csoportvezető odament, letérdelt és mindkettejüket átölelte. A 

csoporttagok felálltak és mindenki megölelte G. Cs. (17 éves lány)t. Sírni kezdett, de a másodpercekig 

tartó közös ölelés, a csoporttagok simogató biztatása megnyugtatta. (K. P. (18 éves fiú) és F. K. (17 

éves lány) csak a közös ölelésnél jött oda) 

D. L. (17 éves lány) ajánlkozott. 2 csoporttag kivételével mindenki odament hozzá (K. P. (18 éves fiú) 

és F. K. (17 éves lány) nem). Sírni kezdett és kiszaladt a teremből. Lány Autentikus segítő utána. 

(utólagos team megbeszélés során Lány Autentikus segítő elmesélte, hogy kint mikor kiment hozzá 

Lány Autentikus segítő, a nyakába borult és azt sírta bele, hogy még soha nem érezte ennyire, hogy 

ennyien szeretik. Hogy ŐT is lehet szeretni. G. Cs. (17 éves lány) ugyanezért sírt.) 

Mikor D. L. (17 éves lány) kiment, többen odafordultak Csoportvezetőhöz, hogy ez nagyon durva és 

nem is játék. Csoportvezető megnyugtatta őket, hogy semmi baj nincs és a jó érzésekkel való 

elárasztódástól sírt a két lány, akik mai napon egyébként is mindenkinél érzékenyebbek voltak. P. T. (16 

éves fiú)t bökte meg a térdével, tudva: az ő szerepe a csoportban enyhíti a meghatottságot. Így is történt. 

P. T. (16 éves fiú) ült középen és nevetette egy kicsit a társaságot, miközben fogadta az ölelő karokat, 

fejpuszikat, kézfogásokat. K. P. (18 éves fiú) most először állt fel, és játékosan belebokszolt P. T. (16 

éves fiú)ba. Visszajöttek közben a kiszaladók is, és D. L. (17 éves lány) rögtön odament P. T. (16 éves 

fiú)hoz és nagyon erősen, nyugtatóan megölelte. P. T. (16 éves fiú) már nem vicceskedett. Mikor 

minden csoporttag odament hozzá egyesével- F. K. (17 éves lány) nem- akkor levettük szeméről a sálat. 

P. T. (16 éves fiú) azt mondta: ez nagyon jó volt. 

Csoportvezető következett. K. P. (18 éves fiú) erősen megölelte (Lány Autentikus segítőék 

elmondása). Mikor mindenki kiment egyesével megölelni, megpuszilni, fejére tenni a kezét (F. K. (17 

éves lány) is), akkor az egész csoport odaszaladva nagy közös öleléssel érkezett hozzá. Hihetetlen erejű 

szeretet egységet érzett. 

J. É. (18 éves lány) következett, akihez minden csoporttag odament. A fiúk még kicsit sután, de egyre 

bátrabban merték megölelni, megsimogatni gyengéden az arcát, vagy puszit nyomni neki. Nagyon jó 

volt neki is. 

Minden csoporttag önként ült be a kör közepére és mindenkit nagy közös ölelés, Facilitátor és Lány 

Autentikus segítő esetében nagy közös csikizés ért.  

K. P. (18 éves fiú) hihetetlen folyamaton ment át a gyakorlat során. A kezdeti tartózkodás után, mikor 

Csoportvezetőnél megtört a jég, onnantól kezdődően hihetetlen gyengédséggel a lányoknál, a fiúknál 

pedig igazi férfierőt sugalló, bátorító mozdulatokkal vett részt aktívan a gyakorlatban. A végén még le 

is térdelt a lányok elé, úgy simogatta meg a kezüket, vállukat. A csoport reakció is döbbenetes volt. 

Mikor … hoz ment ki: nevetni kezdtek. Csoportvezető és a team viszont attól tartva, hogy kinevetik, 

arra adott megerősítést, hogy milyen csodálatos látni a kedvességét. A csoporttagok azt jelezték vissza, 

hogy nem kinevetik, hanem hogy hihetetlen számukra, hogy az a fiú, aki szétvert már a gyeriben egy 

ajtót, ilyen fokú kedvességre, gyengédségre képes. Nagyon tetszett nekik.  

Mikor K. P. (18 éves fiú) ült középen, elhúzódozott az érintés elől elejében, mert félt. Mire mindenki 

kiment hozzá nyugodtan fogadta a nyugtatásokat. A végén még azt is megengedte, hogy az egész 

csoport megölelje. Belesimult abba az ölelésbe. Ő, aki addig egyszer sem engedte az érintést. 

K. J. (17 éves fiú) eleinte félve ült középen, majd megnyugodott. (nem fonta tovább keresztbe a lábát és 

leengedte a mellkasa elől a kezét is. A lába sem ugrált idegesen. Bátran vigasztalt. 

R. F. (16 éves fiú) mindenkit nagyon megölelt, bent próbálta elvicceskedni, de úgy járt, mit P. T. (16 

éves fiú). Jólesett neki. 

B. Gy. (17 éves lány) mindenkit próbált kitalálni, hogy ki lehet az, aki most odament hozzá. Erős volt, 

mikor vigasztalni, nyugtatni, erőt adni kellett.  

Fiú Autentikus segítőt szeretettel ölelték, ő is erős bástyaként nyugtatott. 
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Lány Autentikus segítő: eleddig nem engedte 1-2 nagyon közel álló emberen kívül senkinek, hogy az 

arcához érjen. Feedbackben jelezte vissza, hogy eszébe sem jutott védeni az arcát, annyira jó érzések 

keringtek benne. 

F. K. (17 éves lány) a kezdeti passzív állapot után bátorította társait. Örömmel, nyugodtan fogadta a 

hozzá közeledőket. 

A feedbackben: Minden csoporttag a jóérzéseket jelezte vissza. G. Cs. (17 éves lány) is, D. L. (17 éves 

lány) is elmondta, még soha nem érezték ennyire, hogy így szeretik. Nincsenek hozzászokva. Furcsa 

volt nekik, de nagyon jó érzés. Egyhangúan mindenki ezt jelezte vissza. 

 

Virágcsokor 

Név Választás Miért Konfliktus Feedback 

R. F. (16 éves 

fiú) 

Zöld szegfű 

Zöldesek- sárgák 

a szirmai is 

Zöld a kedvenc 

színe 

- Jó volt, meg szép volt. 

Szép csokor lehettünk. 

B. Gy. (17 

éves lány) 

Lila orgona 

Fás szár, sok lila 

jó illatú virág 

Imádja az illatát - Nagyon jó érzés volt a 

csokor közepének 

lenni…mindenki 

körülöttünk volt , ez 

nagyon jó volt. 

K. J. (17 éves 

fiú) 

Fekete rózsa 

Tövis nélkül 

Fekete a kedvenc 

színe 

- Együtt voltunk. Jó volt 

Fiú 

Autentikus 

segítő 

Kankalin 

Kicsi szerény 

szép kék 

csodaszép - Nagyon jól érezte 

magát, szép és 

különleges csokor 

voltunk 

G. Cs. (17 

éves lány) 

Ibolya 

Jó illatú, kicsi 

Kedvenc virága, 

mert kicsi 

- Jó volt 

K. P. (18 éves 

fiú) 

Sárga rózsa 

Van tövis de 

nem szúr 

Az szép Biztos, hogy nem 

szúr? (R. F. (16 

éves fiú), J. É. (18 

éves lány)) 

Jó volt, erős csokor 

volt 

Lány 

Autentikus 

segítő 

Kék rózsa 

Nincs tövis 

Egyszer kapott egy 

ilyet és az nagyon 

szép. 

- Nagyon jó volt, szépek 

voltunk. 

D. L. (17 éves 

lány) 

Fekete rózsa 

Van tövis, de 

olyan mint a 

macskakarom: 

behúzható 

Kékről 

módosította. Az 

szép, mert 

különleges 

Szinte mindenki 

félt, hogy 

megszúrja őket a 

tövisekkel. 

Nehezen, nagyon 

nagyon nehezen 

alakította át őket 

behúzható 

tövisekké. 

Hm. Jó volt és tényleg 

nem kellett kiengedni a 

töviseimet. 1 ki is 

hullott mert nem kell. 

Jó volt 

Facilitátor Lila kardvirág Mert az a kedvenc 

virága 

- Jó volt 

F. K. (17 éves 

lány) 

hóvirág Mert az szép - A csokor közepén 

nagyon jó volt lenni 

J. É. (18 éves 

lány) 

napraforgó Az gyönyörű - Jó érzés volt , szépek 

lehettünk. 

P. T. (16 éves 

fiú) 

Piros tulipán Az szép - Jó volt, jól éreztem 

magam. 

Csoportvezető Fehér rózsa 

Nincs tüske, 

törékeny 

Az a kedvenc 

virága, ártatlan 

- Nagyon jó érzés volt 

ilyen erős, szép és 

különleges csokrot 

alkotni. Jól érezte 

magát. 
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Zárás 

 

Milyen volt, mit viszel magaddal a hétvégéből? 

 

o Hogy itt voltatok 

o Mindent  

o A szeretetet, ölelést, amit tegnap délután kaptam. (G. Cs. (17 éves lány) 

o A törődést 

o A majonézt  (a csokrot) (P. T. (16 éves fiú) 

o A játékot, mikor testőrök is voltak (K. J. (17 éves fiú) 

o K. P. (18 éves fiú) kedvességét! (J. É. (18 éves lány) 

o A tegnap délutánt… 

A 
TO 

MI 

T 

TI 
K 

BI 

S 

SZ 

RO 

MA 

G 
R 

K 



 182 

Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VI. csoport/3. alkalom 

2007. 

TRAUMAFELDOLGOZÁS, NEHÉZ ÉLETESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 
Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Lány Autentikus segítő 

 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Megérkező kör 

G. B. (17 éves lány): 

Én háromszor ünnepeltem meg a születésnapomat. Nagyon jól éreztem magam. Megpróbáltam anyámat 

megkeresni, de nem sikerült. Járok egy színjátszó- körbe, ami nagyon nehéz, sokat követelnek tőlem. 

Nem bírom, mert azok, akik velem együtt tanulnak, sokkal idősebbek nálam. Választás elé 

kényszeríttetek, mert azt mondták, hogy döntsem el, hogy ide jövök, vagy a színjátszó- csoport. Én 

szeretnék ide járni, így a pénteki próbákon nem tudok részt venni a színházban. Otthon a nevelőm 

kétszínű, mert ha elmondok valamit neki bizalmasan, azonnal megy, és tovább adja.  

H. G. (17 éves fiú): 

Egyre jobban tanulok, sokan dicsérnek. Sajnos majdnem megint megvertem egy hajléktalant, mindig 

belém köt. Én védtem a társaimat, mert ő oda jött megint cigit kérni, pedig a múltkor már mondtam 

neki, hogy nem adok. Voltam a temetőben és gyertyát gyújtottam.  

 

K. R. (17 éves lány): 

Voltam L. S. (17 éves fiú)val kirándulni külföldön. Az első nap után haza akartam jönni, de utána jó 

volt. Tanulnom kéne.  

 

L. S. (17 éves fiú) 

Én is voltam külföldön, nagyon hideg volt, de nagyon szép helyeken voltunk. Nekem nagyon tetszett. A 

társaimmal jó a kapcsolatom, ez jó dolog. 

 

Cs. É. (16 éves lány): 

Én is ünnepeltem barátnőmmel a születésnapját. Más nem történt velem. (Csoportvezető provokáló 

kérdései segítettek abban, hogy több ismeretet kapjunk Cs. É. (16 éves lány)- ról) Jól vagyok, tanulok 

és. G. B. vel jól éreztem magam.   

 

P. I. (20 éves lány): 

Van két egyesem, de azt gondolom, hogy jól tanulok. Én már négy hete be vagyok zsongva, alig vártam, 

hogy jöjjek hozzátok.  

 

D. K. (16 éves lány): 

/Nem nagyon akart beszélni, így Csoportvezető segítségével tudtuk meg, hogy mi is történt D. K. 

(16 éves lány)nyal./ Én is buliztam az G. B. (17 éves lány) születése napján. Tanulok. A múltkor 

említett barátomat már nem szeretem, inkább megölném. Van egy barátnőm, akinek a testvére nekem 

bejön, de a barátnőm nem veszi észre, hogy nem akarok vele lenni.  

 

Társcsoportvezető:  

Egy program keretében átléptem a határaimat, miszerint lemertem menni 55 m magasból Nekem ez 

nagyon tetszett. Tanulok és készülődöm a vizsgáimra.  
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Facilitátor 1:  

Főiskolára járok. Elkezdtem angolul tanulni. Voltam luxusautó kiállításon az unokaöccseimmel. Héten a 

testvéremnél, a tanyán összegyűlt a család.  

 

Lány Autentikus segítő:  

Voltam a 24 órás vetélkedőn. Amin nem szabadott elaludni. Én voltam az aki sorba vitte az 

osztálytársait levegőzni. Utolsók lettük.  

 

Csoportvezető: Jól érzem magam. Élem a mindennapjaimat. Elindítottam egy klinikai gyerek 

csoportot.  

 

Facilitátor 2: Beiskoláztattam újra a gyermeket a csoportomból. Otthon rendeződnek a dolgok.  

 

Probléma megoldást segítő gyakorlat 

Csoportvezető párokra osztotta a csoportot. A feladat az volt, hogy mindenki keressen egy 

konfliktust, olyan személlyel, akivel jelenleg is kapcsolatban áll.  

 

Társcsoportvezető-H. G. (17 éves fiú): 

H. G. (17 éves fiú):  

- Barát vagy nem barát - 6 szavazat 

 A legjobb barátom, mindig támadásként éli, meg a jó tanácsaimat és emitt gyakran 

összevesszünk.  

- Kétszínű vagyok 7 szavazat 

 A kedvenc tanárom óráján , belöktem egy poént, amit ő rossz néven vett. Ezzel a tanárral 

nagyon jó a kapcsolatom. Tanórán kívül nagyon jót tudunk beszélgetni. Ezután a beszólásom után, azt 

mondta, hogy kétszínű vagyok.  

 

Facilitátor 1 – G. B. (17 éves lány): 

Facilitátor 1 

- Munkatárssal való konfliktus 7 szavazat 

 Csoportosan autóval utaztunk. Egy másik férfi munkatárs vezetett. Egy megállónál, 

négyszemközt egy hölgy munkatárs elmondta nekem, hogy fél, később az út folyamán kérte a sofőrt, 

hogy óvatosabban vezessen. (Tartva a hölgy anonimitását) Pont ő hazudtolt meg és jelezte, hogy 

semmi kifogása nincs a vezetési stílus ellen.  

- Facilitátor 1 anyukája 2 szavazat 

 Facilitátor 1 anyukája többször hívta őt vacsorázni, de nem tudott azonnal menni, mert neki még 

dolga volt. Kb. az ötödik invitálása után Facilitátor 1nek elfogyott a türelme, és rákiabált édesanyjára.  

 

G. B. (17 éves lány): 

- Nélküled az első születésnapom 5 szavazat 

 G. B. (17 éves lány) bátyja kiment Írországba dolgozni. Nagyon hiányzik neki. Ezt jelezte felé 

és telefonban összevesztek.  

- Nem vagyok a lányod? 11 szavazat 

 G. B. (17 éves lány) többször kereste édesanyát, szerette volna a kapcsolatukat rendezni. 

Szerette volna őt őszintén megölelni, erre édesanya ellökte magától, leköpködte, többször megtagadta 

őt.  

 

P. I. (20 éves lány) – Facilitátor 2 

Facilitátor 2:  

- Testvérem, aki nincs 7 szavazat 

 Többször segítettem a testvéremnek, aki bajban volt. Viszont amikor én fordultam hozzá 

segítségért, ő eltaszított magától. 

P. I. (20 éves lány): 

- Két dudás nem fér meg egy csárdában 7 szavazat 
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 Osztályban ketten vagyunk szószólók. Ez néha konfliktushoz vezet nem csak kettőnk közt, 

hanem az osztályt is kettéosztja.  

 

Cs. É. (16 éves lány) – L. S. (17 éves fiú): 

Cs. É. (16 éves lány): 

- Pletyka más háta mögött 9 szavazat 

Az osztályban a barátnőim beszélnek a háta mögött, az a baj, hogy nem nekem mondják el a 

problémájukat.  

 

K. R. (17 éves lány) – D. K. (16 éves lány)a: 

D. K. (16 éves lány): 

- Pióca 8 szavazat 

 Van egy barátnőm, aki nem tapad le rólam, pedig én nem vele szeretnék foglalkozni, hanem a 

testvérével, aki nekem nagyon teszik.  

 

II.  
Csoportvezető összegezte a problémákat, s arra kérte fel a csoportot, hogy döntsék el 

szavazással, melyik az a probléma, amelyikkel szívesen foglalkoznának. / konfliktus utáni számok a 

szavazatok számát jelenti./  

 

III.A probléma konkretizálása 
Csoportvezető megkérte G. B. (17 éves lány)t, hogy részleteiben ismertesse konfliktusát.  

Engem anyukám nagyon fiatalon szült meg. Ép, hogy 14 éves volt. Születésem után édesanyám 

börtönbe, én állami gondozásba kerültem. Mivel anyukám hivatalosan nem mondott le rólam, így csak 

nevelőszülőkhöz kerülhettem. Hároméves koromban vettek magukhoz. Nagynéném volt az, aki erőltette 

az anyukámnál, hogy a kapcsolatot vegye fel velem. A felülvizsgálaton találkoztam először anyuval. Ez 

néhány évig tartott, majd megszakadt. Újra már én kerestem meg őt, …-en, a cigánytelepen lakott az 

élettársával. Egy kis idő múlva, azt kérdeztem tőle, hogy ki az én apukám. Erre ő nagyon mérges lett, 

elvert. Nem akarta, hogy megkeressem, mert sok probléma van vele. Ő nem mondta el, ezért a 

gyámomat kértem meg, hogy keresse meg apámat. Miután megtálalták apám címét, így együtt mentünk 

le a gyámommal apámhoz. Ő ott egy bandavezér. Amikor bekopogtunk hozzá, megkérdezte, hogy kit 

keresünk, amire én csak azt tudtam mondani, hogy az apukámat. Sajnos ő nem volt abban biztos, hogy ő 

az én apukám. Annyi segítséget kaptam tőle, hogy a gyámommal és vele elmentünk anyám lakására. 

Amikor anyám észrevette, hogy mennyien vagyunk ott, azonnal dühbe borult és elzavart mindenkit, 

engem behívott a lakásba. Anyu a mai napig is nehezen nyit. Nekem fontos lenne, hogy találkozzak 

vele.  

IV. Beleérző kör 

Miután mindenki értette az G. B. (17 éves lány) által behozott problémát, Csoportvezető azt kérte, hogy 

húzzuk összébb a székeket. Felvezetés után arra kérte a csoportot, G. B. (17 éves lány) kivételével, hogy 

bújjunk az anyuka bőrébe. Legyünk mindannyian anyukák. Majd gyertyafény mellett, arra volt 

lehetőség, hogy anyaként felmerülő érzéseinknek adjunk hangot.  

- De fiatal voltam én valójában, amikor a kislányom született. 

- Félek, hogy ez a lány ugyan abba a szarba lép, amibe én. 

- Szégyenem magam, mert nem tudtam felnevelni lányomat.  

- Ha minden jól alakult volna, és én nevelhettelek volna fel. 

- Féltelek, nem akarom, hogy az apáddal találkozz. 

- Szeretnék közelebb kerülni hozzád, de makacs vagyok,  

- Szeretnélek megölelni, de nem tudlak.  

- Fáj, hogy nem én nevelhetlek fel. 

- Nekem van a legszebb lányom. Olyan sokat mondom én ezt a nagynénémnek, de nem merem ezt a 

lányomnak elmondani  

V. 

Miután ehhez hasonló érzések elhangzottak, Csoportvezető azt kérte a csoporttól, hogy meséljék el, 

hogy mit éreztek akkor, amikor anya bőrébe bújtak.  
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G. B. (17 éves lány): Elsírta magát. Korábban azt érezte, hogy a hajó ami mindig elmegy tőle. Most 

először érezte azt, hogy nincs veszve minden, úgy érezte, hogy nem ment el annyira messzire, úgyhogy 

utána megy.  

 

Virágcsokor  

 
Név Mit 

választott/Hogyan 

néz ki 

Konfliktus Érzés visszajelzés 

Társcsoportvezető Pipacs 

Puha szirom, zöld szár. 

Elfogadták Jól éreztem magam a játék során. 

Zavart, hogy D. K. (16 éves lány) 

nem nyugtatott meg a kaktuszáról, 

hogy nem fog bántani. Örültem 

volna, ha ő is jelen van a 

csokorban. 

Facilitátor 2 Fehér Kála 

Cserepes virág. 

Elfogadták. Nekem is hiányzott D. K. (16 éves 

lány). 

Facilitátor 1 Orchidea 

Fehér szirmok, rajta 

fekete pötyög. 

P. I. (20 éves lány) 

kérdezte meg, hogy mik 

azok a fekete pöttyök. 

Facilitátor 1 annyit 

válaszolt, hogy 

egyszerűen ilyen színű, ez 

az én különlegességem.  

Jól éreztem magam. Csodálatos 

érzés volt, csokorba rendeződni, 

csak nagyon hiányzott D. K. (16 

éves lány).  

Lány Autentikus 

segítő 
Kakuszi 

Cserepes, közepes 

nagyságú. Nem túl 

nagy, közepes piros 

színű virág. 

Elfogadták Nagyon jól éreztem magam. 

Nekem is hiányzott D. K. (16 éves 

lány).  

Csoportvezető Orgona 

Lila színű, fás szára 

van 

Elfogadták Jól éreztem magam, engem is 

zavart, hogy D. K. (16 éves lány) 

feladta a harcot és nem küzdött a 

virágáért. 

H. G. (17 éves fiú) Kardvirág 

Lila és levél nélküli. A 

szabadban él. 

Elfogadták Középpontban szerettem volna 

lenni, de mégis a szélére kerültem. 

Azt gondoltam, hogy a nagyvirágok 

lesznek középen a kicsik pedig a 

szélén fognak elhelyezkedni. 

Tetszett nekem az a hely is ahol 

végül is álltam. 

L. S. (17 éves fiú) Jégvirág 

Fehér, kisméretű.  

Elfogadták Jól éreztem magam. Zavart D. K. 

(16 éves lány) távolsága.  

K. R. (17 éves lány) Vörös rózsa 

 

Tüskéi voltak, melyet a 

pipacs, orgona, margaréta 

kérésére eltudott engedi 

és így a csokor befogadta. 

Én már kezdtem ideges lenni, hogy 

D. K. (16 éves lány) miért nem tud 

harcolni az érdekeiért. Amúgy 

tetszett.  

G. B. (17 éves lány) Krizantém Elfogadták Jól érezte magát. Középen 

helyezkedtem el, ez fura, így 

elnézést kérek tőletek. /A csoport 

megnyugtatta, hogy jó helyen állt 

és fogadja el./ 

P. I. (20 éves lány) Margaréta 

Nagyfejű virág, 

narancsszínű virág. 

Elfogadták Azt hittem, hogy a 

különlegességem miatt, nem 

fognak elfogadni. Hiányzott D. K. 

(16 éves lány) nekem is, zavart, 

hogy feladta, pedig máskor sokat 

küzd azért amiért szeretne.  

Cs. É. (16 éves lány) Árvácska 

Pici, cserépben van. 

Elfogadták Zavart, hogy kicsi voltam. 

Mindenki nagy volt.  

D. K. (16 éves lány) Kaktusznak indult 

Közepes méretű 

Először szúr 

Pipacs: Féltem a 

Begurultam. Nem szeretek ennyit 

vitatkozni.  
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szúrós.  szirmaimat.  

Kaktusz: Nem szúrok 

Margaréta: Féltem a 

virágomat. 

Erre D. K. (16 éves lány) 

feladott mindent, nem 

akarta tovább folytatni. A 

csoport elfogadta D. K. 

(16 éves lány) döntését. 

 

 

G. B. 

(17 

éves 

lány) 

 

P. 

I. 

(20 

éve

s 

lán

y) 

K. R. 

(17 

éves 

lány) 
Cs. 

É. (16 

éves 

lány) 

Lány 

Auten

tikus 

segítő 

Társcs

oportv

ezető H. G. 

(17 

éves 

fiú) 

Cso

port

veze

tő 

Facilitá

tor 2 L. S. 

(17 

éves 

fiú) 

Facilitát

or 1 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VII. csoport/ 3. alkalom 

2009 

TRAUMAFELDOLGOZÁS, NEHÉZ ÉLETESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA 

Személyi keretek: 
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Brain storming 

Általában milyen nehéz életeseményeket jellemzik az állami gondozottakat – Brain storming 

Jellemző problémák 

- Kortársak konfliktusai (Egyházon belül) 

- Felnőtt (Nevelő) – gyerekek közötti négyzet eltérések 

- Nevelés hiánya 

- Lenézés, a felnőttek, gyerekek részéről 

- Előítélet 

- Odafigyelés hiánya 

 

Problémamegoldást segítő gyakorlat 

 

Problémagyűjtés kiscsoportokban.  

Csop.vez Ki Milyen nehézségei vannak Szavazat 

B. I. (16 

éves fú) 

B. I. (16 éves fú) - Idegesítés 

Lakótárs mindenkibe beleköt, nem fogadja el senkinek 

sem el a véleményét. 

8 

 H. B. (16 éves 

fiú) 

- Gyanúsítás 1-es 

H. B. (16 éves fiú)t lopással gyanúsítja egy osztálytársa 

5 

 L. I. (17 éves fiú) - Gyanúsítás 2 

L. I. (17 éves fiú) gyanítja, hogy egy szoba társa lopja a 

cigijét, pedig mindig ad neki, ha kér. 

3 

 Facilitátor 2 - Volt kollega nő 

Régi kollega nőjével, kevesebbet tudnak találkozni, 

mert kevés az idejük. Fél, hogy elveszíti a barátságát.  

5 

 Facilitátor 1 - Kolleganő 

Aki szabadon értelmezi a betegek gyógyszerezését. 

Nem tartja be az orvosi utasítást. A felelősség közös ez 

egy műszakban dolgozó kollegával. 

7 

A. E. (17 

éves lány) 

B. K. (19 éves 

lány) 

- Kavarás 

Régi barátnőm kavar a párkapcsolatomban.  

6 

 Fiú Autentikus 

segítő 

- Elutasítás 

Kollega, aki kiválik a közösségből 

3 

 K. N. (16 éves 

lány) 

- Szavahihetetlenség 

Nevelője nem hisz neki, kétségbe vonja a szavait. 

2 

 Sz. M. (19 éves 

lány) 

- Késsel hátba szúrás 

Testvér, aki nem áll ki mellette.  

- Pattogós gumiember 

Kisebb lakótárs, aki sokat pattog, és mindenkit 

idegesít 

- Alattomos barát 

A barátja azt várja el, hogy karácsonyig 

8 

 

5 

 

 

13 
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fogyjon le 10 kg, különben elhagyja.  

K. T. (17 

éves fiú) 

K. T. (17 éves 

fiú) 

- Baráttalanság 

Barát, aki egy lány kedvéért feladta a barátságot 

11 

 N. B. (16 éves 

fiú) 

- Kinyílt csipa 

Idegesítő szobatárs, aki nem mer felállni, ha le akarom 

vele rendezni a nézeteltéréseket.  

6 

 Társcsoportvezető - Kapucsengő és a rendőr 

A ház kapu telefont szeretne beszerelni, egy lakó, aki 

rendőr, mindenbe beleköt és hátráltatja a munkákat.  

2  

 

A szavazásnál Sz. M. (19 éves lány) alattomos barát c. problémáját választotta a csoport. 13 szavazatot 

kapott 

 

Probléma kifejtése 

- Egy jellemző szituáció felvázolása  

A barát közli Sz. M. (19 éves lány)- nyal, ha nem fogy le karácsonyig 60 kg – ra, akkor szakít 

vele. 

- Személyek kiválasztása 

Sz. M. (19 éves lány) saját szerepét választotta 

K. T. (17 éves fiú) vállalkozott A barát szerepének eljátszására 

K. T. (17 éves fiú) ismerte Sz. M. (19 éves lány) barátját, sokat tudott a kapcsolatukról, mert 

egy lakásotthonban laknak. 

- Szituáció lejátszása adott esetben szerepcsere  

A szituáció lejátszásának elején, Sz. M. (19 éves lány) és K. T. (17 éves fiú) bele ment egy 

hétköznapi veszekedésbe. K. T. (17 éves fiú), a barát szerepében, folyamatosan megalázta Sz. 

M. (19 éves lány) t, aki próbálta védeni magát vagy visszatámadott. A szerepcserékkel Sz. M. 

(19 éves lány) t abban erősítették, hogy nincs joga a barátjának így bánni vele. Nem kell neki 

eltűrni a megalázásokat, a bántásokat. Az igaz, hogy egy kicsit túlsúlyos, de nagyon sok egyéb 

jó tulajdonsága van, amire büszke lehet. Sz. M. (19 éves lány) t bátorítottuk abba, hogy merje 

kimondani negatív érzéseit, barátjával szemben. A kapcsolat megtartása érdekében nem 

feltétlenül kell mindent eltűrnie. 

- Szerep visszajelzés, feedback  

- Feedback kérdés: Standardkérdések, volt e hasonló kapcsolatod, hogy érezted magad ebben a 

kapcsolatban, és hogy végződött, mit próbáltál üzenni a szerepedben? 

 

H. B. (16 éves fiú) 

Jól éreztem magam a játékban. Szerepet nem vállaltam. Volt hasonló kapcsolatom. Két hét múlva 

kidobtam.  

 

Facilitátor 1 

Várakozás volt bennem a játék elején. De a játékban nyomorultan éreztem magam. A 

szerepbehelyezkedéssel Sz. M. (19 éves lány) t akartam erősíteni, a pozitívumait hangsúlyozni. Volt 

hasonló kapcsolatom, miközben Sz. M. (19 éves lány) szerepébe léptem, újra átéltem azokat a rossz 

érzéseket, amiket a régi kapcsolatomban. A volt barátom állandóan a féltékenységével üldözött. Mielőtt 

komolyra fordult volna a kapcsolat, kiléptem belőle.  

 

K. N. (16 éves lány) 

Nem vállaltam szerepet és nem volt ilyen kapcsolatom. Ha lenne biztosan, otthagynám. Nem engedném 

senkinek, hogy így bántson.  

 

B. K. (19 éves lány) 

Nem vállaltam szerepet. Volt ilyen kapcsolatom. Nagy nehezen sikerült kilépnem belőle. Most már 

sikerült újra baráti kapcsolatot kialakítani vele.  

 

Fiú Autentikus segítő 

Nem éreztem magam jól a játékban. Nehezen helyezkedtem bele a barát szerepébe. Nem tudnám egy 

párkapcsolatban így megalázni és bántani a páromat. Ezért nem is sikerült túl jól a belehelyezkedés. 
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Volt ilyen kapcsolatom, amiben inkább engem bántott a párom 3 hónapig szenvedtem, mire kiléptem a 

kapcsolatból. A barátok és az segített, hogy távol lakott tőlem.  

 

N. B. (16 éves fiú) 

Jól éreztem magam a játékban. De nem tudtam egyik szerepbe sem belehelyezkedni. Nem volt hasonló 

kapcsolatom sem.  

 

K. T. (17 éves fiú) 

Közepesen éreztem magam a játékban. Nem volt nehéz belehelyezkedni a barát szerepébe, mert néha én 

is tudok bunkó lenni a csajommal. Ha úgy érzem, hogy nem igazán társam a kapcsolatban. Viszont 

nagyon rossz érzés volt bántani azt, akit kedvelek. Azt akartam Sz. M. (19 éves lány)tól kiprovokálni a 

sok bántással, hogy lázadjon fel ellenem. Ne viselje el szó nélkül ezt a sok bántást. Sz. M. (19 éves 

lány) nagyon jó társa annak a fiúnak, többet érdemelne.  

 

L. I. (17 éves fiú) 

Nem helyezkedtem bele. Nem volt hasonló kapcsolatom.  

 

Facilitátor 2 

Nem éreztem magam jól a játékban. Ne is tudtam szerepet vállalni, mert egy korábbi kapcsolatom jutott 

eszembe. Már a mennyasszonya voltam, amikor egy vitában nem állt ki mellettem. Inkább a szüleinek 

adott igazat. Néztem a gyűrűt és rájöttem, hogy ebben a kapcsolatban nem sok szavam lesz. Rá jöttem, 

hogy az életemről csak én dönthetek, és nekem kell kilépnem a kapcsolatból.  

 

A. E. (17 éves lány) 

Jól éreztem magam a játékban. Sz. M. (19 éves lány) szerepébe helyezkedtem bele. Ennek kapcsán a 

saját problémámmal kapcsolatban tudtam megfogalmazni néhány dolgot magamnak. Amit ki is 

mondtam a játék során. K. T. (17 éves fiú) és Sz. M. (19 éves lány) segítettek abban, hogy a saját 

hasonló problémámba megoldást találjak.  

 

B. I. (16 éves fú) 

Jól éreztem magam a játékot nézve. Nem helyezkedtem bele egyik szerepbe sem. Gond nélkül 

elküldeném, ha ilyen kapcsolatom lenne. 

 

Társcsoportvezető 

Nem éreztem magam jól a játékban. Nagyon nehéz volt a barát szerepébe belehelyezkedni. Nem 

szeretem az ilyen agresszív, arrogáns embereket. A szerepbe helyezkedéssel azt akartam Sz. M. (19 

éves lány) felé közvetíteni, hogy saját magának kell eldöntenie, hogy mit érdemes egy kapcsolat 

érdekében beáldozni. Nekem is volt hasonló kapcsolatom, az segített a szakításhoz, hogy rájöttem, az 

életemről nekem kell döntenem. A szeretet érdekében nem muszáj mindent elviselnem.  

 

Csoportvezető 

Nem éreztem jól magam a játékban. Nehéz olyan személy szerepét eljátszani, akit ennyit bántanak. Úgy 

éreztem, hogy Sz. M. (19 éves lány)nak szüksége van megerősítésre. Megerősödve talán el tudja 

dönteni, hogy saját maga érdekében mit tegyen a jövőben. Ezt akartam Sz. M. (19 éves lány) felé 

közvetíteni. Húsz évig éltem egy olyan házasságban, amiben, sok bántást kaptam, de abban 

reménykedtem, hogy meg tudom változtatni. Azt gondoltam, hogy sok mindent el kell viselni egy 

nőnek azért, mert a család összetartása az ő feladata. Egy betegség döbbentett rá, hogy nincs értelme 

folytatni. Egy kapcsolatban, ha csak az egyik fél ad, és nem kap cserébe semmit. Akkor egy idő után 

nem maradt semmilyen. Így nem érdemes folytatni esélyt kellett adni magam számára egy normálisabb 

életre.  

 

Sz. M. (19 éves lány) 

Nem éreztem túl jól magam a játékban. Nem volt könnyű behozni a csoport elé a problémámat. A 

csoport több tagjának meséltem a kapcsolatomról. Úgy éreztem, kaphatok a csoporttól segítséget. 

Köszönöm a megerősítéseket az eszemmel tudom is, hogy ki kellene szállni ebből a kapcsolatból, de a 

szívem még nem ezt súgja. Bízom benne, hogy meg tudom változtatni Őt a szeretetemmel. (H. B. (16 

éves fiú) a játék végén kezet csókolt Sz. M. (19 éves lány)nak.) 
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Karácsonyi kép 
Név Kép/Tárgy Kapcsolódás Visszarakta-

e? 

Feedback 

K. T. (17 

éves fiú) 

Hét évesen kezdtem el focizni. 

Ebben az évben kaptam a 

nagyszülőktől, kaptam egy 

komplett focista felszerelést.  

 Nem Nekem az igazi 

karácsony, az amit 

anyukámmal és a 

testvéremmel töltök el.  

Sz. M. (19 

éves lány) 

Tavaly karácsony előtt 

elutaztunk. Azt mondták, hogy 

nem lesz ünnepség, mikor 

visszaérkeztünk, nagy 

meglepetés volt. Karácsonyfa és 

ajándékok voltak a 

lakásotthonban.  

Társcsoportvezetőhöz és 

N. B. (16 éves fiú)hoz 

Az első komolyabb 

ajándékom egy Nintendo 

játék volt, amit soha nem 

kaptam meg. Apám 

felrakta a szekrény 

tetejére és ott rohadt 

meg. Minket apánk 

mindig bezárt a 

szobánkba és az ajtó 

résén át láttuk a 

karácsonyfát.  

Igen Nekem az lenne az 

igazi karácsony, ha a 

barátommal 

békességben és 

nyugalomban 

tölthetném el.  

B. K. (19 

éves lány) 

Nagymamával töltöttem a 

karácsonyt mindig. A nagyi 

meghalt, azóta nincs igazi 

karácsony.  

Társcsoportvezetőhöz és 

N. B. (16 éves fiú)hoz 

Mi sem kaptunk 

ajándékot, mert 

szegények voltunk 

karácsonykor, mi 

gyerekek a kis asztalnál 

ültünk és szaloncukrot 

kaptunk. Ez volt az 

ajándék.  

Nem Az édesanyámmal 

szeretném eltölteni, aki 

nem lenne beteg. És a 

mostoha apám sem 

lenne ott.  

Facilitátor 2 Nagyon szeretem mostanában a 

karácsonyokat. Főleg mióta 

nővérem gyerekei megszülettek. 

Nagy öröm, ahogy a kicsik 

örülnek az ajándékoknak, a 

karácsonyfának. Minden évben, 

karácsony után kint hagyunk a 

lakásban egy díszt, hogy egész 

évben emlékezzünk a 

karácsonyunkra.  

 Igen Veszekedés nélküli 

békés nyugodt 

karácsonyokat 

szeretnék. 

A. E. (17 

éves lány) 

Kicsi voltam. Anya búgócsigát 

hozott ajándékba. Későn ért 

haza. Addig mellettem volt, amíg 

elaludtam.  

 Nem Szeretnék visszamenni 

azokhoz a 

karácsonyokhoz, 

amikor még együtt volt 

az egész család.  

H. B. (16 

éves fiú) 

Hat évet megyek vissza az 

időben. Minden jól indult, de jött 

egy rossz hír. Anyuka szívbeteg 

volt. Ettől kezdve soha nem volt 

jó karácsony.  

 Nem Ha tehetném újra az 

édesanyámmal, 

szeretném tölteni a 

karácsonyt.  

Csoportvez

ető 

A fiaimmal együtt töltött 

karácsonyok jutnak eszembe. 

Együtt sütünk, főzünk, 

beszélgetünk. Narancs, fenyő, és 

fahéj illat van.  

H. B. (16 éves fiú) 

Az én anyukám is 

nagyon fiatalon halt meg. 

Karácsony előtt kapta az 

első szívinfarktusát. 

Utána nem sokkal meg is 

halt. A szívemben 

minden karácsonykor 

velem van. Mindig 

gyújtok neki gyertyát a 

karácsonyi ünnepekben. 

igen Nekem az igazi 

karácsony az amikor 

otthon vagyok a 

gyerekeimmel, 

békességben, 

nyugalomban.  
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L. I. (17 

éves fiú) 

Én egy gazdag karácsonyt 

szeretnék, mert olyan nekem 

még soha nem volt. X- boksz 

játékot szeretnék kapni 

ajándékba. Mamával és apával 

szeretném tölteni ezt a 

karácsonyt. 

  

 Igen Nekem a karácsony 

apával és a mamával 

telik. 

 

Facilitátor 1 Betlehemezni mentünk a 

testvéremmel és apukámmal a 

nagyszülőkhöz. Mire hazaértünk 

fel volt díszítve a ház és 

karácsony volt.  

 Igen Nekem az a karácsony 

jut eszembe, amikor 

nem volt veszekedés a 

családban. Békében, 

nyugalomban telt ez a 

karácsony. 

Társcsoport

vezető 

Nálunk nem volt gazdagság 

karácsonykor 

gyermekkorunkban. Nekem a 

karácsonyról a sült alma illata jut 

eszembe. Almát mindig 

sütöttünk.  

N. B. (16 éves fiú) 

Az első ajándékom kb. 6-

7 koromban egy mese 

kártya volt. A 

testvéreimmel játszottunk 

vele, de mindig 

összevesztünk rajta,  

igen Szeretem a karácsonyt. 

Ami a megnyugvásról 

és a pihenésről szól.  

K. N. (16 

éves lány) 

Osztálytársam szülei kivittek 

karácsonyra. Nagyon szép 

karácsony volt. Ki is akartak 

venni, de én nem akartam.  

 Igen  Én már vágyok egy 

igazi ünnepségre. 

Nyugalomra.  

Fiú 

Autentikus 

segítő 

A karácsonyfadísz egy lámpára 

emlékeztet. Nevelőszüleimnél 

volt ilyen lámpa. Karácsonykor 

nevelőanyámmal mindig 

imádkoztunk és énekeltünk.  

B. I. (16 éves fú)hoz 

Néhány évvel ezelőtt egy 

nagyon jó barátommal 

töltöttem a karácsonyt. 

Akkor már a 

nevelőanyám is meghalt, 

egyedül éltem egy 

albérletben. Nem volt 

kivel töltenem az 

ünnepeket. Ekkor hívott 

fel ez a régi barátom, 

hogy nem e tölteném vele 

a karácsonyt, mert ő is 

nagyon egyedül van. 

Nagyon jó volt felidézni 

a régi emlékeket és hogy 

nem voltam egyedül 

karácsonykor.   

nem Tavaly a barátaimmal 

töltöttem a karácsonyt 

az volt a legszebb.  

N. B. (16 

éves fiú) 

8 évesen kerültem be a 

lakóotthonba. Azon a 

karácsonyon kaptam életemben 

először ajándékot. Otthon nem 

volt semmi.  

 Igen  

 

A. E. (17 éves lány) és B. K. (19 éves lány) tartotta meg a karácsonyfadíszt. B. K. (19 éves lány) 

javasolta, hogy aki visszateszi a díszt, az akassza fel a közös karácsonyfára, ami már a teremben állt. 

Mindenki felakasztotta a fára a díszét.  
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Ünnepség 

A játék befejező része, kiértékelő beszélgetés, a karácsony megünnepléséről. A beszélgetés helyett 

inkább mintát adtunk a gyerekeknek az ünneplés módjáról. Megtartottuk a csoport karácsonyi 

ünnepségét. Teremben már állt a feldíszített karácsonyfa. A körközepére égő gyertyákat állítottunk. A 

gyerekek a terem ajtajánál izgatottan várták a kezdést. Mindenki hozta a saját maga által készített 

ajándékokat. Közös énekléssel és egy karácsonyi mese felolvasásával kezdtük az ünnepséget, majd 

mindenki átadta a saját maga által készített ajándékokat. Annak a személynek, aki kihúzott. Az ebédet is 

igyekeztünk ünnepivé tenni, sütivel és gyümölccsel kedveskedtünk a gyerekeknek.  

 

A karácsony ünnepe a gyerekeink számára, a családtól való elszakadást, a rossz emlékeket idézi fel. A 

közös meghitt ünnepléssel igyekeztünk ezt a nehéz érzést enyhíteni. Mintát adtunk a számukra a 

karácsony megélésének szebb módjára. A meghitt közös együttlét élményét és a sorsközösség 

megélését akartuk számukra nyújtani.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VIII. csoport/ 3. alkalom 

2008. 

TRAUMAFELDOLGOZÁS, NEHÉZ ÉLETESEMÉNYEK FELDOLGOZÁSA 

Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Brain storming: Miért nehéz a sorstársainknak? 

- nem bíznak a nevelők bennünk 

- nem kíváncsiak ránk 

- voltál iskolában?’ – érdektelenség 

- bizalmatlanság 

- papírorientáltság 

- felhántorgatja a múltat a nevelő 

- bűntudat keltése 

- nincs háttér 

- nem alkalmazkodnak 

- előítéletesek velünk, túlzott előítélet 

- nincs hit önmagunkban 

- nem partnerként kezelnek bennünket 

- Kikerült társaink gyakran bűnözésre adják a fejüket 

- becstelenség, lopás 

- rossz társaságba kerülés 

- drogba, alkoholba menekülés 

- egymás lehúzása 

- akaraterő hiánya 

- pénztelenség 

- kihasználásszülők, pedagógusok 

- tapasztalathiány 

Nagyon aktívak voltak, az egészet önmagukra vetítve adtak tanácsokat a jelen életállapotukból. A 

játékvezetőnek folyamatos kontrollt kellett tartani a csoport felett, mert nagy indulatok szabadultak 

fel.  

 

Problémamegoldást segítő gyakorlat 

 

Kiscsoport 

vezető Probléma 

behozója 

Probléma Szavazat 

N. Cs. (18 éves 

lány) R. A. (20 éves 

lány) 

Olyan leszel, mint Anyád - a nevelő kelti bennem ezt a 

bizonytalanságot. 

Nem akarta, hogy 

megszavazzák, 

mert nem akart 

vele foglalkozni. 

C. M. (17 éves 

fiú) 

Olyan, vagy mint Apád. 2 éve mentem haza, ott alkoholt 

ittam, ezért az anyám állandóan a fenti mondatot 

sulykolta belém  

11 fő 
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N. Cs. (18 éves 

lány) 

Nem vagy a lányom’  

5 éves korom óta nincs megfelelő kapcsolatom az 

Apámmal. Sok a konfliktus és nem értem az okát.  

13 szavazat 

R. A. (20 éves 

lány) 

Hová? A nevelő nem ad tanácsot, segítségnyújtást az élet 

további részéhez. Pl. továbbtanulás 

4 

S. H. (17 éves 

lány)  

Apahiány. 4 hónapja nem találkoztam az Édesapámmal. 

Az élettársa befolyásolja, eltávolítja Apát tőlem. 

9 

Lány 

Társcsoportveze

tő 

Struccember. Kolléga-kisgyermek, állandó 

konfliktushelyzet, a gyerek nevelésének hiánya az iskolát 

terheli a felelősség  pedagógust. 

5 

N. Cs. (18 éves 

lány) 

Szétválasztás. A testvéreimhez ragaszkodnék, de mivel 

ők már felnőttek és önálló életet élnek nem tudok 

hozzájuk költözni.  

10 

P. K. (23 éves 

lány) 

Fiú Autentikus 

segítő 

Hazudós nővér. 3 testvér közül a kisebbik nővér hazudik. 

Ne adja át nekem a fényképeket, amik számomra 

fontosak. Nem tudom lesz-e együtt töltött Karácsony? 

6 

J. R. (16 éves 

lány) 

Anya +Nővér. Nővérem kétszínű, kibeszél engem. Pénzt 

kér oda-vissza. Egyelőre megoldatlan helyzetek. 

11 

F. P. (17 éves 

fiú) 

’A nevelőm a gyászba tesz’,  

A nevelő gyakran beleszól a dolgaimba. Barátnőmet is 

piszkálja, hogy keveset keres, szórja a pénzt Sokat 

kiabál, férfi nevelőm előtt megjátssza magát. 

12 

P. K. (23 éves 

lány) 

Antiszemita nevelő. Nevelőm sokat politizál. A 

zsidóságot hozta fel. Összekeveri a politikában a bal 

oldalt a jobb oldallal. A ROLL CSIK nagyon gazdagok 

voltak és ők generálták a holokausztot. 6 millió elítélt 

számára nem sok. 

5 

N. Cs. (18 éves 

lány) 

  

Z. M. (17 éves 

lány) 

Nehezen tudok megbocsátani. Nem akart elengedni a 

nevelő. Másik nevelővel beszéltem, h eljöjjek, ezért azt 

mondták hátulról támadtam. Nem hisznek nekem, ami 

probléma. Sírtam és elengedtek. 

10 

K. B. (18 éves 

fiú) 

Nevelő, aki elfelejtette, hogy honnan indult. Ő is állami 

gond. Volt. Én már 18 éves vagyok. Tanítani akar engem 

az élet dolgairól, de közben gettósnak csúfol. 

13 

K. B. (18 éves 

fiú) 

Idegesítő gyerekek. Piszkálnak a többiek, el akarok 

menni az otthonból.  

11 

Fiú 

Társcsoportveze

tő 

Szomszéddal 8 éves vita. Szomszédnak mindent szabad, 

még a zene is hangosan mehet. Vita tárgya: a 

szomszédba átlóg 1 ág. 

8 

L. L. (15 éves 

lány) 

Felelőtlen. Anya kihasználja a szeretetemet. Rám teszi a 

problémáját. Nekem kell mindent megtenni érte. Védeni. 

14 

Probléma megoldást segítő gyakorlat- Beleérző kör 

L. L. (15 éves lány) problémája, mivel 14 szavazattal a csoport megválasztotta. 

A probléma konkretizálása:  

4 éves koromban nevelőszülőkhöz kerültem. Megszakadt ez idő alatt a kapcsolatom az 

édesanyámmal. 2 nagyobb nővérem van, akik már önálló életet élnek és ők már egyáltalán nem 

tartják Anyával a kapcsolatot. Én kötődök Anyához, ezért mindig segítek neki, ha megjelenik 

hirtelen. Anyának van 1 élettársa, aki a hajléktalan szállón lakik. (együtt élnek itt Anyával). Anya 

dolgozik egy étteremben, mint takarítónő. 80 ezer Ft a keresete, amit főleg az élettársára és kevésbé 

magára fordítja. Nagyon hamar elkölti fizetését. Állandó pénzgondjai vannak. Engem folyamatosan 

zsarol öngyilkossági kísérleteivel, amit egyszer majdnem sikeresen véghez is vitt. 
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Tisztázó kérdések: 

- Kimutatja-e Anyukád, hogy szeret? 

- Támaszkodhatsz-e rá: 

- Nemcsak a támogatásod miatt keres? 

- Mikor bízhattál benne? 

- Volt már olyan, hogy segítséget kértél és megkaptad? 

 

Ezen kérdés segítségével illetve a probléma helyzet körvonalazásával, szék összehúzásával kértem 

meg a csoportot, hogy helyezkedjük az anyuka szerepébe, kivéve problémahozót.  

 

Feedback:  

N. Cs. (18 éves lány) 

Aktív volt, teljesen bele tudott helyezkedni az anyuka bőrébe. Indulatos volt, hasonló 

élethelyzeteket tapasztalt meg. Azt igyekeztem közvetíteni, hogy ha leengedi anyukáját a gödörbe, 

hagyja ott. Segítsen saját magának. Majd adjon neki egy kötelet, aminek segítségével fel tudja majd 

húzni.  

 

Z. M. (17 éves lány) 

Aktív volt a játék során. Nehezen oldódott, de könnyen beleérezte magát az anya szerepbe. Nem 

érezte jól magát a játék során.  

 

S. H. (17 éves lány): 

Váltakozóan volt aktív és passzív. Nehezen fejtette ki gondolatait. Nem volt még ilyen szituációban.  

 

J. R. (16 éves lány) 

Nem volt teljesen aktív. Nehezen tudott megszólalni. Nyugtatni kellett, mert mások észrevételei 

sokat mondtak számára. Nem akart a saját problémájáról beszélni, mert ha az anyukája kiviszi, 

hétvégenként nem engedi el barátaival sehová.  

 

K. B. (18 éves fiú) 

Nyugtalanság jelei mutatkoztak nála. Számára nehéz a kinti élet. Nincs támasz. Apja meghalt és az 

ő anyukája is hajléktalan. Az anyja nem képes magán segíteni. Bekönnyezett! A játék végén 

kiborult, támogatni és megerősíteni kellett. Nehezen fejezi ki gondolatait. Megerősítés volt, amiket 

elmondott L. L. számára.  

 

P. K. (23 éves lány) 

Átérezte a helyzetet, bár nem volt ilyen szituációban része. Nagyon aktív volt a játék során.  

 

R. A. (20 éves lány) 

Nem tudott beleérezni a saját élménye miatt. Nem is akart. Indulatos volt az anya miatt. Többször 

azt próbálta közvetíteni a megszólalásaiban, hogy L. L. merjen többször nemet mondani.  

 

C. M. (17 éves fiú) 

Kimenekült! (Elaludt) Keveset mondott. Ő is nagyon sok problémát él meg az édesanyjával. 

Szerinte határt kell szabni az anyával való kapcsolattartásban L. L.nek.  

 

 

F. P. (17 éves fiú) 

Nem ismeri a körülményt ezért nem is sokat mondott. Végig aktívan figyelt csendesen.  

 

Lány Társcsoportvezető 

Biztatta a L. L.t, hogy tudni kell nemet mondani és fontos, hogy kiálljon magáért.  

Nagyon aktív volt 

 

Fiú Társcsoportvezető 

Támogatólag biztatta, hogy mellette van. Fontos az anya, de ne akarjon anya lenni ilyen korán L. L. 

(15 éves lány).  
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Fiú Autentikus segítő 

Nagyon jó mintaadó volt, hisz ő is élt meg egy hasonló élethelyzetet. Azt igyekezett sugallni, hogy 

bízzon L. L. (15 éves lány) magában és az anyának adjon nagyobb szabadságot abban, hogy ő maga 

meg tudja oldani a krízis helyzeteket.  

 

Csoportvezető 

Erősíteni illetve támogatni szerette volna a Vikit abban, hogy ne akarjon ilyen hamar felnőni.  

 

L. L. (15 éves lány) 

A véleményeket nem tudom elfogadni, mert kötődöm anyához. Ha baj van, akkor úgyis segítek 

neki. A beszélgetés után előtűnt az, hogy megpróbál határt szabni és próbál neki teret engedni. 

Makacs, de részben megtört. N. Cs. (18 éves lány), P. K. (23 éves lány), nagyon nagy hatással és 

igyekezettel próbálták elmondani újra és újra gondolataikat.  

 

Zárás: Mit rejt a Mikulás zsákja? 

Z. M. (17 éves lány), N. Cs. (18 éves lány), L. L. (15 éves lány), J. R. (16 éves lány), R. A. (20 éves 

lány): Az egész hétvégét és az előző alkalmat viszik haza.  

P. K. (23 éves lány) 

Mesét 

S. H. (17 éves lány) 

Az egész hétvégét. Nagyon jól érezte magát.  

K. B. (18 éves fiú) 

Nagyon jól érezte magát, ragaszkodik a többiekhez. „engem elfogadnak itt.” 

F. P. (17 éves fiú), C. M. (17 éves fiú) 

Ők is a hétvégét, a játékot, mivel ők hozták (Kártya) 
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4.4 NORMÁK ÉS VEZÉRFONALAK 

 

Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

I. csoport/ 4. alkalom 

2006.  

NORMÁK ÉS VEZÉRFONALAK 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Autentikus segítők 

 

Gyerekek érkezése 

Megérkező kör  

Célja az egymásra hangolódás, valamint fontos információkkal szolgál a gyerekek hogylétéről a 

szakmai team számára. Házi feladatok bemutatása. Majd kötetlen beszélgetések. 

 

Lökhárító Matrica Gyakorlat 

Cél: olyan szlogenek gyártása, melyek a gyerekek saját közösségére, értékeikre hívják fel a figyelmet- 

mint az autókon a matricák. 3 kiscsoportban 

I. csoport II. csoport III. csoport 

Kezedben a kulcs, rajtad a 

döntés. 

Légy őszinte, és őszinték 

leszünk hozzád! 

Aki szerelmes, az előtt 

megnyílik a világ! 

A szeretet ingyen van. Ha úgy érzed, nem vagy elég 

erős, jöjj hozzánk és tőlünk 

bátorságot kapsz! 

Bízz, hogy bízva élj! 

A keménység nem segítség A szíveddel mindent elérhetsz és 

megadhatsz! 

Aki kiismeri a másikat, az 

megtalálja a jót és a rosszat! 

Fordulj hozzánk, segítünk rajtad. Fő a türelem! Mi türelmesek 

vagyunk, hozzánk 

csatlakozhatsz! 

Nem szól szám, nem fáj fejem. 

Nem vagyunk mások! Keresel egy lelki társat? Nálunk, 

bennünk megtalálhatod! Gyere 

közénk! 

Aki barátságot talál, az 

megtalálja az életben önmagát! 

Szeress minket! Tudjuk, mit érzel! Ki szereti a másikat, az rossz 

ember nem lehet 

Segíts, hogy segíthessek! Ha az élet egyik mély gödrébe 

estél, fordulj meg és mássz ki. 

A kitartás az élet fontos eleme 

Vigyorogj, hogy 

vigyoroghassak! 

Törekedj mindig a jóra, s hogy 

elérd céljaid, mi megmutatjuk, 

hogy ehhez csak akarnod kell! 

Szeretkezz, ne háborúzz! 

Vigyázz rám! Te is más vagy, te sem vagy 

más! 

Bizalommal könnyebb. 

Az igazi barát nagy érték.  Barátom vagy! 

 

Értéklicit 

Ebben a gyakorlatban minden csoporttag kap 260 fabatkát, melyet elkölthet a Brain storming-gal 

gyűjtött, általuk fontosnak tartott értékekre. Amely érték a felsorolás ellenére sem kel el, az a banknál 

marad. (Szakmai team) 

ÉRTÉK 

(Ilyen sorrendben diktálták az 
 

MENNYIÉRT KELT EL 

 

KI VETTE MEG 
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általuk fontosnak tartott 

értékeket) 

SZERETET 600 000.-  

BIZALOM 35 000.-  

ŐSZINTESÉG 95 000.-  

VIDÁMSÁG 150 000.-  

CSALÁD 640 000.-  

SZERELEM 230 000.-  

ÖSSZETARTÁS 20 000.-  

MEGÉRTÉS 15 000.-  

SZÉPSÉG 10 000.-  

AKARAT 10 000.-  

SZERETKEZÉS 60 000.-  

BÁTORSÁG 25 000.-  

ÖNBIZALOM 10 000,-  

ÉLET 100 000.-+20 000.-  

BESZÉLGETÉS 5 000.-  

ÁGOTA 265 000.-  

TITOKTARTÁS 10 000.-  

BATÁTSÁG(BARÁTI KÖR) 30 000.-  

MUNKA 20 000.-  

TANULÁS 20 000.-  

ÉRETTSÉGI 10 000.-  

DIPLOMA 10 000.-  

TESTVÉR 200 000.-  

PÉNZ 10 000.-  

EGÉSZSÉG 65 000.-  

DIVAT 5 000.-  

KULTÚRA 10 000.-  

ÁPOLTSÁG 5 000.-  

FIGYELEM 20 000.-  

CIGI, KV, ALKOHOL 15 000.-  

ŐSZINTESÉG 10 000.-  

JÓSZÍVŰSÉG 10 000.-  

SPORT 15 000.-  

GYEREK 60 000.-  

TÁRS 

85 000.- 

(80 000-IG MINDENKI 

LICITÁLT!) 

 

IGAZSÁGOSSÁG 100 000.-  

 

A 10 LEGFONTOSABB ÉRTÉK 

1. CSALÁD 

2. SZERETET 

3. ÁGOTA® 

4. SZERELEM 

5. TESTVÉR 

6. VIDÁMSÁG 

7. ÉLET 

8. IGAZSÁGOSSÁG 

9. ŐSZINTESÉG 

10. TÁRS 
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Érték Pro és kontra 

A KEVÉS PONTSZÁMÚ ÉRTÉKEK KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK MEGFOGALMAZÁSA A 

CSOPORTTAGOK ÁLTAL: 

(pénz, cigi, kV, pia, akarat, munka, önbizalom, szépség, ápoltság, divat, tanulás, érettségi, 

diploma) 

Összefüggés (ÁLTALUK MEGFOGALMAZVA): 

VAN AKARATTANULNI. TANULSZVAN MUNKÁDVAN PÉNZEDMEG TUDSZ ÉLNI 

, S MEGTALÁLOD A HELYED A VILÁGBAN! 

 

Az otthonom értékei 

Olyan képzeletbeli gyermekotthon értékeinek összegyűjtése a cél, melyben mindenki maradéktalanul jól 

érezné magát. 

Ideális gyermekotthon értékei 

I. csop II. csop III. csop 

Biztonságot nyújtson a 

gyerekek számára minden 

esetben 

Gyerekek közti összetartás Összefogás legyen: 

 Gyerek-gyerek között 

 Gyerek-nevelők 

között 

Összefogás legyen: 

 Gyerek-gyerek között 

 Gyerek-nevelők között 

Kölcsönös bizalom: 

 Gyerekek-nevelők 

között 

Szeretet 

Szeretet Nevelők hozzáállása Baráti hangulat 

Motiváció az életre való 

felkészülésre 

Egyenrangúság Nevelők legyenek 

udvariasabbak a gyerekekkel 

és fordítva is. 

Egymás elfogadása Gondoskodás(anyagi, lelki) Ne legyen kihasználás! 

Tisztelet, tisztesség Szeretet Hozzáértő emberek 

foglalkozzanak a gyerekekkel! 

Ez az alap! 

Bizalom, becsület Jó társaság (közösség) Ne legyen másság, a gyerekek 

fogadják el egymást 

Egyenlőség(egyenrangúság) Biztonságot nyújt Tartsák tiszteletben egymást a 

gyerekek, meg a nevelő 

véleményét, cselekedeteit. 

KOROMNAK MEGFELELŐEN BÁNJANAK VELEM! 

Mind3 csoportban az alábbiak jöttek ki: 

 Biztonságos 

 Szeretetet nyújtó 

 Közösségi 

 Egyenrangúan bánó 

 Kölcsönös bizalom és összefogás a gyerekek és nevelők között 

Gyerekek hozzáállása: 

 Kevesebb összetűzés a nevelőkkel 

 Megfelelő viselkedés, magatartás a társadalomban 

 Nyitottság, bizalom, bátorság kell a gyerekek részéről 

 Kötelességtudó 

 Összetartó 

 Egymást tiszteletben tartó 

 Vidámság 

 Problémamegosztás képessége egymás közt 

 Titoktartás 

A feedback során mindenki hozzászólt és a fenti összegzésre jutottak. Belátták, hogy ők is tehetnek a 

jobb körülmények érdekében. 
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Filmvetítés kiértékeléssel 

Forrest Gump c. film vetítése 

Kiértékelés:  

 akaraterő fontossága  

 együgyűség kedvessége 

 Forrest szerelme sokszor kihasználta Forrest- et. 

 BB- vel való barátsága, neki tett ígéretének teljesítése 

 Feszültségek levezetése másképp is lehet, mindenkinél egyéni 

 Hadnagy megkötötte békéjét Istennel a nagy viharban  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

II. csoport/4. alkalom 

2006. 

NORMÁK ÉS VEZÉRFONALAK 

Személyi keretek: 

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

2 Autentikus segítő 

 

A szakmai team érkezése a lakásotthonba, majd megérkező kör, mely célja az egymásra hangolódás, 

valamint fontos információkkal szolgál a gyerekek hogylétéről a szakmai team számára. 

 

Lökhárító matrica gyakorlat 

Cél: olyan szlogenek gyártása, melyek a gyerekek saját közösségére, értékeikre hívják fel a figyelmet- 

mint az autókon a matricák. 

I. csoport II. csoport III. csoport 

Gyerünk nyomjad neki, mert 

már várják a véredet. 

Az élet 180km/h sebességével 

kezdődik 

Itt a röpke alkalom, 

száguldozhatsz az aszfalton 

Nyújtsd a gépet haver. Vigyázz! 

Ne nyúlj hozzá a kocsi lopott! 

Nem a külső számít, hanem a 

belső. 

 Menj gyorsan, a barátom 

koporsókat ír. 

Nem az a lényeg, hogy rohanok, 

hanem szaladok. 

 Az élet fontos. 

Kezd a biztonságövvel. 

 

A csoporttagok nem tudtak túlságosan elvonatkoztatni az autóktól… 

 

Értéklicit 

Ebben a gyakorlatban minden csoporttag kap 260 fabatkát, melyet elkölthet a brain storming-gal 

gyűjtött, általuk fontosnak tartott értékekre. Amely érték a felsorolás ellenére sem kel el, az a banknál 

marad. (Szakmai team) 

 

ÉRTÉK 

(Ilyen sorrendben diktálták az 

általuk fontosnak tartott 

értékeket) 

 

MENNYIÉRT KELT EL 

 

KI VETTE MEG 

Lakás 120.000  

Bakancs 100.000  

Cigi 120.000  

Szex 70.000  

Család 100.000  

Gyerek 40.000  

Kera 110.000  

Szeretet 30.000  

Összetartás 30.000  

Barátság 70.000  

Óvszer 40.000  

Társ 30.000  

Zenecucc 150.000  

Ékszer 30.000  

Zene 60.000  

Dob 40.000  
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Testvér 50.000  

Autó 40.000  

ÁGOTA® 30.000  

Bor 30.000  

Foci Bank  

Tanulás Bank  

Munka 10.000  

Saját magam Bank  

Kitartás Bank  

ÖSZTÖN 60.000  

Bizalom 20.000  

Bátorság 20.000  

Akaraterő 10.000  

Méltóság  20.000  

Szerelem 30.000  

Házasság 20.000  

A Ház kutyája 50.000  

Ajándék Bank  

Én tulajdonom Bank  

Alázat Bank  

Ünnep Bank  

Megbecsülés 20.000  

Őszinteség 10.000  

Hit Bank  

Remény 30.000  

Pénz Bank  

Kívánság Bank  

Szenvedély Bank  

Kaja 30.000  

Ösztön zenekar 100.000  

Álom 50.000  

Szépség 20.000  

Karrier 20.000  

Győzelem 40.000  

 

Az otthonom értékei 

Olyan képzeletbeli gyermekotthon értékeinek összegyűjtése a cél, melyben mindenki maradéktalanul jól 

érezné magát. 

Ideális gyermekotthon értékei 

I. csoport II. csoport III. csoport 

Álmaim lakásotthonát én úgy tudnám 

elképzelni, hogy ugyan úgy a 

szabályokat be kellene tartani és legyen 

összetartás. Mert ha egy személy kilóg a 

körből akkor a többiek is úgy 

viszonyulnak ő hozzá. Ezért szerintem 

együtt kellene a problémát megoldani. És 

akkor megint nyugalmi körülmények 

közben kialakulna az összetartás, és a 

barátság.  

Konfliktushelyzetek kerülése. A 

lelki problémák egymás felé való 

megoldása, segítségnyújtás. 

 

Szűkebb kör legyen, mert a 

nevelők nagyobb odafigyelést 

tudnak nyújtani. 

Olyan nevelőkre lenne 

szükség, akik átérzik a 

gyerekek sorsát és nem 

úgy tekintenek rájuk, 

mint egy bűnöző 

csoportra. 

Én legszívesebben olyan lakásotthonban 

laknék, ahol nincsenek olyan lányok, 

akik hazudnak, csalnak, lopnak! 

Szeretném, ha mindig lenne összetartás 

és nem lenne vita mindig! Jobb lenne, ha 

A gyerekeknek úgy kellene 

egymáshoz viszonyulni, mintha 

testvérek lennének. Nem egymás 

hibáit kell szem előtt tartani, 

hanem egymás jó tulajdonságát. 

A nevelőknek olyan 

szeretetet kellene adni 

a gyerekek felé, 

mintha a sajátjuk 

lenne és nem úgy 
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egyes lányok nem hazudnának a 

nevelőnek! Ha ilyen lakásotthont már 

megszerveztek és megalakítottak, akkor 

békességben lehetne élni 

Minden gyereknek meg kell adni 

a kölcsönös tiszteletet. 

tekintenek rájuk, mint 

valami „kidobott játék 

babára.” 

 

Ideális gyermekotthon c. játék után a gyermekotthonról alkotott véleményükről beszélgettünk. Mi az, 

ami pozitív most, és mi az, ami negatív.  

+ - Hogyan lehetne változtatni 

mindezen (gyerekek 

maguk mondták ki a 

megoldásokat) 

Ismeretség Rossz társaság Odafigyelünk, hogy kikkel 

barátkozunk. 

Barátság Verekedés, veszekedés Az indulatainkat kezelni 

fogjuk; türelem 

Szabadabbnak lenni, mint otthon Kevés zsebpénz  

 Nem hozzáértő nevelő /kaja/ Segítünk a főzésben 

 Hazugság Akkor hazudok, ha muszáj 

 Motiválatlan nevelő /csak pénzért 

dolgozik 

 

 

Zárás és értékelés 

A napot zárással és értékeléssel fejeztük be. A fiatalok jól érezték magukat ezen a hétvégén. Ami az 

egyik legfontosabb, hogy a munkánk gyümölcsét arathattuk le a hétvégén. S. D. (18 éves fiú), aki egy 

igen domináns személy a csoportban, és aki eddig nagyon csúnyán demoralizálta a lányokat, illetve a 

fiú sorstársait, alapvető pozitív változást mutatott. Nem beszélt csúnyán, és ő volt az, aki szólt a többire 

is.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

III. csoport/4. alkalom 

2006. 

NORMÁK ÉS VEZÉRFONALAK 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Autentikus segítő 

Facilitátor 

 

Lapulevél 

Együttműködési játék, ahol összekötjük láncban a résztvevők lábait, s egy akadálypályán (lapulevelek 

a mocsár közepén) kell végigmennie a csoportnak. 

Az eleje és a vége jól haladt a csoportnak, a közepén azonban nem figyeltek egymásra, így állandóan 

elszakadt a kötél a lábukon. A kiértékelésnél kezdetben mindegyikük a többieket hibáztatta, ill. sokan 

K. Á. (13 éves lány)- t, mert ő el is esett. A beszélgetést sikerült olyan irányba elvinni, hogy ki hogyan 

figyelhetett volna a másikra, s hogyan segíthették volna egymást. Általánosságban is arról beszéltünk, 

hogy az életükben kikre hogyan figyelnek, vagy nem figyelnek, pedig kéne. A végére feloldódott a 

feszültség 

 

Milyen testrész lennél? (Testrész =Tulajdonság) 

Név- Testrész Választás indoklása 

Autentikus segítő 

K. Á. (13 éves lány) 

B. M. (13 éves lány) 

F. Zs. (15 éves lány) 

H. I. (15 éves fiú) 

K. O. (13 éves lány) 

D. E. (13 éves lány) 

Facilitátor 

N. L. (14 éves fiú) 

B. K. (15 éves fiú) 

J. K. (15 éves lány) 

Csoportvezető 

Száj 

Szív 

Szív 

Szív 

Szív 

Láb 

Szív 

Szív 

Láb 

Szív 

Kéz 

Kéz 

 

Sokat és szívesen beszélek 

Mert szeret szeretni/szeretve lenni 

Mert szeret szeretni/szeretve lenni 

Mert szeret szeretni/szeretve lenni 

Mert szeret szeretni/szeretve lenni 

Mert szeret táncolni 

Mert szeret szeretni/szeretve lenni 

Mert szeret szeretni/szeretve lenni 

Nagyon szeret mozogni 

Mert szeret szeretni/szeretve lenni 

Mert jó a kézügyessége 

Mert szeretné ha jó lenne a kézügyessége 

 

Tojásröptető gép 

Kiscsoportokban. Olyan szerkezet létrehozása, hogy ha 1 m magasból leejtünk egy tojást, akkor ne 

törjön el a tojás. Kreatív feladat. Rendelkezésre álló kellékek: szívószál, papír, cellux, olló, színes kréta 

és ceruza a dekoráláshoz. 

1.csoport 

Tojásröptető- TUTAJ 

A tervezés során K. Á. (13 éves lány) és D. E. (13 éves lány) passzív maradt. B. K. (15 éves fiú) 

lelkesedése magával ragadta a lányokat is. B. K. (15 éves fiú) feladatokkal bízta meg őket, így 

hasznosnak érezték magukat. Készítettünk egy tutaj- alapot, majd fészket rá szívószálból és a szívószál 

zacskójából. Emellett készíttetünk egy csövet papírból celluxszal összeragasztva. Tutaj, rá fészek, rá a 

papírcső. Stabil rögzítés. 1 m magasról leengedtük a tojástnem tört össze! Nagyon büszkék voltak a 

kiscsoporttagok, sikerélmény volt. 

2.csoport 

Tojásröptető- RAKÉTA 

Rakétaformájú papírváz. Belülről volt a rakéta alja szívószállal kibélelve, ebben a tojás. A rakéta aljára 

hajlított szívószálak voltak rögzítve, így kellő rugalmassággal esett. Aktívan részt vettek a tervezésben, 

elkészítésben. A bemutató során nagyon büszkék voltak és feldobódtak a sikertől. 
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3.csoport 

Tojásröptető- EJTŐERNYŐ 

B. M. (13 éves lány) és J. K. (15 éves lány) meghökkent a feladattól, de látva Facilitátor és N. L. (14 

éves fiú) hozzáértését és pozitív szemléletét, segítettek az elkészítésben. A bemutató során büszkeséggel 

szemlélték a sikeres repülést. 

Összegzés: 

Mindhárom bemutató szemlélése után a csoporttagok a kezdetben meglévő versengésből közös 

büszkeségre váltottak. Mindenki ügyesnek találta mindenki megoldását és igazi csapatszellem 

uralkodott. Olyannyira, hogy a 3 művet összevonták: a tutaj lett az anyahajó, a rakéta kilövő állomása és 

az ejtőernyő leszállópályája is. 

Tojásröptető gép készítése kiscsoportokban: nagyon kreatív, ötletes munkák születtek, a csoportok 

demokratikusan, lelkesen dolgoztak együtt, még a visszahúzódóbbak is bevonhatóak voltak a közös 

munkába. 

Táblamutogatós játék 

Hangulatok, viselkedésmódok külső megjelenítésének érzékeltetésére. Nagyon nagy tetszést aratott a 

játék, mindazok ellenére, hogy a csoporttagok nem tudták jól kifejezni az érzések közti különbségeket. 

Az tetszett nekik nagyon, mikor a team- tagok kerültek sorra. Példaértékű viselkedést produkáltak és 

képet kaptak a gyerekek az egyes viselkedésmódokhoz tartozó érzésekről és kifejezési módokról. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

IV. csoport/4. alkalom 

2007. 

NORMÁK ÉS VEZÉRFONALAK 
Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

Értéklicit 

Ebben a gyakorlatban minden csoporttag kap 260 fabatkát, melyet elkölthet a Brain storming-gal 

gyűjtött, általuk fontosnak tartott értékekre. Amely érték a felsorolás ellenére sem kel el, az a banknál 

marad. (Szakmai team) 

 

ÉRTÉK 

(Ilyen sorrendben diktálták az 

általuk fontosnak tartott 

értékeket) 

 

MENNYIÉRT KELT EL 

 

KI VETTE MEG 

HÍRNÉV 10  

HÁZ 85  

MUNKAHELY 30  

CSALÁD 115  

PÉNZ 25  

ÉLET 50  

BERENDEZÉSEK A HÁZHOZ 100  

KOCSI 30  

MOTOR 190  

ÉLELMISZER,ÉTEL 20  

ALKOHOL, ITAL 10  

TELEFON 15  

SZERETET 120  

SZEX 130  

ÖRÖM 60  

SPORT 25  

JÓSZÍVŰSÉG 60  

TV 5  

NYARALÁS, UTAZÁS 5  

HÁZIMOZI 40  

NEVETÉS 40  

NŐ 10  

BARÁTSÁG 85  

ŐSZINTESÉG 110  

MŰKINCS 0 -- 

BIZALOM 70  

KITARTÁS 60  

POROLTÓ 5  

ÉRZÉKSZERVEINK 30  

VÉGTAGOK 5  

RUHÁZAT 35  

EGÉSZSÉG 40  

ALVÁS 45  
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TERMÉSZETESSÉG 40  

JÓ BELSŐ 

TULAJDONSÁGOK 
20  

OKOSSÁG 20  

BÉKÉS TERMÉSZET 10  

HÁZASSÁG 40  

BÁTORSÁG 5  

IGAZSÁG 25  

EGYENLŐSÉG 45  

FŰTŐTEST 0  

GYEREK 70  

SZÉPSÉG 10  

BÉKE 5  

BIZTONSÁG 25  

HŰSÉG 50  

SZERELEM 35  

SZÜLŐ 20  

TANULÁS 15  

ÜZLET 10  

 

A SORREND: 

1. MOTOR- 190 

2. SZEX- 130 

3. SZERETET- 120 

4. CSALÁD- 115 

5. ŐSZINTESÉG- 110 

6. BERENDEZÉSEK- 100 

7. HÁZ- 85 

8. BARÁTSÁG- 85 

9. BIZALOM- 70 

10. GYEREK- 70 

11. ÖRÖM- 60 

12. KITARTÁS- 60 

13. JÓSZÍVŰSÉG- 60 

14. HŰSÉG- 50 

 

A felállított listából lehetőségük volt a csoporttagoknak a számukra 3 legfontosabbat kiválasztani. 

(Többen jelezték, hogy egy csomó mindent szerettek volna még megvásárolni.) A választás eredményei: 

NÉV 1.  2.  3.  

N. I. (18 éves fiú) bizalom szeretet Őszinteség 

P. L. (17 éves fiú) hűség bizalom Család 

T. T. (17 éves fiú) élet motor Szeretet 

L. N. (17 éves lány) bizalom szeretet Család 

B. E. (18 éves lány) őszinteség család Szeretet 

Sz. É. (16 éves 

lány) 

bizalom hűség Őszinteség 

Társcsoportvezető szeretet őszinteség bizalom 

 

Ezek számukra az IGAZI értékek. 

A ház sok esetben szimbólumként jelent meg. Kérésünkre kifejtették, hogy a ház jelenti a biztonságot, 

családot, jövőt, az életet magát. 
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Lökhárító matrica gyakorlat (2 kiscsoportban) 

Cél: olyan szlogenek gyártása, melyek a gyerekek saját közösségére, értékeikre hívják fel a figyelmet- 

mint az autókon a matricák. 

I. csoport II. csoport 

Ha szeretnéd, nem verlek át. Nem jó egyedül! 

A barátság a legfontosabb a világon! Barátságos vagyok, gyere tolass belém! 

Mindig éhes vagyok, de neked is hagyok! Tudod, milyen jó volt….? 

Szeretem a sört, de megvetem az alkeszokat. Szeretteimmel lenni jó!  

Ha éhes vagy, adok neked, és nem várok hálát! Öröm a legnagyobb boldogság. 

Ha szereted a munkahelyed, ne szólj be a 

főnöknek! 

Élj egészségesen! 

Hűséges vagyok. Ne bántsd az öregeket!  

Az őszinteségem a legszebb erényem Ne nézd le a kisebbeket! 

Családapa vagyok! A nőket szeretni kell! (a férfiakat is!) 

Szeretem a szexet, csak sikíts! Örülök a végtagjaimnak! 

Kedvenc sportom az alvás.. Egyenlőek vagyunk! 

Szorgalmas vagyok, szólj és segítek! Zene nélkül nem tudnék élni. 

Jószívű vagyok, ha kell, cigit adok! A zene teljessé tesz 

Szeretem, ha körülöttem gyerekek vannak! Szeretni fogom a családomat, ha lesz. 

Szeretem az öltözködésemet. I            Motors! 

Szeretem az életet, vigyázz rám! Légy őszinte, én is az vagyok veled! 

Vigyázz ! Baba a kocsiban! Szeretlek téged, ne csinálj hülyeséget! 

Bátor gyerek vagyok. Béke legyen veled! 

Ha gyerek vagy: játssz velem! Barátom legyél, ne az ellenségem! 

Randi képes vagyok! Bízzál bennem kérlek! 

Hastáncolok, gyere, megtanítalak téged is! Elölről, vagy hátulról? 

Csak szólj, és én ugrok! Gyereket akarok! 

Szépségkirálynő! Szeretnivalók a kisgyerekek. 

Jószívű vagyok, gyere és stoppolj nyugodtan! Hosszú az út.. 

Konyhatündér vagyok!!! Gyertek lányok, szabad vagyok! 

Őszinte vagyok, nem hazudok! Üzletembernek áll a világ! 

Szeretem a kitartást a csoporton belül. Szeretek enni! 

Szeretet a legfontosabb az életben. Félek szeretni! Segíts! 

Béke legyen veled! Szeretlek, mert te is szeretsz! 

Igényes és szorgalmas is vagyok, és ezért 

éjszakázok is. (ha kell) 

A pénz nem boldogít! 

Társat keresek! Főzök, mosok, takarítok! Házra gyűjtök! 

Kóstold meg a főztöm, előbb- utóbb jól laksz. Bízz, hogy bízhassak! 

Ha szereted a munkahelyed, vezess óvatosan! Csak egy családod van, vigyázz rá! 

Szeretek sütni, ha akarod, sütök neked. Könnyen megszeretlek, ne élj vissza vele! 

Rád bízom a pénzt, mert okosan bánsz vele. Szeretem a rendőröket, ha védenek minket. 

Szeretem a béketűrő embereket, én is az vagyok. ANGEL (angyal) vagyok! 

Vigyázz, házas ember vagyok! Szeretem, ha csapaton belül őszinték és nyitottak 

vagyunk egymással! 

Sportos és türelmes vagyok! Mond el a titkod, mert én megtartom! 

Megosztom veled, amim van. Te megosztod 

velem, amid van? 

 

 

Irányított beszélgetés a tanult tehetetlenségről 

Facilitátor elmesélte a kutyával folytatott kísérletet, melynek eredményeiről beszélgettünk. (kutya, 

átugrálni egy paravánon, áram a talpa alatt. Aztán mindkét térfélen áram van vezetve a talpa alá. A 

kutya ilyenkor már nem ugrált, csak ült tehetetlenül és üvöltött.) A csoporttagok első állítása szerint 

nem ismernek ilyen embert. A beszélgetés végére többen bólogattak. 
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Palackposta (lakatlan sziget remetelakójának, Rumcájsznak) 

Rumcájsz egy tanult tehetetlen ember, aki magányos szigettel szimbolizáltan él, hisz semmit nem tett a 

boldogulásáért, magányos, egyedül van és már csak nyüszít halkan a kíntól.  

Feladat: levelet írni a palackpostával, melyet meg kap Rumcájsz. 

mit tehetsz TE azért, hogy Rumcájsz ne legyen remete az életben? 

Mindenki megírta az üzenetét, melyet középre helyezett edényben gyűjtöttünk össze, melyen ült 

Rumcájsz, akit egy plüssmaci jelenített meg. Az edény körbejárt, mindenki kivett egyet, és hangosan 

felolvasta. Aztán azt is megosztotta a csoporttal, hogy ez a tanács segítheti- e az ő saját életét. 

 

Üzenetek Rumcájsznak: 

Ki kapta  üzenet párhuzam 

P. L. (17 éves fiú) Mert a többségi társadalom nem 

ezt gondolja, attól te még értékes 

vagy és minden meg van benned, 

ami csak kell a boldoguláshoz. 

Sokszor lenne szüksége ilyen 

megerősítésre, mert kevés az 

önbizalma és gyakran érzi ezt. 

T. T. (17 éves fiú) Hiányzol a közösségből Elgondolkodott: tényleg sokszor 

hiányzik a közösségből, mert mindig 

motorozik. 

L. N. (17 éves lány) Erő, képesség, akarat: mind 

benned van, csak bízz magadban. 

Nem vagy egyedül. 

Pontosan erre van szüksége. Ilyen 

megerősítésre 

Facilitátor Ne légy „üüüü”, bízz magadban Nem véletlenül találta meg ez az 

üzenet, sokszor jobban kellene 

magában bíznia 

B. E. (18 éves lány) Segíteni szeretnék Örülne, ha valaki segítene neki 

Sz. É. (16 éves lány) Veszek lakást, szerzek munkát. 

Segítek. 

Az jó. 

N. I. (18 éves fiú) Nem bánt senki, merjél élni. Ezt elteszi ezt az üzenetet. 

Fiú Autentikus segítő Meg kéne próbálnod bízni.. Lehet, hogy tényleg meg kellene 

próbálnia 

Társcsoportvezető Segíteni szeretnék, ha elfogadod. A segítség elfogadása sokszor 

nehezen megy. 

 

 

Zárás: Megerősítő csillag 

(egyesével áll fel minden csoporttag. Benyújtja középre a kezét és elmondja, mit visz magával a napból. 

Következő ráhelyezi a kezét az első kezére és így tovább..) 

L. N. (17 éves lány): itt lehetek 

Sz. É. (16 éves lány): az egészet, nagyon jó volt 

N. I. (18 éves fiú): a szobai kiscsoportos beszélgetést 

T. T. (17 éves fiú): megérkezett 

P. L. (17 éves fiú): együtt vagyunk. A csoport 

Fiú Autentikus segítő : hogy veletek lehetek 

Facilitátor : egész napot 

Társcsoportvezető : az őszinteséget. 

 

 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Rain man (Esőember) c. film vetítése 

 Nagyon tetszett nekik a film, többen nem látták még soha. A kiértékelés során jól látszott, hogy 

értették és érezték a különbséget a főszereplő film eleji és film végi értékorientáltsága között. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

V. csoport/4. alkalom 

2008. 

NORMÁK ÉS VEZÉRFONALAK 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

 

A team gyerekotthonba érkezését követően 

 

Megérkező kör 

K. P. (18 éves fiú): Az ünnepek alatt ivott, ivott és ivott. 4,5 lett az átlaga, erre büszke. Szalagtűzője 

volt. Karácsonyt a nővérénél töltötte, kb. 40 vendég is volt. Elutazott ….ra a korábbiakban említett 

nővére 2 gyerekét meglátogatni, akiket még soha nem látott. Vitt nekik ajándékot is és bemutatkozott: 

„én vagyok a nagybácsitok.” Szilveszterkor is ivott, akkor már itt volt. Újévi fogadalom: soha többet 

nem iszik. 

J. É. (18 éves lány): 2 ofői figyelmeztetést kapott + biológia egyest+ 6 igazolatlant. Egy napot nem volt 

iskolában, de jelezte, hogy másnap viszi az igazolást. A tanár azt mondta, hogy nem érdekli, mert már 

beírta az igazolatlanokat . Nem szólt neki senki, hogy mennie kell a szalagtűzőre, ezért kapott egy ofői 

figyelmeztetést. Ofő az ofői órán feleltette biológiából, ami egyes lett. Igazságtalannak érezte és felhívta 

a gyámját, aki kérte, adja át a telefont az ofőnek. Fél órán keresztül beszélt a gyám a tanárral. A 

beszélgetés végén ideges és nyugtalan volt. Óra végén mindenkit kiküldött a teremből- kivéve őt. Ott 

elmondta neki, hogy: „Tudom, h te Á. G. vagy és a lelked sérült és bla - bla… a 6 igazolatlant már 

igazolta a tanár, azóta nem meri feleltetni és életében először szépen bánik vele. 

Testvérével és szerelmével meglátogatták karácsonykor a testvérüket és az igazi anyjukat. Oda szerelme 

nem ment vele. Az anyja nagyon igénytelen. Őt „lekurvázta”, tesóját is mindennek lehordta, „pedig 

nincs is joga hozzá, mert nem is nevelte”. Kis féltestvérét sajnálja, aki cigányul szólt hozzá, de mondta 

neki J. É. (18 éves lány) h azt nem érti. R. F. (16 éves fiú). „tudod neki mondani azt, hogy anyu?” 

„Nem. Nem tudom, hogyan szólítsam…” Egyébként jól van és végig nevetve mesélte az egészet. 

F. K. (17 éves lány): testvére hazajött Olaszországból és vele töltötte az ünnepeket. Nagyon jó volt. 

Engedély nélkül kiment, rögtön körözést is adtak ki ellene, de ő hívta a gyámot és megnyugtatta, hogy 

hol van, jól van és estére vissza is érkezik. Sok ajándékot kapott és várta, hogy jöjjünk. Rengeteget 

beszélt.  

P. T. (16 éves fiú): kapott karácsonyra egy FA- készletet meg egy marokkó játékot, de azt széttörte. 

Énekből meg fog bukni, pedig egy hétig másolta az énekfüzetét. Kap ösztöndíjat, ofővel beszélt, hogy 

győzze meg az énektanárt, hogy engedje énekelni és kijavíthassa az egyeseit. Szilveszterkor bulizott. 

Találkozott K. P. (18 éves fiú)val hajnal fél ötkor, aki nagyon be volt nyomva és kereste a kabátját, amit 

elvitt valaki. P. T. (16 éves fiú) látta, hogy viszik a K. P. (18 éves fiú) kabátját, de nem érdekelte.. 

B. Gy. (17 éves lány): nem akart a tesóival együtt karácsonyozni, ezért hazudott nekik. Jó volt az 

ÁGOTAban lenni az ünnepségen, az volt a legjobb. Kapott egy mamuszt, aminek nagyon örült. 

Szilvesztert bent töltötte, várta, h jöjjünk. 

G. Cs. (17 éves lány): volt az ÁGOTAban, az ünnepségen az nagyon jó volt és nagyon örült. Volt rossz 

is: egy lány bekavart neki és többen meg akarták verni, megfenyegették. Ám G. Cs. (17 éves lány) nem 

hagyta magát és EGYEDÜL védte meg magát. Barátnőjének sem engedte, hogy megvédje, mert ő 

akarta elintézni ezt a dolgot. Ez meg is történt. Rosszul esett neki, hogy mikor idegességében sírni 

kezdett, P. T. (16 éves fiú) kinevette. Ezt bele is mondta P. T. (16 éves fiú) szemébe. 

R. F. (16 éves fiú): nagyon szép volt a karácsony, még soha nem volt ilyen szép. Meleg volt a sült 

krumpli a vacsoránál és finom ropogós volt. Iskolában minden tanárnak készítettek ajándékot. …ben 

voltak egy ünnepségen, ahol látták LL Juniort. Voltak ünnepségen az ÁGOTA Alapítványnál, az volt a 

legjobb. Karácsonykor az ünnepség után nem rohant fel az ajándékokért, mert már leszokott róla. 

Szilveszterkor ránézett az Isten, mert mehetett bulizni. Már várta h jöjjünk. 
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K. J. (17 éves fiú): minden okés volt, volt, bulizott Szilveszterkor. Axe csomagot kapott karácsonyra. 

(Szünetben Fiú Autentikus segítőnek: „minden nagyon rossz volt bent.” 

D. L. (17 éves lány): fegyelmije lesz az iskolában. Órán lehetett karácsonyi ajándékokat készíteni és ő 

szeretett volna varrni fogó kesztyűt. Megkérte a tanárt, hogy segítsen, aki odament és az egyiket 

megvarrta helyette, aztán otthagyta, hogy a másikat most már csinálja meg ő. D. L. (17 éves lány) kérte 

hogy segítsen. Többször kérte. A tanár pedig azt mondta, hogy D. L. (17 éves lány) azt akarja, hogy ő 

csinálja meg helyette és addig hajtotta ezt, hogy D. L. (17 éves lány) visszaszólt neki. Emiatt lesz 

fegyelmije. A vita közben a tanár olyanokat vágott a fejéhez, hogy az osztályban is fél mindenki tőle. A 

karácsony jól telt, bár nem akarták kiengedni a fegyelmi miatt a barátja családjához. Jól teltek az 

ünnepek. 

 (Mikor azt kérte a tanártól, hogy segítsen, azt tette, amire mi tanítottuk. Hogy kérjen 

segítséget…) 

 

Lány Autentikus segítő: most először életében nem egyedül töltötte a karácsonyt és nagyon jó volt. A 

szilveszter is. Kezdődnek a vizsgái. Már nagyon várta h ideérjünk., egyébként minden rendben van 

körülötte. 

 

Társcsoportvezető: az eltelt hosszú időszakban nagyon sokat dolgozott és sikerült rendbe tenni a 

dolgokat. Örül, hogy itt lehet. 

Fiú Autentikus segítő: karácsony jó volt, nem volt egyedül, szilveszterkor is bulizott. Kezdődnek a 

vizsgák is. Barátnőjével szakított. Várta hogy itt legyünk. 

 

Csoportvezető: ünnepek rendben teltek, várta, hogy vége legyen. Öccseivel játszott sokat, szánkózott. 

Kezdődnek a vizsgák, egy teljes napot mesenézéssel töltött. Már nagyon várta hogy itt legyenek. 

Értéklicit 

Ebben a gyakorlatban minden csoporttag kap 260 fabatkát, melyet elkölthet a Brain storming-gal 

gyűjtött, általuk fontosnak tartott értékekre. Amely érték a felsorolás ellenére sem kel el, az a banknál 

marad. (Szakmai team) 

 

 

ÉRTÉK 

(Ilyen sorrendben diktálták az 

általuk fontosnak tartott 

értékeket) 

 

MENNYIÉRT 

KELT EL 

 

KI VETTE MEG 

BIZALOM 140 G. CS. (17 ÉVES LÁNY) 

SZERETET 150 F. K. (17 ÉVES LÁNY) 

ŐSZINTESÉG 150 FIÚ AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

EGY CSEPP REMÉNY 100 P. T. (16 ÉVES FIÚ) 

SZERELEM 210 J. É. (18 ÉVES LÁNY) 

KITARTÁS 130 LÁNY AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

ÖLELÉS 50 B. GY. (17 ÉVES LÁNY) 

SEGÍTSÉGADÁS 70 B. GY. (17 ÉVES LÁNY) 

ÖNÁLLÓSÁG 100 TÁRSCSOPORTVEZETŐ 

TISZTELET 80 P. T. (16 ÉVES FIÚ) 

ÖRÖM  50 TÁRSCSOPORTVEZETŐ 

ÖSSZEFOGÁS 30 P. T. (16 ÉVES FIÚ) 

GYEREK 80 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

CSALÁD 140 D. L. (17 ÉVES LÁNY) 

MELEGSÉG 30 R. F. (16 ÉVES FIÚ) 

JÓKEDVŰSÉG 50 TÁRSCSOPORTVEZETŐ 

SZERVEZŐKÉSZSÉG 40 R. F. (16 ÉVES FIÚ) 

JÓSÁG 30 G. CS. (17 ÉVES LÁNY) 
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JÓTANÁCS 30 B. GY. (17 ÉVES LÁNY) 

BÖLCSESSÉG 40 LÁNY AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

BARÁTSÁG 50 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

TANÍTÁS 20 FIÚ AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

ODAFIGYELÉS 30 G. CS. (17 ÉVES LÁNY) 

MEGBÍZHATÓSÁG 50 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

TÖRŐDÉS  30 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

ÖSZTÖN 30 R. F. (16 ÉVES FIÚ) 

ODAADÁS 20 FIÚ AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

NYUGODTSÁG/NYUGALOM 15 R. F. (16 ÉVES FIÚ) 

ÖNURALOM/HIGGADTSÁG 50 K. J. (17 ÉVES FIÚ) 

ANARCHIA 100 K. J. (17 ÉVES FIÚ) 

SZABADSÁG 30 K. J. (17 ÉVES FIÚ) 

ÁGOTA 45 R. F. (16 ÉVES FIÚ) 

BOBYKA, A PLÜSSPÁRDUC 10 F. K. (17 ÉVES LÁNY) 

KAPCSOLAT 30 K. J. (17 ÉVES FIÚ) 

HELYES DÖNTÉS 20 FIÚ AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

ÁLLATSZERETET 20 F. K. (17 ÉVES LÁNY) 

LELKI ÁPOLÁS 10 R. F. (16 ÉVES FIÚ) 

TERMÉSZETVÉDELEM 20 B. GY. (17 ÉVES LÁNY) 

EGÉSZSÉG 10 TÁRSCSOPORTVEZETŐ 

SPORT 30 LÁNY AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

HUMOR 10 G. CS. (17 ÉVES LÁNY) 

NYITOTTSÁG -- -- 

MEGBÁNÁS 30 G. CS. (17 ÉVES LÁNY) 

MEGÉRTÉS 25 B. GY. (17 ÉVES LÁNY) 

MEGBOCSÁTÁS 40 LÁNY AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

MEGLEPETÉS)ÖRÖMET 

OKOZNI TUDÁS) 

25 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

MEGHITTSÉG 20 B. GY. (17 ÉVES LÁNY) 

TUDÁS (TANULÁS) 20 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

ELKÉPZELÉS, FANTÁZIA 30 K. J. (17 ÉVES FIÚ) 

ÁLMAIM, CÉLOK 95 D. L. (17 ÉVES LÁNY) 

MEGERŐSÍTÉS 25 FIÚ AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

BIZTONSÁG 45 TÁRSCSOPORTVEZETŐ 

MAK. P. (18 ÉVES 

FIÚ)ZTOSSÁG 

30 B. GY. (17 ÉVES LÁNY) 

JÓ EMLÉKEK 80 R. F. (16 ÉVES FIÚ) 

MAKACSSÁG 25 D. L. (17 ÉVES LÁNY) 

ROSSZ EMLÉKEK 30 F. K. (17 ÉVES LÁNY) 

AKARATERŐ 40 F. K. (17 ÉVES LÁNY) 

ÉRZÉKENYSÉG 40 J. É. (18 ÉVES LÁNY) 

BELÁTÁS KÉPESSÉGE 30 P. T. (16 ÉVES FIÚ) 

KÍVÁNCSISÁG 25 FIÚ AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 
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AZ ELSŐ 10 LEGFONTOSABB ÉRTÉK: 

 

1. SZERELEM 210 

2. SZERETET, ŐSZINTESÉG 
150 

3. BIZALOM, CSALÁD 140 

4. KITARTÁS 130 

5. ÖNÁLLÓSÁG, ANARCHIA, EGY CSEPP 

REMÉNY 100 

6. ÁLMAIM, CÉLOK 95 

7. GYEREK, TISZTELET, JÓ EMLÉKEK 
80 

8. SEGÍTSÉGADÁS 70 

9. ÖLELÉS, BARÁTSÁG, ÖRÖM, 

JÓKEDVŰSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, 

ÖNURALOM 
50 

10. BIZTONSÁG, ÁGOTA 45 

 

5 perc szünet, melyben K. J. (17 éves fiú) feladatot kap: előadást tartani az anarchiáról! 

Kiderült, hogy annyit tud az anarchiáról, hogy ott mindent szabad. Elmeséltük neki, mit is jelent 

valójában. Ekkor már nem akarta, hogy az értékek közt legyen, ezért kihúzta saját kezűleg a listáról. 

 
 MIT VETT? MIÉRT AZT VETTE? A 3 LEGFONTOSABB 

sorrendben. 

LÁNY 

AUTENTIKU

S SEGÍTŐ 

KITARTÁS, BÖLCSESSÉG, 

SPORT, MEGBOCSÁTÁS 

Ezek megvannak, de jó ha még több van 

belőle. Bölcsességre még nagy szüksége 

van 

1. ÁLMAIM-CÉLOK 

2. BIZALOM 

3. ŐSZINTESÉG 

D. L. (17 

ÉVES LÁNY) 

CSALÁD, ÁLMAIM-

CÉLOK, MAKACSSÁG 

Nagyon szeretne családot. Makacssága 

van, az álmai pedig nagyon fontosak 

1. ŐSZINTESÉG 

2. SZERELEM 

3. BARÁTSÁG 

TÁRSCSOPO

RTVEZETŐ 

ÖNÁLLÓSÁG, ÖRÖM, 

JÓKEDVŰSÉG, 

EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG 

Egy részük megvan, és az utóbbi időben 

érzi, hogy sokkal több örömre és 

jókedvre lenne szüksége, ezért vásárolta 

meg 

1. SZERETET 

2. BIZTONSÁG 

3. EGÉSZSÉG 

F. K. (17 

ÉVES LÁNY) 

SZERETET, 

ÁLLATSZERETET, 

BOBYKA, AKARATERŐ, 

ROSSZ EMLÉKEK 

Ragaszkodik a rossz emlékekhez, mert 

ezek segítenek abban, hogy többet ne 

kövesse el őket. 

1. SZERETET 

2. BIZALOM 

3. ÁGOTA 

J. É. (18 

ÉVES LÁNY) 

SZERELEM, 

ÉRZÉKENYSÉG 

A szerelemben minden benne van: 

tisztelet, szeretet, odaadás, törődés, 

odafigyelés, nem magányos… 

Érzékeny eléggé 

1. EGÉSZSÉG 

2. CSALÁD 

3. ÖSSZEFOGÁS 

P. T. (16 

ÉVES FIÚ) 

TISZTELET, 

ÖSSZEFOGÁS, BELÁTÁS 

KÉPESSÉGE 

Van tisztelet, de néha több kellene. 

Belátás képessége megvan benne, az 

összefogás, ami nagyon hiányzik 

1. GYEREK 

2. ÁLMAIM-CÉLOK 

3. MEGERŐSÍTÉS 

R. F. (16 

ÉVES FIÚ) 

MELEGSÉG, 

SZERVEZŐKÉSZSÉG, 

ÖSZTÖN, ÁGOTA, LELKI 

ÁPOLÁS, NYUGODTSÁG, 

JÓ EMLÉKEK 

Ezek azok, amik meg is vannak, de 

továbbiakban is szükség van rájuk 

1. ÁLMAIM-CÉLOK 

2. ELKÉPZELÉS,FANT

ÁZIA 

3. SZERVEZŐKÉSZSÉ

G 

B. GY. (17 

ÉVES LÁNY) 

JÓTANÁCS, 

SEGÍTSÉGADÁS, ÖLELÉS, 

MEGHITTSÉG, 

MAGABIZTOSSÁG, 

MEGÉRTÉS, TERMÉSZET-

VÉDELEM 

Meghittséget el kellett neki magyarázni, 

de utána kellett neki. Több 

magabiztosságra és ölelésre lenne 

szüksége. 

1. SZERETET 

2. BIZTONSÁG 

3. BIZALOM 
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K. J. (17 

ÉVES FIÚ) 

ÖNURALOM, ANARCHIA, 

SZABADSÁG, 

KAPCSOLAT, 

ELKÉPZELÉS-FANTÁZIA 

KEZÉBEN FILCTOLLAL ÁTHÚZTA 

AZ ANARCHIÁT MINDEN HELYEN! 

1. ŐSZINTESÉG 

2. BÖLCSESSÉG 

3. KAPCSOLAT 

FIÚ 

AUTENTIKU

S SEGÍTŐ 

ŐSZINTESÉG, TANÍTÁS, 

ODAADÁS, HELYES 

DÖNTÉS, MEGERŐSÍTÉS, 

KÍVÁNCSISÁG 

Ő is szeretne tanítani, sokszor van 

szüksége helyes döntésre, 

megerősítésre. A kíváncsiság segít 

bátornak lenni 

1. ŐSZINTESÉG 

2. KITARTÁS 

3. BIZTONSÁG 

G. CS. (17 

ÉVES LÁNY) 

BIZALOM, JÓSÁG, 

ODAFIGYELÉS, HUMOR, 

MEGBÁNÁS 

Ezek mind megvannak neki, de jó ha 

több van belőle. 

1. BIZTONSÁG 

2. ŐSZINTESÉG 

3. SZERETET 

K. P. (18 

ÉVES FIÚ) 

GYEREK, BARÁTSÁG, 

MEGBÍZHATÓSÁG, 

TÖRŐDÉS, MEGLEPETÉS, 

TUDÁS 

Ezek a legfontosabbak az életében. 

Megbízható, itt bent barátai nincsenek. 

Törődik másokkal. A tudás az alapja 

annak, h legyen munkája, élete. 

1. SZABADSÁG 

2. SZERELEM 

3. CSALÁD 

 

Az otthonom értékei 

Ideális gyermekotthon c. játék után a gyermekotthonról alkotott véleményükről beszélgettünk. Mi az, 

ami pozitív most és mi az, ami negatív.  

Az otthonom értékei Ami nem jó.. 

Menedék 

Biztonság 

Élelem 

Teljes körű ellátás 

Infrastruktúra 

Étkezések 

Tisztálkodás 

Ruházat 

Társaság 

Pénz 

Tanulási lehetőség 

Munka 

Zene 

Tv 

Jogsi 

Kimenő (engedéllyel) 

Kötődés 

Ismerkedés 

Barátságot kötni 

Nem lettünk utcabeliek 

Nyaralás (külföld) 

Pénzgyűjtés (kikerüléshez) 

Megerősödés, élettapasztalat  

Okosak lettünk 

Meg tudjuk védeni magunkat 

Szépen beszélni 

Társadalomba beilleszkedni 

Közösségben élni 

Pozitív felnőtt minta 

Megbecsülni, amit kapunk- az életben is értékelni 

fogjuk (egymást) 

Az ünnepek jelentősége (megtartása) 

kreativitás megélése néha 

 

Nem elég jó kaja 

Sok igazságtalanság 

Szakácsok ki lökik a kaját elénk 

Nem figyelnek a felnőttek ránk 

Agresszió, verekedés, kés 

Nem védik ki a felnőttek a gyerekeket 

Kevés a pénz 

Lenézés 

Behozzák a felnőttek a problémáikat 

Kiszolgáltatottság 

Vérszívók 

No támogatás 
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Megoldás a rossz dolgokra nem nagyon van. Amit tehetünk, az az, hogy megtanulunk alkalmazkodni és 

együtt élni a jelenlegi állapotokkal. Többen jelezték, hogy sok lehetőségről nem tudnak, mert nem 

tájékoztatja őket senki..  kérdezősködni, utánajárni, nem hagyni lerázni magukat. 

 

Lökhárítómatrica gyakorlat 

 
I. csoport II. csoport III. csoport 

 Bízz magadban, mert 

másban is megbízhatsz! 

 A tudás az élet 

tanítómestere. 

 Szeretni jó és nemes dolog. 

 Szeretek másokat, mert 

engem is szeretnek. 

 Adj magadnak szárnyat és 

szabad lehetsz! 

 Törődj másokkal és mások 

is törődnek veled! 

 Küzdj meg álmaidért, 

amiért kitartasz. 

 Az élettől jön az igazi 

bölcsesség. 

 Ölelj át másokat, hogy 

örömöt szerezhess! 

 Ölelj másokat, hogy 

érezhesd szíved 

melegségét! 

 Fogjatok össze, és a 

kapcsolat is erősebb lesz. 

 Légy bátor szerelmesnek 

lenni! 

 Éld életed szeretettel, 

nyitottsággal, és 

őszinteséggel, és egy 

reggel arra ébredsz, hogy 

valóra váltak álmaid. 

 A bizalom fél élet, de ha 

bennem is bíznak egésszé 

lehetek. 

 Ne bánts meg másokat, 

mert neked is fájna, ha 

valaki megbántana. 

 A tudás az egyetlen, amit 

soha nem vehetnek el 

tőled. 

 A család a legszebb dolog 

az életben 

 Úgy éld meg minden 

napodat, mintha mindegyik 

az utolsó napod lenne. 

 Azok a legdrágább dolgok, 

amik nem kerülnek 

semmibe…pl.: puszi, 

ölelés, mosoly.. 

 A szépség belülről fakad. 

 Segíts magadon, az Isten is 

megsegít.hu 

 Bízok magamban, mert 

mások is bíznak bennem. 

 Örülj a más örömének és te 

is örülni fogsz! 

 Úgy bánj másokkal, ahogy 

szeretnéd, hogy veled is 

bánjanak.! 

 Sok szív, sok lélek, de egy 

a cél: a boldogság 

 Tisztelj másokat, és mások 

is tisztelni fognak. 

 A szeretet a legnagyobb 

kincs. 

 Váltsd valóra álmaid és 

elérheted céljaid! 

 A szeretet teszi boldoggá 

az életet. 

 Az ÁGOTA kezdete egy új 

világ létrejötte 

 Kitartás és a hit visz előre 

az életben. 

 Az élet egy ajándék, ami 

tele van meglepetésekkel. 

 Ne álmodd az életet, 

hanem éld az álmaidat! 

 Az egészség a legnagyobb 

kincs, ha nincs, akkor 

semmi se sincs. 

 Ápolj magadban mély 

tiszteletet azok iránt, kik 

igazán szeretnek. 

 Bár gettós vagyok, de 

hinni és szeretni nagyon 

tudok. 

 ÁGOTA a legjobb:  

      Push Up Hatás! 

 Ápold magad, ne légy 

igénytelen 

 Ne üss meg gyereket, mert 

lelkébe tiporsz 

  

 A tudás a munkahely atyja. 

 A gyerek a legszebb 

ajándék 

 Adj ihletet! 

 Tisztelj és becsülj! 

 Ha másnak szervezel, az 

jó, de ha neked szerveznek: 

még jobb. 

 Ne légy makacs, nem vezet 

sehova! 

 Álmodj bátran, és úgyis 

eléred a célod. 

 Tisztelj mást és más is 

tisztelni fog téged! 

 A szerelem boldogságától 

elönt a melegség. 

 Légy önálló és szabad 

leszel! 

 Ne feledd: van még egy kis 

csepp remény! 

 Ne félj a megbocsátástól! 

 Ne feledd: a kapcsolatokat 

ápolni kell 

 A pénz boldogít 

 A szeretet rabja lennék.. 

 Szeress és más is szeretni 

fog 

 Légy nyitott és kinyílnak 

előtted is. 

 Nevetve fogd fel az életet 

 Légy bölcs és erős 

 Biztonság a legnagyobb 

védelem 

 A jövődet úgy alapozd, 

hogy neked is jó legyen. 

 Nevess, és nevetni fogok 

én is 

 A jóság mindent 

megbocsát 

 Isten azt mondta: bocsáss 

meg azoknak, kik rosszat 

cselekednek. 

 A jó emlékeket őrizd meg, 

a rosszat pedig vesd le, 

mint a ruhát magadról 

 Bízz másokban, hogy ne 

légy magányos 

 A család a gyerek 

védőszentje. 
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Irányított beszélgetés a tanult tehetetlenségről 
Társcsoportvezető elmesélte a kutyával folytatott kísérletet, melynek eredményeiről beszélgettünk. 

(kutya, átugrálni egy paravánon, áram a talpa alatt. Aztán mindkét térfélen áram van vezetve a talpa alá. 

A kutya ilyenkor már nem ugrált, csak ült tehetetlenül és üvöltött.) A csoporttagok első állítása szerint 

nem ismernek ilyen embert. A beszélgetés végére többen bólogattak. 

 

Palackposta  

(lakatlan sziget remetelakójának, Dínónak) 

Dínó egy tanult tehetetlen ember, aki magányos szigettel szimbolizáltan él, hisz semmit nem tett a 

boldogulásáért, magányos, egyedül van és már csak nyüszít halkan a kíntól.  

Feladat: levelet írni a palackpostával, melyet meg kap Dínó. 

mit tehetsz TE azért, hogy Dínó ne legyen remete az életben? 

(Mindenki megírta az üzenetét, melyet középre helyezett edényben gyűjtöttünk össze, melyen ült 

Dínó, akit egy dínó formájú szobapapucs jelenített meg. Az edény körbejárt, mindenki kivett egyet, 

és hangosan felolvasta. Aztán azt is megosztotta a csoporttal, hogy ez a tanács segítheti- e az ő saját 

életét.) 

Ki kapta 

(ki írta?) 

üzenet párhuzam 

R. F. (16 éves fiú)    (P. T. 

(16 éves fiú)) 

Ne legyél magányos, légy bátor és 

sikerülni fog. Merj beszélni az 

emberekkel 

Bátor és mer beszélni az 

emberekkel. 

B. Gy. (17 éves lány)    (D. 

L. (17 éves lány)) 

Ne add fel, bízz magadban , Ne 

feledd: mindig van egy csepp 

reményt. 

Igen, sokkal jobban kéne bíznia 

magában, ezt megfogadja 

K. J. (17 éves fiú)    

(Társcsoportvezető) 

Ha becsukódnak az ajtók, mássz 

be az ablakon. Ne félj változni, 

merj szóba állni emberekkel, mert 

vannak még jó emberek. 

Mindet meg tudja fogadni és 

bemászik az ablakon. 

Fiú Autentikus segítő    (K. 

J. (17 éves fiú)) 

Ne add fel, bízz magadban és te is 

megtalálod az igazi falkádat. 

Nem értette… aztán azt mondta, h 

ő már megtalálta a falkáját, vannak 

barátai, közössége és ez jó. 

G. Cs. (17 éves lány)    

(Csoportvezető) 

Ne adja fel, képes bármit megtenni 

csak hinnie kell magában. A 

Jóisten minden nehézségen átsegít 

csak fel kell állni és megtenni az 

első lépést. 

Hisz ebben, meg abban is hogy 

meg tudja tenni és meg is teszi a 

lépést. 

K. P. (18 éves fiú)    (F. K. 

(17 éves lány)) 

Ne add fel! Nem adja fel 

Lány Autentikus segítő    

(J. É. (18 éves lány)) 

Meddig szeretnél így élni? Nem 

szeretnéd megtalálni a 

boldogságot, családot? Mindig 

magányos akarsz maradni? 

Gondolkozz el ezeken a dolgokon 

és lépj! Én bízom benned. 

Volt már ilyen, mikor ez a fajta 

„ostorozó felrázás” húzta ki a 

kátyúból és ez nagyon hasznos volt 

D. L. (17 éves lány)    (B. 

Gy. (17 éves lány)) 

Ne add fel légy kitartó és merj 

segítséget kérni. Nem vagy 

egyedül. 

Gyakran feladja, nem kitartó, 

szóval azt meg fogja fogadni. Nem 

kér segítséget. 

Társcsoportvezető    (R. F. 

(16 éves fiú)) 

Légy jókedvű és vidám, mert 

magányosnak lenni nagyon rossz. 

Legyél bátor. 

Jókedv és vidámság kell. 

F. K. (17 éves lány)    (Fiú 

Autentikus segítő) 

Az életben vannak akadályok, 

amiket le kell győzni, és túl kell 

élni, benned él a remény és bízz 

magadban és meg fogod tudni 

csinálni. 

Minden ilyen tanács jól jön neki és 

le kell győzni az akadályokat 

J. É. (18 éves lány)    (G. Ne add fel, bízz magadban, hogy --közhely, mindig ezt csinálja, 
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Cs. (17 éves lány)) bízhassanak benned, mert az 

örömet tud okozni.  

viszont: bíznak benne és örömet 

tud szerezni, mert képes megtenni 

P. T. (16 éves fiú)    (Lány 

Autentikus segítő) 

Álmodj álmokat, tűzz ki célokat és 

ha megtalálod a helyes utat, 

megtalálod a boldogságodat. 

Ez így van 

Csoportvezető    (K. P. (18 

éves fiú)) 

Ahhoz hogy jó életed legyen, bízz 

meg másokban, szerezz barátokat, 

légy jókedvű mindig, és higgy 

abban, hogy egyszer minden jóra 

fordul. 

Mindet meg tudja fogadni és 

egyébként is így lendül túl a nehéz 

dolgokon, mert tudja, hogy a 

Jóisten mindig segít mindenben. 

 

Címer és pajzs 

 

 CÍMER 

(MIRE BÜSZKE, MIK AZ 

ÉRTÉKEI, MIT MUTAT MEG 

SZÍVESEN A VILÁGNAK) 

PAJZS 

(MIVEL VÉDI MAGÁT A 

VILÁGGAL SZEMBEN?) 

R. F. (16 ÉVES FIÚ) Összefogás, ÁGOTA, beszéd Csúnya beszéd 

B. GY. (17 ÉVES LÁNY) beszélgetés mosoly 

K. J. (17 ÉVES FIÚ) Bot, géppisztoly, tank. Védünk és 

szolgálunk 

Beszéd. Ököl 

FIÚ AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

Barátok, gyerekek, szeretet, 

őszinteség, cigánysága, ÁGOTA 

Tanulás, szemei, beszéd, 

zene, elzárkózás 

G. CS. (17 ÉVES LÁNY) Tv, tanulás (imád tanulni), 

nevetés, zene, alvás, szeretni 

tudás, haja 

száj 

K. P. (18 ÉVES FIÚ) Tv, könyv (tudás), (nagyon büszke 

erre, mert meg akarja mutatni, h az 

ő családjából is képes vki szakmát 

szerezni, mert senkinek nincs az ő 

családjába), alvás, család, barátok 

Száj, kéz, láb 

LÁNY AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

Barátok, ÁGOTA, tanulás, család, 

ház 

távolságtartás 

D. L. (17 ÉVES LÁNY) Alvás, mosoly, zene, szeretet, 

barátok, hit 

Beszéd, ököl 

TÁRSCSOPORTVEZETŐ Diploma, főzés, önállóság, 

természet, változás, ÁGOTA 

Nem beszél, hit, munka, 

barátok, változás, ÁGOTA 

F. K. (17 ÉVES LÁNY) Szeretet, ÁGOTA, barátok, 

mosoly, zene 

beszéd 

J. É. (18 ÉVES LÁNY) Mosoly, szeretet, alvás, tv, nyitott 

ajtó, szeretet, szerelem, 

Imádkozás, beszélgetés 

P. T. (16 ÉVES FIÚ) megszületett A gyermekotthon 

CSOPORTVEZETŐ Hit, ÁGOTA, lovak(szabadság és 

méltóság), barátok, család, 

cigányzene, tanulás 

Mosoly, kézfogás, szeretet 

 

Zárás: Megerősítés 

egy középre, 3 ember mondhat neki CSAK pozitívat. 

 Minden csoporttag beállt középre és 3 ember mondott neki pozitív tapasztalatot, vagy benne 

lévő értéket méltató kijelentést. K. P. (18 éves fiú) megkérdezte, h ezt miért nem lehet leírni: mert meg 

kell tanulni kimondani is tudni. 

A csoporttagok megerősítették egymást, többek között például: 
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Pozitívnak értékelték: 

 K. P. (18 éves fiú) szemmel látható kedvességét, bizalmát, és hogy megmutatja, milyen 

csodálatosan érzékeny is tud lenni. Még soha nem látták ezt a K. P. (18 éves fiú)t, és nagyon jó, 

h végre megismerhetik. (Csoportvezető, P. T. (16 éves fiú), J. É. (18 éves lány) 

 G. Cs. (17 éves lány) növekvő nyíltságát, bátorságát, magabiztosságát. (Lány Autentikus segítő, 

Fiú Autentikus segítő, Csoportvezető) 

 F. K. (17 éves lány) beszédességét (Fiú Autentikus segítő, Lány Autentikus segítő, 

Csoportvezető) 

 K. J. (17 éves fiú) óriási szívét, érzelemgazdagságát, bölcsességét, őszinteségét.(Csoportvezető, 

J. É. (18 éves lány), Lány Autentikus segítő) 

 D. L. (17 éves lány) gondoskodását, nagyon jó anya lesz belőle, és hogy egyre kevesebbszer 

rejti el a jószívűségét. ( tyúkanyó) (F. K. (17 éves lány), J. É. (18 éves lány), Társcsoportvezető) 

 B. Gy. (17 éves lány) segíteni tudását, nevetését, nyitottságát mindenki felé. Azért hívja a 

csoport pszichológus néninek, mert tényleg oda lehet hozzá segítségért fordulni.(Csoportvezető, 

Lány Autentikus segítő, R. F. (16 éves fiú) 

 P. T. (16 éves fiú) komolyságát, mert hogy az is tud lenni, köszönik azt, hogy mindig nevettet is 

és segít ha tud, de nem várja el, hogy rajta is segítsenek. (Csoportvezető, Lány Autentikus 

segítő, J. É. (18 éves lány) 

 R. F. (16 éves fiú) őszinteségét és segíteni akarását, és hogy egyre kevesebbszer bújik 

szerepekbe és meri magát adni.(J. É. (18 éves lány), Társcsoportvezető, Csoportvezető) 

 J. É. (18 éves lány) érzékenységének példamutató hatását (Csoportvezető, Lány Autentikus 

segítő, K. J. (17 éves fiú) 

 Lány Autentikus segítő bátorságát, nyitottságát (Csoportvezető, D. L. (17 éves lány), P. T. (16 

éves fiú) 

 Fiú Autentikus segítő gondoskodását (J. É. (18 éves lány), P. T. (16 éves fiú), K. P. (18 éves 

fiú) 

 Társcsoportvezető visszajövetelét (R. F. (16 éves fiú), D. L. (17 éves lány), G. Cs. (17 éves 

lány) 

 Csoportvezetőnek azt a tulajdonságát, hogy mindent félretesz értük, mindig jókedvű és köszöni 

P. T. (16 éves fiú) hogy szereti (D. L. (17 éves lány), P. T. (16 éves fiú), J. É. (18 éves lány) 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VI. csoport/4. alkalom 

2007. 

NORMÁK ÉS VEZÉRFONALAK 

Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Lány Autentikus segítő 

A gyerekek megérkezését követően: 

 

Mi történt velem az elmúlt időszakban- jó és rossz dolog 

 

Név + Kapcs. - Kapcs. Feedback 

Társcso

portveze

tő 

A héten a 

születésnapomat 

ünnepeltem a 

barátaimmal, ami 

nagyon nagy 

meglepetés volt. 

 A héten egyszerre 

betegedett le a tesóm 

illetve a ...i 

mamikám. 

 Szeretek 

megérkezni, fontos 

számára, hogy 

valahova 

tartozzak. 

Lány 

Autenti

kus 

segítő 

Apámat végre 

megölelhettem, 

amit nagyon régen 

nem tettem meg. 

Előadást tartottam 

az OM – ben. 

 Készülődtünk a 

közös fellépésre a 

barátaimmal, amikor 

mindenki nekem állt. 

Csúnyán bántak 

velem. 

Facilitátor 

2 

Én is 

voltam 

bálban és 

nagyon jó 

volt. 

Szeretek 

megérkezni, főleg 

a barátaimhoz. 

Facilitát

or 1 

Reggel 

Csoportvezetővel 

telefonon beszéltem 

és ez jó érzés volt 

számomra.  

 Nővéremmel 

összevesztem. 

- Szeretek 

megérkezni, mert 

örülök a másokkal 

való találkozásnak. 

Hiányoztatok és jó 

újra látni 

benneteket. 

K. R. 

(17 éves 

lány) 

Voltam L. S. (17 

éves fiú) val egy 

vásárban, ahol egy 

kiskutya 

megtetszett, akit 

haza vittünk. 

 Csoporttársaim 

megszívattak, hogy 

apám keresett engem 

telefonon, akit 3 éve 

nem láttam.  

 Szeretek 

megérkezni.  

L. S. 

(17 éves 

fiú) 

Táncoltunk K. R. 

(17 éves lány) vel a 

Katalin bálban, ahol 

nagy sikert 

arattunk.  

 Oda kellett adni a 

kiskutyát a K. R. (17 

éves lány) anyjának.  

L. S. (17 

éves fiú) 

Nekem is 

volt kutyám 

de oda 

kellett, 

hogy adjam.  

Szeretek 

megérkezni, jó ha 

valakik várnak. 

D. K. 

(16 éves 

lány) 

Suliban 

összebarátkoztam 

egy osztálytárssal.  

 A barátnőm összejött 

a pasimmal.  

 Nem szeretek 

megérkezni, néha 

jó, ha magam 

vagyok.  

P. I. (20 

éves 

A riválisomat, akit 

már a múltkor is 

 Beteg voltam és 

anyám bejött 

 Én is szeretek 

megérkezni. 
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lány) említettem, 

legyőztem a kémia 

dolgozaton.  

hozzám, hogy 

foglalkozzon velem. 

Eközben én 

szerettem volna 

megmutatni a rólam 

készült felvételeket, 

illetve a fényképeket, 

de édesanyán 

semmivel nem akart 

foglalkozni, így 

elküldtem.  

Azokhoz, akik 

szeretnek.  

H. G. 

(17 éves 

fiú) 

Katalin bálon a 

csoporttal 

felléptünk és ez 

nagyon jó volt.  

 Verekedés a 

nevelőotthonban. A 

nevelők végig 

nézték, hogy meg 

akarják verni a 

lányokat. A végén a 

felnőttek kaptak 

dicséretet azért, mert 

megvédték a 

lányokat. Pedig ez 

nem így történt. 

 Szeretek 

megérkezni, mert 

jó itt köztetek.  

Cs. É. 

(16 éves 

lány) 

Jól éreztem magam 

a Katalin bálon. 

 Összevesztem az 

egyik 

osztálytársammal.  

 Szeretek 

megérkezni, a jó 

társaságba. 

Facilitát

or 2 

A bál volt 

számomra a 

legnagyobb öröm. 

A gyerekekre 

nagyon büszke 

voltam.  

 A kollegákkal való 

konfliktusom.  

 Szeretek 

megérkezni, mert 

tudom, hogy 

valakik várnak 

engem és ez jó 

érzés.  

Csoport

vezető 

Beadtam minden 

dolgozatomat az 

egyetemre és a cd- t 

is elkészítettük.  

 Késő este kénytelen 

voltam végig 

hallgatni egy 

kliensem anyukáját, 

aki 3 órán keresztül 

traktált az 

információival. 

Eközben nagyon 

éhes voltam és 

szerettem volna 

pihenni és a 

családommal lenni.  

 Szeretek 

megérkezni. 

Tudom, hogy ha 

valahova nagyon 

szeretnék menni, 

akkor én szívesen 

érkezem meg oda.  

G. B. 

(17 éves 

lány) 

Nevelőmet 

búcsúztattuk. Az 

volt ebben a 

pozitív, hogy a 

csoporttal együtt 

ajándékoztuk meg. 

Most éreztem 

először, hogy 

közösen 

tevékenykedünk, 

nem csak én 

szeretnék valamit.  

 Egymagam a 

szobában álltam és 

összepakoltam, mert 

elegem volt 

mindenből. 

Szükségem volt a 

magányra ezért 

leléptem a 

gyermekotthonból.  

 Szeretek 

megérkezni. A 

mostani pénteki 

napot, nem 

hagytam volna ki, 

mert tudom, hogy 

ide jó megérkezni. 

Szeretlek 

benneteket.  
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Értéklicit 
Ebben a gyakorlatban minden csoporttag kap 260 fabatkát, melyet elkölthet a Brain storming-gal gyűjtött, általuk 

fontosnak tartott értékekre. Amely érték a felsorolás ellenére sem kel el, az a banknál marad. (Szakmai team) 

Érték Mennyiért kelt 

el? 

Ki vásárolta meg 

Becsületesség 30 Facilitátor 2 

Szeretett 140 G. B. (17 éves lány) 

Hit 40 F. K. (17 éves lány) 

Őszinteség 130 K. R. (17 éves lány) 

Bátorság 110 Lány Autentikus segítő 

Szabadság 110 P. I. (20 éves lány) 

Szerelem 120 Csoportvezető 

Türelem 100 Facilitátor 2 

Odafigyelés 120 Cs. É. (16 éves lány) 

Nyitottság 20 Lány Autentikus segítő 

Remény 70 Facilitátor 2 

Biztonság 70 P. I. (20 éves lány) 

Önzetlenség 30 Cs. É. (16 éves lány) 

Segítőkészség 50 K. R. (17 éves lány) 

Felelősségtudat 40 G. B. (17 éves lány) 

Jószívű 30 L. S. (17 éves fiú) 

Szorgalom 10 Lány Autentikus segítő 

Önkritika 50 D. K. (16 éves lány) 

Elfogadás 30 P. I. (20 éves lány) 

Pártfogás 30 Lány Autentikus segítő 

Tisztelet 10 Lány Autentikus segítő 

Gyengeség 30 K. R. (17 éves lány) 

Optimista 20 Facilitátor 2 

Küzdés 30 L. S. (17 éves fiú) 

Kitartás 50 Cs. É. (16 éves lány) 

Odaadás 20 G. B. (17 éves lány) 

Akarat 60 Csoportvezető 

Bizalom 70 D. K. (16 éves lány) 

Szellemi képesség/Tudás 20 Lány Autentikus segítő 

Élni akarás 40 P. I. (20 éves lány) 

Pozitív gondolkodás 10 Lány Autentikus segítő 

Magabiztosság 10 Lány Autentikus segítő 

Szemtől – szembe/korrektség 30 Facilitátor 2 

Hitelesség 20 Csoportvezető 

Együttérzés 40 Csoportvezető 

Kreativitás 10 Lány Autentikus segítő 

Humor 10 H. G. (17 éves fiú) 

Betyár becsület  60 L. S. (17 éves fiú) 

Érzékiség 20 Lány Autentikus segítő 

Érzékenység 20 L. S. (17 éves fiú) 

Önbecsülés 30 Cs. É. (16 éves lány) 

Önfegyelem 30 H. G. (17 éves fiú) 

Büszkeség 30 Cs. É. (16 éves lány) 

Kiállni a másikért 20 G. B. (17 éves lány) 

Harmónia 60 H. G. (17 éves fiú) 

Béke 40 H. G. (17 éves fiú) 

Rendszeretet 60 H. G. (17 éves fiú) 

Élet 60 G. B. (17 éves lány) 
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Lökhárító matrica 

Cél: olyan szlogenek gyártása, melyek a gyerekek saját közösségére, értékeikre hívják fel a figyelmet- 

mint az autókon a matricák. 

Név Matrica 

Cs. É. (16 éves 

lány) 

„Úgy csináld, ahogy én akarom vagy fel is út le is út.” 

„Nő vagyok és vezetni is tudok!” 

„Ha bűnbánatot nem tartotok mindnyájan elvesztek!” 

„Ne gyere közelebb, mert bele mész a seggembe!” 

„900 – as TAXI (Csak nőket szállítok!)” 

„Álljon meg rögvest kiszállok!” 

D. K. (16 éves 

lány) 

„Mert száguldozni jó!” 

NO FEAR (Nem korrekt) 

„Vigyázat!!!! 

Robbanás                 

                                Veszély!!!!” 

NE MINDIG 

AZ 

EGYENES ÚTON 

HALADJ! 

G. B. (17 éves 

lány) 

„Gyalogos ember 10 pont:”  

„Nem kérek elnézést az elnézésemért. „ 

„Zacis vagyok ne ítélj el!” 

L. S. (17 éves 

fiú) 

„Sokat számítok, ne nyomj el!!!” 

„Mielőtt kárt tennél magadban nézd meg hogy mennyire szeretnek!” 

„Ha valakiről véleményt mondasz, nem árt ha egy kicsit megismered!” 

K. R. (17 éves 

lány) 

„IDŐS VAGYOK DE MÉG MEGYEK!!!” 

„Nőből vagyok, ne ítélj!” 

Facilitátor 2 „Világ humoristái egyesüljetek. !! !!” 

„Probléma?? Oldd meg!! Ne parázz!” 

H. G. (17 éves 

fiú) 

„Csak Gumival. Téli gumival!” 

„Szűz vagyok! Ne gyere belém” 

Facilitátor 1 „BÍZZ BENNEM! HISZ ELŐTTED MEGYEK!” 

„Saját utam járom” 

P. I. (20 éves 

lány) 

NŐ a VESZÉLY 

„LÉGY TÜRELMES… ÉN SEM VAGYOK TÖKÉLETES!” 

„NE DUDÁLJ! MERT NEM MÁSZHATSZ FÁRA, HOGY ELÜSSÖN A 

HAJÓ….” 

Lány 

Autentikus 

segítő 

A piros akkor sem zöld, ha sietsz és nem érdekel semmi csak a te 

megsérthetetlenséged! 

„Örülök, hogy tudod merre tartasz! Megértem, hogy kapkodva sietsz. De, légy 

olyan kedves és vedd figyelembe, hogy a piros NEM villogó zöld. Akkor sem, ha 

már nincs türelem.  

 

Ideális otthon értékei 

 Nyugodt környezet 

 Szeretetteljes családi kör 

 Létbiztonság 

 Őszinteség 

 Elfogadás 

 Megértés 

 Türelem 

 Nyitottság 

 Teljes család 
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 Pozitív erkölcsi normák 

 Odafigyelés 

 Következetes nevelés 

 Egymásra támaszkodás – segíts 

 Egymás tiszteletbetartása 

 Konfliktusok nyílt – őszinte 

 Békés elrendezés- megbeszélése 

 Békesség 

 Kölcsönös bizalom 

 Figyelem, segítőkészség 

 Harmónia 

 Nyugodtság 

 Biztonság 

 Jó környezet 

 Összhang  

 Szimpátia a környezetemben élő emberekkel 

 Szeretett, szeretettel várjanak, jó érzés, boldogság,  

 Őszinteség 

 Bizalom 

 Rend 

 Humor 

 

Kiértékelés 

Az összegyűjtött értékek után, Facilitátor 2 és Társcsoportvezető arra mutatott rá, hogy az életminőségét 

mindenki maga határozza meg. 

Facilitátor 2 

Takarító néniként kezdtem a gyermekotthonban. Nagyon megszerettem a gyerekeket. A munkám 

mellett elvégeztem a szociálpedagógus felsőfokú képzést. A férjemmel nem jöttünk ki. A két fiammal 

élek együtt, ők jelentik számomra a családot. Azért szerettem volna mindig vezetőként dolgozni 

köztetek, hogy átadhassam mind azt a jót, amit én megkaptam, amit én fontosnak tartok átadni. 

Társcsoportvezető 

A kiértékelő beszélgetést hallva, azt gondolom, hogy én egy jó közösségi ember voltam a 

gyermekotthonban. Mindig arra törekedtem, hogy összetartsam a csoportot, és együtt vigyünk valamit 

véghez. Gondolok itt a nevelők születésnapjára, a közös szoba átrendezésre vagy éjszaka a lányokhoz 

való felszökésre. Mindig azt erősítettem meg bennük, hogy minden problémát meg kell beszélni, és nem 

verekedni kell. Egyik alkalommal a fiúk csúnyán összekaptak. Azt mondtam, hogy beszéljék meg. A 

legszebb az volt, hogy a nappaliból elküldték a felnőttet és maguk között kultúráltan, elintézték a 

konfliktust.  

 

Zárás: Megerősítő csillag /Mit viszek haza/ 

Társcsoportvezető: Jó kedvet és a nyitottságot viszem haza. 

G. B. (17 éves lány): Köszönöm a hétvégét, megerősödtem. 

Facilitátor 1: Egy mindenkiért, mindenki egyért. 

Lány Autentikus segítő: Jó volt a hétvége, tudom, hogy eddig mit értem el és mit kell csinálnom. 

K. R. (17 éves lány): Köszönöm, sokat tanultam. 

L. S. (17 éves fiú): Játékokat viszem haza. 

H. G. (17 éves fiú): Szeretek megérkezni. 

Facilitátor 2: Van dolgom és ez jó. 

Cs. É. (16 éves lány): Haza viszem a kabalát. 

D. K. (16 éves lány): Köszönöm a hétvégét és az a baj, hogy a játszóházas … t nem vihetem haza. 

P. I. (20 éves lány): Vírust viszek haza és a jó élményt.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VII. csoport/ 4. alkalom 

2009 

NORMÁK ÉS VEZÉRFONALAK 
Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

 

Megérkező kör 

A megérkező kört később tudtuk kezdeni, mert H. B. (16 éves fiú)ra kellett várni. A volt nevelőszüleit 

látogatta meg, ezért később érkezett.  

 

Sz. M. (19 éves lány) 

A karácsony eltelt. A gettós karácsony nagyon jó volt a Jh- ban. Nagyon jó műsort adtak nekünk elő a 

Játszóházas gyerekek. A szilvesztert átaludtam. A barátommal nem mentünk el sehova. Harmadnap 

ünnepeltem meg, jó alaposan bepiáltam egyedül.  

 

K. T. (17 éves fiú) 

A karácsonyt itthon töltöttem anyámnál.  Szilveszterkor a haverokkal voltunk. Sokat ittam, és az óta 

sem hagytam abba. Január 6 – a óta a születésnapomat is ünneplem. /Kicsit illumináltan érkezett meg a 

gyerek. A megérkező körre kijózanodott./ 

 

K. N. (16 éves lány) 

/Kiborulva érkezett, az okát nem árulta el./ Jó – rossz! Jó: Barátommal voltam karácsonykor. Rossz: 

Nem mondta el.   

 

N. B. (16 éves fiú) 

 A karácsonyt a lakásotthonban töltöttem. Volt egy kis habi (ciki) ünnepség. (a lakásotthonos gyerekek 

rendezték és A. E. (17 éves lány) felfortyant, mert N. B. (16 éves fiú) nem segített benne.) December 27 

– én nagy buli volt a haverokkal ittunk, szívtunk. Szilveszterre is meghívtak, de már annyi pénzem sem 

maradt, hogy elmenjek a bulira. Úgy, hogy a szilvesztert otthon töltöttem.  

 

B. K. (19 éves lány) 

Sok nem történt. Nem tudtam haza menni karácsonyra. Anyukám egészségi állapota szívritmus zavara 

van.  

 

H. B. (16 éves fiú) 

Karácsonyt bent töltöttem a lakásotthonban. Ma délután a volt nevelőszüleimnél voltam, mielőtt ide 

értem. Ettem náluk és lefeküdtem egy kicsit, ezért késtem el.  

 

A. E. (17 éves lány) 

Nővéremnél voltam karácsonykor, de összevesztem vele és elmentem tőlük. A bátyám jött utánam és 

náluk töltöttem a karácsonyt. Karácsony után vizsgákra készültem (fodrász gyakorlati vizsga). 

Szilvesztert a barátom családjánál töltöttem sokan voltunk jót buliztunk.  

 

L. I. (17 éves fiú) 

Karácsonykor otthon voltam apuval, mamával és a bátyámmal. Szilveszterkor házibulit tartottunk és jó 

sokat ittunk.  

 

Társcsoportvezető 
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Karácsonykor nagyokat dvd- ztünk. A szilvesztert a barátaimmal együtt töltöttem. A cicám a karácsonyi 

díszeket nézegette és néha leszedett belelő egyet.  

 

 

Fiú Autentikus segítő 

A karácsonyt a gettós társaimmal töltöttem. Sokat ettünk, DVD – tünk, kártyáztunk. A szilvesztert a 

barátokkal töltöttem.  

 

Facilitátor 2 

A JH – as gettós karácsony nagyon jól sikerült. Örültem, hogy mindenkivel találkoztam. A karácsony 

békésen telt, szilvesztert a barátokkal töltöttem.  Nagyon vártalak benneteket.  

 

Facilitátor 1 

Szép volt a karácsonyom. Otthon töltöttem a családommal. A szilvesztert a barátokkal töltöttem. 

Örülök, hogy itt vagytok. Sokat dolgozom, és amikor itt vagytok akkor ez kikapcsolódás számomra.  

 

Csoportvezető 

A karácsonyt a fiaimmal töltöttem. Előtte a gyermekotthonban is tartottunk ünnepséget. Szerencsére 

nem sok gyerekem töltötte bent a karácsonyt. Számomra az lenne a legnagyobb öröm, ha karácsonykor 

üres lenne a csoport. Ez azt jelentené, hogy minden gyerekem családban tölti a karácsonyt. A fiaim 

örültek neki, hogy pár napot együtt töltöttünk. sikerült egy kicsit pihennem. Nagyon vártalak már 

benneteket.  

 

Értéklicit 

Értékeink (Kiscsoportos munka értékek összegyűjtése. Az összegyűjtött értékeket egy nagy papírra 

összeírtuk, majd ezt árverésre bocsátottuk a z értéklicit játékban, ahol mindenkinek 260 fabatka állt a 

rendelkezésére. 

Mit Ki  Mennyiért vette meg 

Étel-ital N. B. (16 éves fiú) 10 

Barátság K. T. (17 éves fiú) 100 

Szerelem L. I. (17 éves fiú) 100 

Család Sz. M. (19 éves lány) 100 

Megbízhatóság N. B. (16 éves fiú) 60 

Tisztelet H. B. (16 éves fiú) 50 

Biztonság Facilitátor 1 120 

kitartás Csoportvezető 70 

Háziasság L. I. (17 éves fiú) 10 

Higiénia B. K. (19 éves lány) 100 

Szeretet K. N. (16 éves lány) 120 

Célok (élet) Facilitátor 2 90 

Hit Fiú Autentikus segítő 80 

Teljesítmény H. B. (16 éves fiú) 50 

Bizalom Csoportvezető 60 

Egészség A. E. (17 éves lány) 60 

Szépség (Testi, belső) L. I. (17 éves fiú) 10 

Tudás Fiú Autentikus segítő 20 

Társ K. T. (17 éves fiú) 30 

Ajándék (Szeretetből kapott) K. T. (17 éves fiú) 20 

Ruha H. B. (16 éves fiú) 40 

Életben maradás N. B. (16 éves fiú) 10 

Vágy Fiú Autentikus segítő 20 

Békesség Sz. M. (19 éves lány) 30 

Mások megbecsülés Facilitátor 2 20 

Ön bizalom Csoportvezető 10 

Pénz L. I. (17 éves fiú) 10 

Munkahely A. E. (17 éves lány) 10 



 226 

Lakás K. N. (16 éves lány) 20 

Vidámság Facilitátor 2 30 

Becsületesség N. B. (16 éves fiú) 20 

Nyitottság A. E. (17 éves lány) 40 

Párunk megbecsülése Sz. M. (19 éves lány) 20 

Megértés Facilitátor 1 20 

Odafigyelés L. I. (17 éves fiú) 10 

Segítségnyújtás Fiú Autentikus segítő 20 

Őszinteség B. K. (19 éves lány) 20 

Együttműködés Csoportvezető 10 

Önzetlenség A. E. (17 éves lány) 20 

Biztonság L. I. (17 éves fiú) 10 

Hűség B. K. (19 éves lány) 20 

Kommunikáció Fiú Autentikus segítő 10 

Változatosság Facilitátor 1 10 

Remény A. E. (17 éves lány) 20 

Nyugalom N. B. (16 éves fiú) 10 

Lazaság N. B. (16 éves fiú) 10 

Önismeret N. B. (16 éves fiú) 10 

Összetartás N. B. (16 éves fiú) 20 

 

Első tíz 

1. Szeretet 120  

2. Biztonság 120 

3. Higiénia 100 

4. Család 100 

5. Szerelem 100 

6. Barátság 100 

7. Célok 90 

8. Hit 80 

9. Kitartás 70 

10. Egészség 60 

 

Lökhárító-matrica 

 Jöjj hát ide, és szeress minket! 

 A radiátorok nagyon melegek, de nincsenek rossz gyerekek! 

 Legyél nyitott, mint a rózsa, mert itt jó a konyha! 

 Van itt minden, pia, kaja, nincsen senkinek semmi baja! 

 200-2009 legszebb része, most bemutatom neked a csoportomat, lépj be.  

 Ha itt vagyunk, akkor nem sok a szabály, de a tiszteletre és tisztaságra vigyázz! 

 Légy bátor, mint mi és a terminátor! 

 Összetartás a mi előnyünk, ez a mi erényünk! 

 Mindenki legyen egymás ajándékai, és így lesznek sok barátaid! 

 Az élet jó, mi veletek vagyunk! (Ezt K. N. (16 éves lány) készítette, kékkel illetve piros színnel, 

szíveket ill. virágokat rajzolt/ 

 Gyere velünk szeretni, köztünk vissza is kapod! (K. N. (16 éves lány))  

 A sok jó tanács, idővel biztos, hogy meghozza a gyümölcsét. 

 Még egy utolsó gólt! 

 A rendszer néha benyel valamit, de idővel ki is köpi! 

 Mi tudjuk, hogy többet érsz annál, mit, amit mások elhitettek veled! 

 Itt jó lenni, mert lehet KV – ét inni! 

 Mindenki kedves egymással és mindenki barátkozik egy másik társával.  

 Itt elfogadunk téged, még ha nem is kéred! 

 Szeretni kel, mert élni is kell. Ha valaki nem szeret az boldogtalan lesz! 

 Míg egyedül vagy, unatkozol, de ha itt vagy boldog is lehetsz! 
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 A szeretet és a béke a lényeg. Ha valakit nem érdekel, akkor be sem léphet. 

 Figyelj oda, mert lemaradsz a tutiról! 

 Jó kedv és humor, minden mértékben megtalálható! 

 Csak még 5 percet! (Reggeli ébresztő)  

 Az ÁGOTA tábor nagyon jó, nem rég itt volt a télapó! 

 Szeret, bizalom béke! /3 Színes virágba beleírva!/ 

 Aki bátor és erős, az bármit legyőz! 

 Támaszt adunk, te kérsz belőle?? /K. N. (16 éves lány)/ 

 Jó a csapat, sok a nevetés, itt a rosszkedvnek tuti temetés! 

  Mi vagyunk a bajnokok, várjuk bátor kihívó ellenfeleinket. Nem golyózzunk ki az fix! 

 Nézz le rám, ó te gyöngy hajú lány, itt egy tuti jó karaoke parti vár! 

 A bizalom az fontos dolog, ezért van a csoport titok! 

 Itt jó lenni, itt jó enni! 

 Gyere velünk, köztünk is megtalálod e helyed! Itt a helyed! /K. N. (16 éves lány)/ 

 Veled együtt bátrak vagyunk! /K. N. (16 éves lány)/  

 Ha valami bánt, hozzánk nyugodtan gyere hát! 

 Itt akkor is szeretünk, ha épp nem tudsz mosolyogni! 

 Ez itt a nyugalom szigete, legyen hát a tied! 

 A Qvarg Lipi team bővítés előtt áll! Ha érzel magadban elég elhivatottságot a SAJT felé, itt a 

helyed! 

 Figyelem, figyelem Szegeden megnyílt az ÁGOTA hizlalda, alkalmi nyitva tartással várunk 

szeretettel.  

 Bízz meg bennünk, nem árulunk el, /K. N. (16 éves lány)- két lakat a szívbe rajzolva/ 

A mi csokrunk 

Választani egy virágot, amilyen virág mi lennénk. Ha elfogad a csoport ilyen virágnak, akkor egy közös 

csokroz alakítunk ki, melyben mindenki jól érzi magát. 
Ki Mit Miért Feedback 

 

K. T. (17 éves fiú) Muskátli 

Piros, cserepes és egy kicsit 

büdös a levele. Nem tudta a 

virág nevét 

 

Mielőtt beállt volna 

csokorba ön magától 

változtatott. 

 Citromságra leander, törpe 

fa. 

Mert cserépben él és nem 

hal ki. Nyáron szabadban 

van, télen bevágják a 

lakásba. 

_______________ 

Nem szedik ki a földből, és 

szabadban van télen, nyáron. 

Átvészeli a telet. 

Teljesen a közepén álltam a 

csokorban. Nagyon jó érzés volt, 

hogy mindenki körém 

csoportosult.  

Sz. M. (19 éves 

lány) 

Vörös rózsa, tüskéi vannak, 

amikhez ragaszkodott.  

Levágták már többször is, de 

még mindig virágzik. Nem 

fogadták el a tüskéit. 

Kompromisszum, 

visszahúzható tüskék. Ha 

bántják, kiereszti, ha nem 

bántják, visszahúzza a 

tüskéit. Örökzöld és mindig 

szabadban van. 

Örültem, hogy a módosítással 

együtt elfogadtak a csokorban, 

Azért változattam a virágomon, 

hogy mindenkinek jó legyen. 

Kicsit furcsa érzés volt ilyen 

szorosan együtt állni a többiekkel. 

(Sz. M. (19 éves lány) nehezen 

viseli a testi kontaktust.) 

H. B. (16 éves fiú)  Büdöske. Alacsony növésű 

sárga fejű zöld szárú virág.  

Mielőtt beállt volna 

csokorba önmagától 

változtatott. 

Sárga virágú pipacs. Gyenge 

a szára, törékeny. 

 

Éjjel virágzik. (K. T. (17 

éves fiú) beszólása: Akkor 

oltsuk le a villanyt.) 

Két percen belül víz kell 

neki, mert elhervadt. Azért 

változtatott, mert félt, hogy 

nem fogadják el. Pedig 

elfogadták a többiek.  

 

Jó érzés volt, hogy elfogadták a 

változtatásomat is. Elfogadtak a 

csokorban, Jól éreztem magam a 

csokorban. Olyanok álltak 

körülöttem, akik vigyáztak rám.  

L. I. (17 éves fiú) Piros tulipán. Ki van teljesen Mert szép virág.  Jól éreztem magam.  
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nyílva, és fehér csík van a 

közepén.  

A. E. (17 éves 

lány) 

Fehér orgona. Kimagaslik, 

mindig megnézik, jó illatú, 

erősebb az illata, mint a lila 

orgonának.  

Mielőtt beállt volna 

csokorba ön magától 

változtatott. 

Nárcisz  

Narancssárga, tölcsér alakú. 

Csőből jön ki a közepe. 

L. I. (17 éves fiú) 

megkérdezte tőle, hogy el 

fogsz e férni a csokorban!? 

.Majd csak egy részem kerül 

a csokorba. .. 

Mindenki oda jön hozzá, 

megnézik és leszedik. Nem 

baj, ha levágják, mert van 

még pár tő virága.  

Jól éreztem magam a csokorban. 

Zavart, hogy K. N. (16 éves lány) 

nem állt be. (A. E. (17 éves lány) 

a csokorba állás előtt, többször 

hívta)  

B. K. (19 éves 

lány) 

Szegfű, Piros szirom  

Fehér, kicsi, zöld hosszúkás 

levél. Kertészetben nőtt, 

nincs benne drót, meg áll 

nélküle is. 

Mielőtt beállt volna 

csokorba ön magától 

változtatott a színén. 

 

Szereti a szegfűt. Azért 

változtatott, mert a fehér túl 

unalmas szín.  

_____________ 

Szeretett volna érdekesebb 

lenni.  

Jól éreztem magam a csokorban. 

Nem voltam unalmas színű, 

hanem szép piros voltam.  

N. B. (16 éves fiú) Orgona 

Lila, kisvirágú, nagyon jó 

illatos.  

Stabil és jó illatú. Furcsa érzés volt a csokorban 

középen lenni. Mert nem szoktam 

középen lenni, egyébként jó érzés 

volt.  

K. N. (16 éves 

lány) 

Nem tudott virágot 

választani, volt egy két 

ötlete. Semmi virág, 

láthatatlan virág. A mimóza 

a csoport ötlete volt, de nem 

fogadta el. Kimaradt a 

játékból! 

 K. N. (16 éves lány) nem szólalt 

meg. Elsírta magát. A csoport 

visszajelzései megvigasztalták. 

Facilitátor 1 Búzavirág 

Világoskék, kinyílva és 

bimbózó  

Szereti a színét.  Jól érezte magát a csokorban. K. 

N. (16 éves lány)t hiányolta. Jó 

érzés volt, hogy kimaradt a helye.  

Társcsoportvezető Almavirág 

Fehér, nappal kinyílik, éjjel 

becsukódik, mert hideg van.  

Ez jutott eszembe, meg 

nagyon szeretem.  

Jól éreztem magát a csokorban, 

örültem, hogy behúztam H. B. 

(16 éves fiú)t, aki jött velem és 

beállt a csokorba.  

Facilitátor 2 Búzavirág 

Égszínkék, bokros vadvirág, 

sok bimbó van rajta.  

Vadvirágot jobban szereti, 

mint a termesztett virágot.  

Jól éreztem magam a csokorban, 

mert szép és szoros csokor volt. 

Nem jó érzés volt, hogy lyukas a 

csokor közepe és K. N. (16 éves 

lány) hiányzott belőle.  

Fiú Autentikus 

segítő 

Tulipán 

Piros, fekete, cirmos és sárga 

a bibéje.  

Nagyon szeretem a tulipánt, 

jól mutat a kertben, illetve a 

vázában.  

Köszönöm, hogy elfogadtátok a 

virágomat. Nagyon jó érzés volt a 

csokorban együtt lenni a 

többiekkel. K. N. (16 éves lány)t 

hiányoltam a csokorból.  

Csoportvezető Árvácska 

Lila, pici, zöld kerek levele 

van. 

Mert én is pici vagyok. Az 

árvácska évelő növény, 

sokáig él és színes.  

Pici vagyok, de jól éreztem 

magam a csokorban. Jó érzés 

volt, hogy ilyen szorosan együtt 

voltunk. K. N. (16 éves lány)t 

hiányoltam a csokorból.  
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Csoporttükör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                       Jelzés, K. N. (16 éves lány) helyét jelzi a csoportban, ami öntudatlanul úgy állt össze a 

csokorban, hogy K. N. (16 éves lány) helyét üresen hagyta.  

 

Palack posta 

Mindenki küldött egy értékközpontú üzenetet, melyből mindenki húzott egyet, és megnézte, magára 

reflektálva, jelent e neki valamilyen segítséget az üzenet. 

Mindenki megkapta az üzeneteit, majd elolvasva, egyesével saját magukra reflektáltak. Voltak, akik 

hazavitték és volt, aki ott hagyta.  

Sz. M. (19 éves lány) 

„Nyújtsd ki a kezed, ott vagyok melletted, és együtt kimászunk a bajból.” 

 

Feedback: 

Az eszem tudja, hogy mit csináljak, de a szívem mást mond. Ki kellenem lépnem a mostani 

kapcsolatomból, de nem tudom megtenni. Tudom, hogy sokan segítenek ebben, de a döntést nekem kell 

meghoznom. (K. T. (17 éves fiú) csónakot hajtogatott papírból, hogy elküldje neki, hogy végre 

beleüljön a csónakba.) 

Fiú Autentikus segítő 

„Bízz magadban. Ha bízol magadban, meg tudod oldani.” 

Én voltam hasonló helyzetben. Tapasztalatból tudom, hogy bíznom kell magamban, de nekem 

szükségem van arra is, hogy álljanak mellettem olyan emberek, akik segítenek és hisznek bennem.  

Társcsoportvezető 

„Bízz magadban, te tudod és én is, hogy képes vagy rá. Le tudod győzni őket. Szeretettel……” 

Én is voltam hasonló helyzetben, most már én sem erővel akarom legyőzni a rosszakaróimat.  

A. E. (17 éves lány) 

„Ne törődj a piszkálóiddal. Ne adj rá okot, hogy piszkáljanak.” 

/A. E. (17 éves lány) itt hozott fel egy olyan ballépést, és amit a mai napig nem tudott jóvátenni, Nem 

merte kimondani a konfliktusát, amit K. N. (16 éves lány)vel ért meg korábban. Jelezte, Kérdéseimre 

jelezte, hogy megbánta és szeretné jóvátenni, de még mindig nem merte kimondani, hogy ezt a 

konfliktust K. N. (16 éves lány)vel élte meg, és hogy neki tartozik bocsánatkéréssel./  

B. K. (19 éves lány) 

„Nyújts ki a kezed a segítségért.” 

Én már próbáltam egy embert így megmenteni. El is vesztettem, mert a rosszakaróim ellenem 

fordították.  

N. B. (16 éves fiú) 

„Ez a te életed, rajtad is múlik, hogy mi lesz veled!!! Van erőd megtenni, amit megtehetsz!” 

Facilitát

or 2 

N. 

B. 

(16 

éves 

fiú) 

B. K. 

(19 éves 

lány) Társc

sopve

z. 

K. T. 

(17 

éves 

fiú) 

H. B. 

(16 

éves 

fiú) L. I. (17 

éves fiú) 
Facilit

átor 1 

Sz. M. 

(19 éves 

lány) 

Csop

vez 

Fiú 

autentik

us 
A. E. 

(17 

éves 

lány) 
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Az a baj, hogy én még nem bízom önmagamban.  

K. T. (17 éves fiú) 

„A felhők mögött mindig kisüt a nap. Kérlek, ne add fel! Hiszen mindig van egy csepp remény! Bátor 

és erős vagy, és tudom, hogy menni fog.” 

Eddig én is ezt gondoltam, de most kicsit félek, a kikerüléstől. Nem vagyok biztos abban, hogy erős 

vagyok.  

Facilitátor 2 

„Mondja meg, hogy melyik szigeten van és akkor majd, hozom onnan.”  

Idővel rá kellett jönnöm, hogy egyedül nehéz és mások segítségére is szükségem van. Meg kellett 

tanulnom segítséget kérnem.  

L. I. (17 éves fiú) 

„Kedves Dínó! Kiálts, hogy meghallja valaki, hogy segítségre van szükséged. 13 ember várja, hogy 

segíthessen neked. Bízz bennünk! Várunk!” 

Eddig nagyon kevés emberben bíztam meg, még szokom ezt az érzést. 

Csoportvezető 

„Maradjon egy helyben és nyugodjon meg. Hátha valaki arra jár és segít neki! Fő a nyugalom!” 

Az életem során nagyon sokszor arra volt szükség, hogy magamat húzzam ki a bajból. Mostanában 

találtam olyan embereket, akikre számíthatok. Még tanulom a segítségkérést.  

K. N. (16 éves lány) 

/Nem vett részt a játékban, a cetlit visszadobta, de aztán a holmijai közé becsempésztük, hogy haza 

vigye./ Azt az üzenetet kapta, hogy „ha elfogadja a segítséget, könnyebben kijut a nehézségekből, valaki 

mellette áll!” 

H. B. (16 éves fiú) 

/Haza vitte a papírját/ Azt az üzenetet kaptam, hogy bízzak meg magamban, és akkor sikerülni fog 

elérni a célomat.  

Jelenleg még nem bízom magamban. Én nehezen nyitok, nagyon sok problémám volt a múltban. 

Kezdek rájönni, hogy jó emberek vesznek körbe, és segíteni akarnak.  

Facilitátor 1 

„Dinó, te talpraesett vagy. Ne légy elkeseredve! Szükségünk van rád! Gyere ki a szigetről!” 

Nekem szükségem van, arra, hogy tudjam, fontos vagyok valakinek, valakiknek. Éreznem kell, hogy 

sokat jelent az én segítségem.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VIII. csoport/ 4. alkalom 

2009. 

NORMÁK ÉS VEZÉRFONALAK 

Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Irányított, fogalomtisztázó beszélgetés 

Arról beszélgettünk, hogy mi képvisel értéket számukra, milyen normák határozzák meg az életüket? 

Együtt fogalmaztuk meg. 

- Barátság,  

- szeretet, 

-  pénz,  

- tanulás,  

- Ami az életet előbbre viszi  

- Ab norma: Rossz tulajdonság 

- Felelősséget vállalni érte (érdemes) (Családért vagy a tettemért) 

- Érzelmek elrejtése, ez nem jó, de fontos. Ez nagyon fontos érték 

- Ami nagyon fontos, tárgyi, lelki, érzelmi, fizikai, (Kémiai) értékek 

- Tolerancia (Homoszexualitás elfogadása) 

- Család 

- A norma saját magunknak- elveink  

- Amit tovább lehet vinni és át lehet adni másoknak. 

- Saját személyiség 

 

Közös dolgaink 

A csoportot Lány Társcsoportvezető 4 kiscsoportra osztotta. A játék felhívás után minden kiscsoport 

nekilátott a feladatának.  

A csoport közös dolgai 

- Állami gondozottak vagyunk 

- Szeretjük a szexet 

- enni 

- ÁGOTA- sok vagyunk 

- Tanulunk 

- zene hallgatás 

- buli 

- hit 

- nem szeretjük a kétszínűeket 

- Szeretünk aludni 

- Tökös csapat vagyunk 

- Szeretjük Csoportvezetőt és az ÁGOTA- sokat 

- Énekelünk 

- Szeretünk játszani 

- Nem szeretjük a túrós tésztát 

- Akarunk családot 
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Értéklicit 

Ebben a gyakorlatban minden csoporttag kap 260 fabatkát, melyet elkölthet a brain storming-gal 

gyűjtött, általuk fontosnak tartott értékekre. Amely érték a felsorolás ellenére sem kel el, az a banknál 

marad. (Szakmai team) 

Mit Ki  mennyiért vette meg 

Vidámság C. M. (17 éves fiú) 30 

Szex C. M. (17 éves fiú)i 80 

Szeretet N. Cs. (18 éves lány) 90 

HIT Csoportvezető 40 

Remény P. K. (23 éves lány) 60 

Tolerancia J. R. (16 éves lány) 50 

Barátok L. L. (15 éves lány) 110 

Bizalom Z. M. (17 éves lány) 100 

Gazdagság F. P. (17 éves fiú) 20 

Csoporttárs J. R. (16 éves lány) 70 

Megbocsátás Csoportvezető 80 

Alvás C. M. (17 éves fiú) 40 

Önállóság F. P. (17 éves fiú) 40 

Egészség F. P. (17 éves fiú) 60 

Család Fiú Társcsoportvezető  90 

Álmodozás P. K. (23 éves lány) 30 

Biztonság J. R. (16 éves lány) 20 

Kitartás S. H. (17 éves lány) 40 

gyerekek S. H. (17 éves lány) 50 

TV Csoportvezető 30 

Önfeláldozás F. P. (17 éves fiú) 30 

Internet Fiú Társcsoportvezető  20 

Szálgúlás G. Zs. (15 éves fiú) 10 

Autó Bank  

Fantázia Fiú Társcsoportvezető  30 

Zene L. L. (15 éves lány) 10 

Óvatosság Fiú Társcsoportvezető  10 

Természet Bank  

Sport S. H. (17 éves lány) 10 

Szoknya Bank  

Ékszer S. H. (17 éves lány) 10 

Telefon L. L. (15 éves lány) 20 

Szerelem K. B. (18 éves fiú) 60 

Bátorság bank  

Tisztelet Z. M. (17 éves lány) 10 

Költészet P. K. (23 éves lány) 10 

Un makacsság – makacsság 

ellentéte 

R. A. (20 éves lány) 70 

Testvérek P. K. (23 éves lány) 50 

Étel N. Cs. (18 éves lány) 20 

Szabadság K. B. (18 éves fiú) 40 

Csoki L. L. (15 éves lány) 10 

Lakás Z. M. (17 éves lány) 40 
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A legfontosabbak: 

1. Barátok 110 

1. Bizalom 100 

2. Család 90 

3. Szeretet 90 

4. Szex 80 

5. Megbocsátás 80 

6. Csoporttárs70 

7. Un. makacsság 70 

8. Szerelem 60 

9. Egészség 60 

10. Remény 60 

Lány Társcsoportvezető segítségével a nagy ötletvihar után, arra volt lehetőségünk, hogy az adott 

értékekre licitáljunk. Nagyon nagy élmény volt. A játék után sorba raktuk az első 11 legfontosabb 

értékeket. Majd újra megnéztük, hogy ha lehetne lehetőségünk újra licitálni mely az a három amit újra 

meg vásárolnánk.  

 

R. A. (20 éves lány):   Un. makacsság 

C. M. (17 éves fiú):   Testvér, Csoki 

Z. M. (17 éves lány):   Szerelem, zene, tisztelet 

Csoportvezető:   Hit, tisztelet, gyerekek 

P. K. (23 éves lány):   Remény, Szeretet, család 

L. L. (15 éves lány):   társam 

F. P. (17 éves fiú):   Testvérek, telefon, sport 

S. H. (17 éves lány):   Szabadság, lakás, szerelem  

K. B. (18 éves fiú):   Szabadság, Család 

J. R. (16 éves lány):   Szerelem, Barátság 

Fiú Társcsoportvezető :  Barátok, tolerancia  

N. Cs. (18 éves lány):   Kitartás  

Lány Társcsoportvezető:  Remény, barátok, bátorság 

 

Virágcsokrunk 

Képzeletbeli csokorban milyen virágok lennénk és miért? 
Ki Mit miért Feedback 

Elfogadás-taszítás 

P. K. (23 éves lány) Nappal becsukódó este nyíló 

virág. Tüskéi voltak, de 

nagyon nehezen vette le 

magáról. Nem lehet a 

közelébe menni, mert mérget 

szór. A csoport hatásra 

változtatott, mert 

lázcsillapítás jellegű a méreg. 

Már nem volt mérgező. 

egy különc vagyok 

ezzel a virággal. 

Szeretek egyedül lenni.  

Nagyon nehezen hallotta meg a 

csoport észrevételeit. Jólesett 

nekem, hogy hiányoztam a 

csoportnak. Az is, hogy be 

akartak hívni, de nem álltam be 

a csoporthoz. Jólesett neki, 

hogy Lány Társcsoportvezető 

nem hagyott magamra.  

Lány 

Társcsoportvezető 

Sárga Kála levéllel Nagyon szeretem és ezt 

kaptam a ballagásomra.  

Hiányzott P. K. (23 éves lány), 

de jó volt a csoporthoz tartozni. 

N. Cs. (18 éves 

lány) 

Nagy fejű piros és fehér 

fodrozott szélű szegfű. 

A legutolsó barátomtól 

kaptam. 

Rossz volt, hogy a P. K. (23 

éves lány)t fűzni kellett 

mindenben. Olyan érzés volt, 

mint ha nem tartozna közénk. 

F. P. (17 éves fiú) Viaszos piros rózsa 

Tüskéit L. L. (15 éves lány) 

harapta le. 

Amikor mama beteg 

volt, a kedvenc 

művirágát kérte az ágya 

mellé.  

Jó fej volt L. L. (15 éves lány). 

Szívesen vettem le a tüskéimet.  

Z. M. (17 éves 

lány) 

Kék rózsa, eső cseppekkel, 

nincs tüske, de fekete levele 

van.  

Külföldön láttam ilyen 

virágot 

P. K. (23 éves lány) hiányzott 

és idegesített. Sokáig tartott. 

R. A. (20 éves Rózsa –liliom ötvözet Hollandiában, a virágok Jó volt segíteni a többieknek.  
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lány) hazájában láttam ilyet. 

Ezt kaptam a 

barátomtól. 

Csoportvezető Pipacs Nagyon szeretem, főleg 

akkor amikor a mezőn, 

sok pipacs van.  

Tetszett a játék és nekem is 

hiányzott a P. K. (23 éves lány).  

L. L. (15 éves lány) Fehér rózsa Szeretem ezt a virágot 

és a lagzin ezt 

szeretném csokornak.  

Jó volt és szívesen vettem le a 

tüskéim. El tudtam fogadni a 

csoport észrevételeit. 

S. H. (17 éves lány) Kardvirág piros virággal Otthon a barátom 

anyukájának ilyen 

virága van.  

Tetszett! (Feszenget a játék 

alatt) Zavarta P. K. (23 éves 

lány) viselkedése. 

J. R. (16 éves lány) Nagy orgona-lila A lakás előtt ilyen virág 

van és nagyon illatos.  

Csoportvezető mellé akart állni, 

de nem fért oda és ez zavarta. 

Amúgy tetszett a játék.  

Fiú 

Társcsoportvezető  

Kakastaréj-madárka Otthon a nagymamám 

ápolta és gondozta ezt a 

virágot. A csoport 

hatására leszedte a 

hegyét. 

A csoport érdekében nagyon 

szívesen vette le a virágról a 

hegyét. 

K. B. (18 éves fiú) Bambusz Vastag és nagy, stabil.  (Nehezen lágyította meg a 

szárait és nehezen lett kisebb.) 

„Jó volt, hogy nem hagytak 

békén és ide tartozhatok. 

Engem nem szoktak megfűzni 

ilyen sokan. Szeretem az 

elképzeléseimet megvalósítani.” 

C. M. (17 éves fiú) Mikulásvirág A nevelőm hozott ilyen 

virágot. Otthon ezt az 

egyet locsolom. 

Hosszú volt a játék és zavarta P. 

K. (23 éves lány), „Pedig 

közénk tartozik.” 

Csoporttükör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Z. M. 

(17 

éves 

lány) 

Lány 

Társcso

portvez

ető 

 

P. K. 

(23 

éves 

lány) 

R. A. 

(20 

éves 

lány) 

J. R. (16 

éves lány) 

F. P. 

(17 

éves 

fiú) 
N. Cs. 

(18 

éves 

lány) 

Csopor

tvezető  

C. M. 

(17 éves 

fiú) 

S. H. 

(17 

éves 

lány) 

K. B. (18 

éves fiú) 

L. L. 

(15 

éves 

lány) 

Fiú 

Társcso

portvez

ető  
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Amerikai interjú 
Gyakran azt hallottam tőlük, hogy ott akarom hagyni a sulit, lógok, csavargok. Ki akarok menni az 

életbe, nem adják ide a családi pótlékot. A csoport azt mutatta meg nekem, hogy az autentikus segítőnk 

életéből kiindulva nagyon sokat tanulhatnak a gyerekek. Az interjú alanyával arra törekedtünk, hogy 

együtt mondjuk ki, hogy mit jelent a kintlét, mi a társadalmi norma, illetve az értékek, a kapcsolatok 

mennyire befolyásolják a az ember mindennapját. A csoporttagok síri csendben hallgatták végig őt. A 

végén egy-egy puszival vagy egy kézfogással köszönték meg, hogy bejött közénk.  
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4.5 KISZOLGÁLTATOTTSÁGÉRZET ÉS AZ AHHOZ VALÓ VISZONY 

 
Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

I. csoport/5. alkalom 

2006. 

KISZOLGÁLTATOTTSÁGÉRZET 
Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Autentikus segítők 

 

Gyerekek érkezése 

Mit is jelent? 

Témafelvezető beszélgetés. „Beszéljünk róla!” (Kiszolgáltatottság- érzet fogalma, szó jelentése, 

tapasztalatcsere MÁSOK élményein, tapasztalatain keresztül.) 

Kiscsoportokban: személyes élmények, tapasztalatok kicserélése. Konkrét élmények behozatala  

Nagycsoport:- Hozott példák 

NÉV AZ ESEMÉNY, AMIBEN KISZOLGÁLTATOTT VOLTAM 

Z. B. (20 éves fiú) Igazolvány készítése a családi pótlék felvételéhez. Rossz társaságba 

keveredett, amelyik persze elszedte tőle a pénzt, ezért 3 évig élt 

vasútállomáson. A maffiától 3 év után tudta visszaszerezni az igazolványt is. - 

C. S. (15 éves lány) Nagyon szegények voltak, sok adósággal. Betörtek a behajtókígy kerültek 

állami gondozásba .- 

N. Z. (17 éves fiú) Rossz tanulmányi eredményért otthon nem kapott enni, csak verést. Egy barát 

segített. 5 szavazat 

Fiú autentikus 

segítő 

Fedél legyen a feje felettmeg kell felelnie az anyós elvárásainak, tűrnie kell 

a lenézését.5 szavazat 

K. M. (20 éves fiú) Nincs hol laknia, egy ismerősnél húzhatja meg magát, aki szerinte már 

nehezen viseliebből eredő bizonytalanság 10 szavazat 

B. I. (19 éves fiú) - Munkát vállalt Szekszárdon. Egy garázsi lakásért mindent el kellett viselniük 

és meg kellett tenniük. Nem fizették ki. Félt a munkaadótól nagyon.  

- Nagyobbak befenyítik a kisebbeket.9 szavazat 

K. I. (17 éves lány) Parancsolgatnak neki mindenfélét, ő pedig nem mer visszaszólni soha, mert fél 

kiállni magáért. 11 szavazat 

N. M. (15 éves 

lány) 

Utcára került a család. A szülők nem akarták megoldani, ott éltek, 

buszmegállóban aludtak. Házkérdés megoldása: a nevelőapa terrorizálta a 

környezetet, lakástulajdonosokat, anyát, gyerekeket. (Nevelőapa testvére 

megerőszakolta, de nem hittek neki a rendőrök sem. Nem hitt neki senki, csak 

az anyukája, amiért a nevelőapa jól el is verte az anyukáját. 12 szavazat- de 

nem szeretné, hogy foglalkozzunk ezzel. Az is jó volt, hogy végre elmondta. 

Facilitátor Ladát ellopták, már ….ban volt, esküvő előtt volt éppen. A rendőrségre 

vontatták, ahonnan azonnal el kellett volna vinni, mert ha nem akkor büntetési 

összeggel fenyegették. 6 szavazat 

L. É. (17 éves lány) - Otthon nevelőapja terrorizálta, többször megverte. 

- Bekerüléskor magány, senki sem segített 10 szavazat 

Lány autentikus 

segítő 

Anyja- apja alkoholista és 6 gyerek nőtt magában. Magárahagyatottság 10 

szavazat 

V. B. (22 éves 

lány) 

A testvére szeretetétől való függés teszi kiszolgáltatottá - 

Társcsoportvezető Apja halála utáni létbizonytalanság. Biztos talaj kicsúszása a lába alól. 8 

szavazat 
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A csoport választása alapján 2 problémával dolgoztunk: K. M. (20 éves fiú) és K. I. (17 éves lány) 

esetével. 

Beleérző kör - K. M. (20 éves fiú) problémája 

Az albérletet adó barát szerepébe helyezkedtek a csoporttagok. A megszólalásokban egyértelműen az 

mutatkozott meg, hogy valószínűleg nem problémáról, hanem egy rossz érzésről van szó. Aminek 

megoldása mindenképpen a nyílt beszélgetés kell, hogy legyen. A kör végén K. M. (20 éves fiú) 

bátorságot kapott, hogy nyíltan rákérdezzen az érzésére és megbeszélje ezt a dolgot albérletet adójával. 

A csoporttagok megerősítették őt abban is, hogy rendeznie kell elsimítatlan konfliktusát a nevelővel is, 

hisz a legbiztosabb alternatíva számára mindenképpen a visszakerülés. 

Szituációs gyakorlat- K. I. (17 éves lány) problémája 

K. I. (17 éves lány) problémája, h nem tud kiállni magáért, nem meri megmondani, hogy mit gondol, 

ezért gyakran ugráltatják, „csicskáztatják” a nagyobbak. 

K. I. (17 éves lány) székét elhelyeztük, mögötte két oldalra fél méterre szintén 2 szék került, ahová 

„testőrök”, védők ültek. (Fiú autentikus segítő, Társcsoportvezető) A védők feladata az volt, hogy mikor 

jön a „piszkáló, csicskáztató”, és K. I. nem mer megszólalni, akkor szólaljanak meg K. I.- ként és 

védjék meg magukat(=K. I.- t). A csoporttagok jöttek, és mindenféle dolgot meg akartak csináltatni K. 

I.- val. (Ágyazzon be, szaladjon el a boltba, mikor a kedvenc műsora van, söpörjön fel mindenki helyett 

a nevelő kérésére, stb. A csoporttagok jöttek ki piszkálódni.)  

K. I. védőinek nem kellett megszólalni, csak ülniük kellett mögötte. Pergő nyelvvel, logikus érveléssel 

állt ki a saját érdekei mellett. 3 szituáció után Csoportvezető intésére a 2 védő a csoporttagok közé ült- 

egyedül hagyva K. I.- t. Társcsoportvezető is kiment piszkálódni, meg még 2 csoporttag. K. I. már 

ekkor is ki mert állni magáért. Csak először volt nehéz megtennie, de mikor először sikerült neki, 

onnantól kezdve már nem volt gond. A legnagyobb szájú piszkálódóval szemben is meg merte védeni 

magát. Még attól is, aki testi fölényben volt vele szemben.  

Értékelés: K. I. nagyon jól érezte magát, büszke volt saját magára. A csoporttagok többször is 

tetszésüket nyilvánították tapssal, mikor talpraesetten védte véleményét, és nem hagyta, hogy 

„csicskáztassák”.  

Feedback: a többiek számára is tanulságos és meglepő volt a határozottság, önmaguk képviseletében 

rejlő erő megtapasztalása.  

 

Életútterv készítés 

Egyéni munka. Szükséges kellék: papírok és tollak. Cél: a kiszolgáltatottságból kivezető út egyik 

alapköve: reális, világos tervek, célok, a hozzájuk vezető lépésekkel. 

NÉV ÉLETÚT TERV 

Z. B. (20 éves fiú) Családalapítás (feleség, gyerek), stabil munkahely (ács, kőműves) 

C. S. (15 éves 

lány) 

- Elvégzem a 8 osztályt 

- Szakmát tanulok 4 évig  

- Kimegyek az intézetből szerelmemhez 18 évesen 

- Elvégeztem az ABC- eladót 

- Pincér szakmát is kitanulom  

- Lesz egy házam és 2 gyerekem 

- Dolgozni fogok szerelmemmel és iskolába járatjuk a gyerekeket. 

N. Z. (17 éves 

fiú) 

- Meg szeretném szerezni magamnak a pék szakmáról a bizonyítványt, 

később pedig a pék mesteri címet is szeretném megszerezni. Terveim 

között szerepel a jogosítvány megszerzése, ezáltal több munkaterületen 

tudnak engem alkalmazni (áru szállítás) 

- Szeretnék egy nagyon szép és okos feleséget, aki nem hagy elveszni 

engem az élet útjain, és mindig kiáll mellettem. 2 gyereket szeretnék, 

egy fiút és egy lányt, akiknek gondoskodó apja lehetnék. 

- Szeretnék majd egy saját lakást, ahol majd a gyerekeim felnőhetnek, 

boldogságban, békességben, szeretetben. 

Fiú autentikus 

segítő 

- Állami gondozottakkal foglalkozni 

- Szociálterápiás szerepjátékot végigvinni 

- Normális családi életet 

- Legyen munkám, dolgozhassak 
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- Családomat becsülettel felneveljem 

K. M. (20 éves 

fiú) 

- 1 hónapon belül: utógondozói ellátásba való visszakerülés 

- 1 éven belül: építő ipari szakma megszerzése 

- 2 éven belül: lakás vásárlás 

- Állandó és jól fizető állás biztosítása 

- szerelmemmel házasságot kötni 2 és fél év múlva 

- 5 éven belül 2 gyerek: egy fiú és egy lány 

B. I. (19 éves fiú) - Szakma (akarat kell a megszerzéséhez)  

- Jogosítvány 

- a családomat összehozni újra (fater) és ezt ápolni 

- saját kecó 

- család 

- és bizonyítani az életbe 

- megvalósítani az álmokat 

- öregen meghalni 

- ezen dolgok közben dolgozni persze 

K. I. (17 éves 

lány) 

- továbbtanulni 

- férjet és gyereket 

- munkahelyet 

- unokát, békés családot 

- 90 évig szeretnék élni 

- Öcsémet felnevelni, Öcsémen és fateromon segíteni szeretnék 

N. M. (15 éves 

lány) 

- elvégzem az iskolát, ahová most járok, leteszem az angol középfokút és 

leérettségizem. Ez 5 év. 

- Nem szeretnék rögtön egyetemre vagy főiskolára menni, hanem a 

mostani iskolában el szeretném végezni pénzügyi ügyintéző szakmát, 

amivel majd a banki munkában 

- Érettségi után …re főiskolára matektanárnak+ 1 szak, amit még nem 

tudok. Itt diplomát szerezni. 

- Ezután munkahely keresése, család alapítása. A családomért mindent 

megteszek, amit tudok. 

- A húgom, akit nagyon szeretek, szeretném nevelni és az életét 

egyengetni. Soha nem akarom őt elveszíteni. 

Facilitátor - Családi alapok megszilárdítása (új helyre költöztem) 

- Gyerekvállalás 

- Munkavállalás 

- Romológia, lovári nyelvvizsga 

- ÁGOTA Falva létrehozása 

L. É. (17 éves 

lány) 

- Ki szeretnék kerülni a közeljövőben az édesanyámhoz 

- Az otthoni gimnáziumban szeretném tanulmányaimat folytatni a 

vendéglátói szakon. 

- Dolgozni szeretnék a megszerzett szakmában. 

- Család, biztos háttér. 

Lány autentikus 

segítő 

- Elvégzem a mostani iskolámat, amiből csak 2 év van. 

- Érettségi 

- Dolgozni fodrászként mesterfodrász, szakoktató 

- Főiskola (pszichológus), utána mindenképpen emberekkel és 

gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Önkéntes munkatárs is szeretnék 

maradni. 28 éves vagyok már ekkor 

- Dolgozni abban, amit szeretek, ezalatt az én kis családomat kialakítani, 

saját lakás. 

- Saját fodrász szalon 

- Gyerek, férj, biztos jövőkép, amit én alakítottam ki. 

- Unokáimat megajándékozni 

- Segíthessek másoknak 

- Biztos légkör saját családomban 

- Észrevegyék mások, h segíteni szeretnék és nem bántani 
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- Megtartani, ami van 

- Gyerekeimnek mindent biztosítani, amit csak tudok. 

V. B. (22 éves 

lány) 

- Iskolát elvégzem;  

- a táncot nem hagyom abba.  

- A testvéremet nem fogom cserben hagyni;  

- elkezdem az életemet rendezni: pl. házat veszek, munkahelyet keresek. 

- Mindent, amit az otthonban nem kaptam meg, de a kinti életben 

megkapom: megbecsülöm. 

- Szeretnék még egy szakmát elvégezni. 

Társcsoportvezető - Olyan munkahely, ahol jól érzem magam (ez megvan) 

- Diploma, mert apukámnak megígértem.(folyamatban) 

- Romológia, lovári nyelvvizsga 

- ÁGOTA- Falva létrehozása 

- Saját gyerek 

- Cigányok helyzetének előremozdítása 

 

Majd egyéni bemutatók keretében mindenki bemutatta a saját életúttervét. Nagyon fontos és hasznos 

volt a személyes mintaadás a team tagok részéről. 

 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Az élet szép című film vetítése, majd filmkiértékelő modul: Nagyon tetszett nekik a film, a lányok 

pityeregtek is. A kiértékeléskor tetszésüket fejezték ki és elismerésüket a főszereplő kitartásáért, 

gondoskodásáért. Jó választás volt a film, teljessé tette az alappillért. 
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

II. csoport/5. alkalom 

2006. 

KISZOLGÁLTATOTTSÁGÉRZET 

Személyi keretek: 

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

2 Autentikus segítő 

 

A szakmai team érkezése a lakásotthonba, majd megérkező kör, mely célja az egymásra hangolódás, 

valamint fontos információkkal szolgál a gyerekek hogylétéről a szakmai team számára. 

 

Ráhangoló beszélgetés 

Mit jelent a kiszolgáltatottság? Fogalomtisztázás 

A gyerekek szerint a következő dolgok tehetnek minket kiszolgáltatottá: 

 Ember kényelmeinek 

 Társadalom 

- munka 

- adózás 

 Bizalom terén 

 Természet  

- időjárás 

- betegség 

 Saját és mások érzelmeinek 

 Káros szenvedélyek 

- drog, ital, játékgép, dohányzás 

 Lopás, csalás, hazudás 

 Talpra állás (az intézetből való kikerülés) 

 Egyfajta szükséglet kielégítés  

- otthon belül 

- életen belül 

 Élettől való félelem 

 Bizalmatlanság 

 Család elvesztése 

Majd arra kértük őket, hogy gyűjtsék össze, hogy kivel van konfliktusok, és mitől érzik, vagy kinek 

érzik magukat ebben a helyzetben kiszolgáltatva? 

 

Problémamegoldást segítő gyakorlat 

A csoportvezető 3 kisebb csoportot alakított ki és arra kérte a csoport tagjait, hogy idézzék fel kisebb 

csoportokban a jelenlegi, kiszolgáltatottságukból eredő konfliktusaikat, nehézségeiket.  

1. A problémakeresés, 2. A probléma kiválasztása 

1.csoport 2. csoport 

S. D. (26 éves lány) Család   

Hazugság miatt nem 

mehetek haza 

3 szavazat O. B. (17 éves fiú) 

Család 

10 évesen elvesztettem a 

5 szavazat 
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családomat 

K. R. (22 éves lány) 

Barát 

Játszik az érzelmeimmel 

2 szavazat S. D. (18 éves fiú) 

Saját magam 

Önhibámból bekerültem 

3 szavazat 

C. Zs. (15 éves fiú) 

Szülő 

Beadott 

4 szavazat R. S. (17 éves fiú) 

Barátnőm 

Megtudtam, hogy gyerekem lesz- 

előfordult, nem tarthattam meg 

7 szavazat 

 

Ezt követően arra kértem R. S. (17 éves fiú)- t, hogy még részletesebben mesélje el a csoportnak, hogy 

mi a nehézség ebben a helyzetben.. 

 

Történet: 

R. S. (17 éves fiú) 1 éve járok egy nem állami gondozott lánnyal. Ezelőtt két hónappal derült ki, hogy a 

barátnőm terhes. Én szerettem volna megtartani, de a barátnőm szüleinek sem mertünk elmondani, hogy 

a lányuk terhes. Együtt mentünk orvoshoz és beszéltük meg, hogy elveteti a babát.  

Konfliktus: Valójában az, hogy azóta folyamatosan veszekedünk, félek attól, hogy elveszítem őt, illetve 

ő meg nem meri elmondani a szüleinek. Szégyenlem magam és nem tudom, hogy jól tettem –e.  

 

Két széket helyeztünk középre: 

1. a probléma hozójáé volt 

2. a másik széken valójában egy pozitív megerősítést kellett adniuk az odaülőknek 

A csoporttagok hihetetlen érzékenységgel és segítőkészséggel igyekezték megerősíteni R. S. (17 éves 

fiú)- t: felhívták a figyelmét a közös döntéshozatalra, hogy nem egyedül hozta meg ezt a döntést, 

valamint arra is, hogy a barátnője és szülei viszonyáért sem ő a felelős. 

 

Közös polip 

Most sikerült a gyakorlat. C. Zs. (15 éves fiú) is ki merte próbálni, aminek nagyon örültem. C. Zs. (15 

éves fiú) alapjáratban nem érzi jól magát a csoportban. Irányított és nagyon örült neki, hogy sikerült. S. 

D. (18 éves fiú)nak másodjára sikerült ez a gyakorlat.  

Ezután lazító, feszültségoldó gyakorlatokat játszottunk. 

 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Az élet szép c. film vetítése. A csoporttagoknak nagyon tetszett a film. Többen megjegyezték, hogy 

milyen furcsa, hogy az általunk vetített filmeket alig- alig ismerik, pedig milyen sokat szoktak rajtuk 

gondolkodni a két alkalom közti időkben is. 
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

III. csoport/5. alkalom 

2007. 

KISZOLGÁLTATOTTSÁGÉRZET 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Autentikus segítő 

Facilitátor 

Csoportüdvözlés+megérkező kör 

(Ilyenkor megbeszéljük/megbeszélnénk, hogy kivel mi történt az elmúlt időszakban, illetve 

ismertetjük a hétvége menetét. Csoportban nem hajlandóak beszélni az időközben őket ért 

sérelmekről, ezért fontos a személyes jelenlét a szakmai team részéről, és a bizalmasabb hangulatú 

beszélgetések légkörének megteremtése.) 

Sokadik alkalommal tapasztaljuk, hogy a gyerekek a megérkezés estéjén frusztráltak, feszültek. 

Mindig várják a csoportalkalmat, de feszültségük levezetésének eszköze egymás bántása, ami az 

érintettekben szorongást és szomorúságot vált ki. Így a megérkezés estéi a beszélgetést követően 

rendszerint játékkal (feszültségoldó, aktív) játékokkal telnek. Egyrészről a csoport egységének 

újraalakítására, másrészt feszültségeik levezetésére.  

Külön nehézség, hogy a csoportalkalmak között eltelt idő lerombolja a hétvégeken felépített 

viselkedési, morális normákat. 2 alkalom között- a lakásotthonos rendszer miatt- nem nagyon 

találkoznak egymással. Így minden alkalommal újra kell fektetnünk a csoportszabályokat, és rengeteg 

idő megy el a fegyelmezéssel. Az általunk képviselt és átadott normákat csak felismerik, de nem 

alkalmazzák. (Példa: mikor megszokott környezetükben találkoznak, és megsértik a másikat, az illető 

kéri, hogy kérjen a másik bocsánatot (- megtanultak elnézést kérni.). A csoportok alkalmával ez semmi 

nehézséget nem jelent számukra, viszont mindennapos környezetükben képtelenek megtenni. 

A megérkezés estéjén rendkívüli módon igénylik a személyes törődést és maximális figyelmet. 

Ezáltal nyugszanak meg és érzik magukat csak biztonságban. 

 

Brain storming- Konfliktushelyzetek 

 Szekál a tanár 

 Kivételezés 

 Kötekszik a nevelő 

 Én kötekszek a nevelővel 

 Szemembe hazudik a nevelő 

 Visszaél a bizalmammal, pletykál rólam a nevelő. Elmondja a titkaimat a többi 

nevelőnek/gyereknek (kibeszélnek a hátam mögött) 

 Félrevezet a barátom 

 Más az érdeklődési körünkebből fakadó viták (tv- műsorok) 

 Korkülönbségből fakadó viták (nagyok „csicskáztatják” és sakkban tartják a kisebbeket. 

Mindig az van, amit a nagyobb akar) 

 Ugyanaz a fiú/ lány tetszik 

 Lopások egymástól 

 A gazdagabbak lenéznek 

 Rasszizmus (buszon, iskolában) cigányság miatt 

 Beszólások 

 Házirend/ takarítási rend 

 Testvérek közötti veszekedések, verekedések 

 Különböző szokások 
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Megoldási alternatívák a konfliktushelyzetekre 

KONFLIKTUSHELYZET MEGOLDÁS 

 Szekál a tanár 

 

 Kivételezés 

  

 Kötekszik a nevelő 

 Én kötekszek a nevelővel 

 

 Szemembe hazudik a nevelő 

 Visszaél a bizalmammal, pletykál 

rólam a nevelő. Elmondja a titkaimat 

a többi nevelőnek/gyereknek 

(kibeszélnek a hátam mögött) 

 Félrevezet a barátom 

 

 Más az érdeklődési körünkebből 

fakadó viták (tv- műsorok) 

 Korkülönbségből fakadó viták 

(nagyok „csicskáztatják” és sakkban 

tartják a kisebbeket. Mindig az van, 

amit a nagyobb akar) 

 Ugyanaz a fiú/ lány tetszik 

 

 Lopások egymástól 

 A gazdagabbak lenéznek 

 Rasszizmus (buszon, iskolában) 

cigányság miatt 

 Beszólások 

 Házirend/ takarítási rend 

 

 

 Testvérek közötti veszekedések, 

verekedések 

 Különböző szokások 

 

 Nem foglalkozom vele, figyelmen kívül 

hagyom 

 Meg kell beszélni az okot és magára a 

tényre is fel kell hívni a nevelő figyelmét 

 Ne adjunk okot rá 

 Önuralom (igyekszem uralkodni magamon) 

 Megbeszélés nyugodtan 

 Szembesítés, rákérdezés, megbeszélés. 

Jobban megválasztani, hogy kinek adok 

bizalmat. Nem szolgáltatom ki magam. 

 

 Ha nem tudjuk megbeszélni, barátság 

megszakítása 

 Elfogadás növelése, közös megegyezés 

alapján 

 Engedékenység, a másiknak is ugyanazok a 

jogai vannak mint nekem, ugyanolyan rossz 

helyzetben, mint én. 

 

 Megbeszélés, mérlegelés: az a fontosabb, 

aki tetszik, vagy a barátság 

 Szigorú szabályok betartása 

 Bebizonyítani, hogy nincs miért 

 Nem belemenni az értelmetlen vitába, 

viselkedésemmel se támasszam alá 

 Nem felvenni, nem visszaszólni 

 Egységes rend kialakítása mindenki részt 

vesz a kialakításban is és a betartásban is. 

 Egymás megértése, probléma megbeszélése 

 Engedékenység, elfogadás, tiszteletben 

tartás 

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy legfőbb problémáik konfliktushelyzeteik rossz kezelési módjaiból 

erednek. Ezért a team- tagok úgy döntöttek, hogy még egy alkalmat szentelnek a lehetséges alternatívák 

átadására 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Emlékezz a Titánokra! 

 A kezdeti érdektelenség elmúlt a film előrehaladtával. Alaptörténet: szigorú fehér kisváros, 

feketék felszabadításának idején. Négerek egy iskolába járhatnak a fehérekkel. Az iskolának van egy 

rögbi– csapata, ahová néger edzőt rendelnek ki, és néger játékosok is játszhatnak. Alapkonfliktusok 

sorozata a diszkrimináció szülte feszültségekből ered. Az edzők személyes mintaadása és határozottsága 

vet véget ezeknek a film során.  

Kiértékelés: mindenkinek tetszett. A végén egy emberként szurkoltak hangosan a gyerekek a döntő 

sikeréért, ahol feketék és fehérek együtt (egy csapatban, egymásért) küzdöttek a sikerért- egymással 

összefogva. Természetesen nagyon nehezen viselte a gyerekek egy része a másfél órás filmet. 

Visszatérő probléma, hogy figyelmük nagyon nehezen köthető le. Csoportfoglalkozások idején is 

állandó a WC- re kéredzkedés, egy korty víz ivása. A film után mindenesetre felpörgetett hangulatban, 

felszabadultan idézték fel a legemlékezetesebb jeleneteket. Nagyon jó választás volt a film. 
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

IV. csoport /5. alkalom 

2007. 

KISZOLGÁLTATOTTSÁGÉRZET 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

Kép, mikor kiszolgáltatott voltam, de jól jöttem ki belőle. 

NÉV 

BECENÉV 

KÉP 

MEGOSZTÁS 

KAP

CSO

LÓD

ÁS 

DÖNTÉ

S 

FEEDBACK GESZTUS, 

MIMIKA 

Facilitátor Kiskori kép 

Anyukám 

újraházasodásakor meg 

sem kérdeztek, csak jött 

az idegen férfi, akit én 

egyáltalán nem akartam 

apukájának 

 VISSZA Nagyon rossz érzés volt 

akkoriban, azóta sem 

szeretem, ha ilyen 

helyzetbe kerülök 

-- 

P. L. (17 éves 

fiú) 

A csoport a képen. Én 

telefonon beszélek a 

barátnőmmel, aki épp 

szakít velem. Nem tudok 

mit tenni, mert a bnő 

otthon van, én pedig itt. 

 NEM 

VISSZA 

Nem tettem vissza, mert 

tudom, hogy ezzel még 

dolgom van. Rendbe 

kell hoznom a 

kapcsolatot. 

--- 

N. I. (18 éves 

fiú) 

A bekerülés napja, mikor 

be kellett költöznöm a 

lakásotthonba. 

Csop

ortve

zető, 

B. E. 

(18 

éves 

lány) 

VISSZA „eldobtak”- mondta. 

Nagyon rossz volt. 

Élénk 

gesztikuláció 

Sz. É. (16 

éves lány) 

Képen a családom, mind 

együtt. A szüleim 

válásakor készült, akkor 

voltunk utoljára együtt. 

 VISSZA Rossz erre gondolni Bekönnyesedett 

a szeme és sírni 

készült. 

Lány 

Autentikus 

segítő 

Asztal körül ül egy 

bizottság és arról folyik a 

döntés, hogy állami 

gondozásba vegyenek e 

vagy menjek vissza a 

szülőkhöz. 

 VISSZA Nagyon rossz érzés volt 

ez akkor. Tudtam, h ha 

úgy döntenek h kerüljek 

vissza haza, akkor a 

sorsom 

megpecsételődött, mert 

az otthoni állapotok 

tarthatatlanok voltak 

már. 

 

L. N. (17 éves 

lány) 

Én és az ukrán barátnőm 

vagyunk a képen. A bnő 

elköltözik. Soha többé 

nem lesz olyan, akiben 

így megbízhatnék. 

 VISSZA Nem volt jó felidézni azt 

az érzést. 

 

B. E. (18 éves Bekerülés. Nem tudtam  VISSZA Akkor nagyon rossz  
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lány) hogy mi lesz, mi fog 

velem történni. Csak a 

nagy bizonytalanság volt. 

volt, de most jó arra 

gondolni, hogy már 

elmúlt. 

Csoportvezet

ő 

Gyermekotthon hatalmas 

kapuja előtt állok a 

képen, 2x: kikerülés és 

bekerülés. 

 VISSZA Az az érzés nagyon 

rossz volt és csak a nagy 

félelmek gyűrűztek 

bennem 

 

G. R. (18 

éves fiú) 

Parkban sétálok 13 

évesen. Mama halálakor, 

bekerülés előtt: azon 

töprengek: most mi lesz 

velem. 

 VISSZA Nem szívesen gondolok 

rá azóta sem. 

 

Fiú 

Autentikus 

segítő 

Kikerülés utáni időszak. 

Szerelmes voltam egy 

lányba, kiköltöztem 

hozzá. A családja elvette 

az összes pénzemet, én 

pedig minden nélkül 

utcára kerültem. Nem 

tudtam, hogy mi lesz 

velem. 

 VISSZA Iszonyú érzés volt. A 

teljes létbizonytalanság. 

Most jól vagyok és jó 

visszagondolni arra, 

hogy abból a gödörből 

már kimásztam. 

 

Társcsoport 

vezető 

Apu halála utáni időszak: 

hogy ne vesszen el 

minden, amiért apu 

dolgozott, le kellett 

vetetni a jelzálogot a 

házról. Egy idegen férfi 

jóindulatának voltunk 

kiszolgáltatva. 

 VISSZA Nem jó erre 

visszaemlékezni, de az 

nagyon jó, hogy már túl 

vagyunk rajta. 

 

 

Nyugtass meg! 

Tapasztaltatás alapú megerősítő gyakorlat (nonverbális) 

 A gyakorlat során minden csoporttag beült a kör közepére egy székre, bekötött szemekkel. A 

csoporttagok pedig egyesével odamentek hozzá- szabad választási sorrendben- és próbálták enyhíteni a 

középen ülő bizonytalanságát, kiszolgáltatottságát érintéssel, simogatással, nyugtatással. Mindenki sorra 

került.  

Feedback:  

Milyen volt középen ülni, bekötött szemmel? 

Nagyon jó érzés volt megtapasztalni, hogy biztonságban vannak, és bár először féltek, nem volt 

nehéz leküzdeni a félelmet. Jólesett a simogatás, a biztatás. 

Milyen volt megnyugtatni a bent ülőt? 

 Jó volt felelősségteljesnek lenni. Nagyon jó érzés volt 

A csoportnak egyöntetűen nagyon tetszett a gyakorlat. Az érintésben rejlő biztonság ereje 

megnyugtatásul szolgált a kiszolgáltatottság érzés ellen. Az egyik csoporttag- aki a csoportfolyamat 

elején mutatott érintéstől való tartózkodás oldódása ellenére- nem mert beülni a kör közepére. A helyén 

ülve, becsukott szemmel viszont részt vett a gyakorlatban. Mert kiszolgáltatott lenni a csoportban- és jó 

érzéseket, kedvességet és szeretetet kapott. 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Az élet szép c. film vetítése)- Tetszésüket fejezték ki a filmmel kapcsolatban és nem is kellett 

kiértékelni, mert tökéletesen be tudták fogadni. Nagyon tetszett nekik a film. 
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

V. csoport/ 5. alkalom 

2008. 

KISZOLGÁLTATOTTSÁGÉRZET 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

 

A team gyerekotthonba érkezését követően 

  

Témafelvezető beszélgetés. „Beszéljünk róla!” 

(Kiszolgáltatottság- érzet fogalma, szó jelentése, tapasztalatcsere MÁSOK élményein, tapasztalatain 

keresztül.)  

BESZÉLGETÉS A KISZOLGÁLTATOTTSÁGRÓL- mi miatt lehet egy ember kiszolgáltatott- ezek 

összefüggései) 

A fogalommal senki nem volt tisztában, a kiszolgálás fogalmával keverték.  

A kiszolgáltatottság: egy olyan helyzet, mikor tehetetlen vagy a saját sorsod egy részével és mások 

döntéseitől, cselekedeteitől, jóindulatától függsz. Mikor én konkrétan semmit sem tehetek azért, hogy 

befolyásoljam a dolgok kimenetelét. Vagy mikor egy olyan elem határozza meg, hogy mi fog történni, 

amit te nem tudsz befolyásolni. (pl.: időjárás, stb.)  

 Valakitől, vagy valamitől való függés. Ez minden helyzetben rossz- e? (Merünk- e segítséget 

kérni pl. , kockáztatva a kiszolgáltatottsággá válásunkat..)Mikor mindenki megértette a fogalmat, 

elkezdtünk példákat gyűjteni. 

 

Dolgok, amelyek kiszolgáltatottá tesznek: 

 Önbizalom hiánya 

 Zsarolás 

 Törvény 

 Körülmények 

 Bezártság 

 Munkahely 

 Család 

o Mostohaszülő a családban 

o Alkoholizmus 

o A biztonság eltűnése 

o Kihasználják a gyereket (pl. koldulásra kényszerítik) 

 Ha feladod a reményt (mindig van egy kis csepp remény!) 

 Ha nincs segítség 

 Pénztelenség 

 Személyiségi jogok megsértése 

 Többség (testi fölény, elnyomás) 

 Csövesség, hajléktalanság 

 Ha nem tanulsz 

 Ha nem becsülöd a jót 

 Szerelem 
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Dolgok, amelyek egy állami gondozottat kiszolgáltatottá tesznek: 

 Szeretet és törődés iránti vágy. („azt akarja, hogy szeressék, hogy törődjenek vele is”). Emiatt 

rossz társaságokba keveredik, remélve, ott foglalkoznak vele, vagy felszínes kapcsolatokba 

bonyolódik. 

 Biztonságkeresés 

 Bizalom 

 Barátság (érdekből, pénzért) 

 Felnőttek 

 Maga az élet: élethelyzet 

 A megjelenés („állami kutyák”; menés, öltözködés, banda) 

 A sorsa, hogy állami gondozott lett 

 A hitegetés (hogy csak egy hónapig kell bent maradnia, aztán mehet haza) 

Parázs beszélgetés alakult ki, egymás szavába vágva, egymást kiegészítve ötleteltek 

 

Kép, mikor kiszolgáltatott voltam, de megoldottam 

 

NÉV 

BECE 

NÉV 

KÉP 

MEGOSZTÁS 

KAPCS

OLÓDÁ

S 

DÖ

NTÉ

S 

Viss

za 

tette 

e? 

FEED- BACK GESZTUS, 

MIMIKA 

R. F. 

(16 

ÉVES 

FIÚ) 

-- -- -- Túl friss élmény, nem 

akart róla beszélni, de 

hallgatta a többieket. 

Könnyes volt a 

szeme, 

visszahúzódott, 

ki a körből 

szinte. A 

figyelme végig 

aktív volt. 

B. GY. 

(17 

ÉVES 

LÁNY) 

5-6 éves kép, színes. 

Segítettem a nagyinak 

takarítani. A nővérem a másik 

házban a nagy család előtt 

minden ribancnak lehordott, 

hogy nem csinálok semmit és 

nem segítek. Mikor 

hazaérkeztem, a család úgy várt, 

hogy leszidja. Sírtam, nagyon 

rossz volt, mert nem tudtam 

megvédeni magam. De tudtam, 

hogy nekem volt igazam és 

tanúim is voltak erre. 

-- vissz

adob

ta 
 

Nem volt jó róla 

beszélni, mert az érzés 

visszajött, de már nem 

olyan erősen, mint 

akkoriban. Most már 

jól vagyok. Igyekszek 

védeni magam, 

törekszek, hogy igazam 

legyen. Csoportvezető-

megerősítés 

Összekulcsolt 

láb, rágta a 

körmét, erős 

gesztikuláció 

árulkodott a 

heves 

érzelmekről. 

K. J. (17 

ÉVES 

FIÚ) 

Másfél éves kép, színes 

Az utcán három erős gyerek 

elvette tőlem az irataimat, 

pénztárcámat. Hazajöttem, 

szóltam a nevelőnek, feljelentést 

tettek, elfogták a szintén 

intézetis, de másik városban-  

elkövetőket, akik azóta is 

dutyiban ülnek. NEM féltem, de 

megijedtem. 

--  Jól vagyok. 

Bebizonyítom az 

igazam, utánajárok a 

dolgoknak. Kerülöm a 

konfliktusokat. (Már 

nem verekszek, 

kötekedek!) 

Csoportvezető 

megdicsérte ezért. 

Tárgyilagos, 

hivatalos 

stílusban mesélt, 

testével kifordult 

a körből- csak 

Csoportvezetőne

k beszélt. 
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FIÚ 

AUTEN

TIKUS 

SEGÍT

Ő 

5-6 éves kép, színes 

Pestre vittek dolgozni az igazi 

szüleim, akikkel 18 éves korom 

után felvettem a kapcsolatot, de 

azok otthagytak minden nélkül 

az idegenben. A műszakvezető 

néni vett pártfogásába, sokat 

segített nekem. 

-- -- Jól vagyok. Jó érzés, 

hogy sokkal könnyebb 

róla beszélni, mint 

régebben. Bízok 

magamban és barátokat 

szereztem, akikre 

számíthatok. 

Nyugodt, 

kiegyensúlyozot

t volt. 

G. CS. 

(17 

ÉVES 

LÁNY) 

13 éves kép, fekete fehér, kicsi 

Idegen emberek jöttek, akik azt 

mondták, hogy rokonokhoz 

visznek, közben a gyűjtőbe 

vittek. Otthon a szülők ittak. Az 

a jó ebben, hogy ide kerültem, 

mert biztonságban vagyok. 

(Amit akkor 

kiszolgáltatottságnak éreztem, 

az lett a biztonság) 

--  Igyekszek bízni a 

barátaimban, akik 

segítenek. 

(BIZTONSÁG). 

Inkább nem gondolok 

rá. (Csoportvezető: 

benne magában is meg 

van a biztonságot 

teremteni tudás 

képessége, mert erős és 

határozott.) 

Bekönnyesedett 

a szeme, de 

nyugodt maradt. 

Őszinte kislány- 

arca lett, átélte 

újra, úgy nézett 

felfelé, ahogy a 

felnőttekre 

nézhetett. A 

„biztonságban 

vagyok „ érzés 

maradt az arcán. 

K. P. 

(18 

ÉVES 

FIÚ) 

Kb. 5 éves kép 

Azzal gyanúsítottak meg, hogy 

összevertem az egyik kocsit, 

ami a parkolóban állt. Pedig 5 

km-rel arrébb fociztam, 18 

tanúm is van rá. A végén 

kiderült, hogy nem én voltam. 

Nem vagyok büszke már rá, de 

akkor azt a gyereket nagyon 

megvertem, aki a gyanút 

terjesztette. 

D. L. (17 

éves 

lány), P. 

T. (16 

éves fiú) 

 Kinti ismerősökkel 

megbeszélem, de itt 

bent nem tudok kivel 

ilyenekről beszélni. 

Most a csoportban 

igen, ez jó.  

Nem pirult el, 

miközben 

beszélt!!! (ez 

nagyon jó!) 

Határozott volt, 

figyelte a 

többiek 

mondanivalóját 

is, gyakran 

bólintott közben. 

D. L. 

(17 

ÉVES 

LÁNY) 

7-8 éves, színes. A képen a ház 

előtt áll ő és felnőttek. 

Azzal gyanúsítottak, hogy 

láttak, amint bemegyek az egyik 

házba sütit lopni. Közben a 

piacon voltam, találkoztam a 

piacon azzal a rendőrrel is, aki 

később azt állította, hogy a ház 

közelében látott, pedig az épp az 

ellentétes irány. Lábnyomot 

kellett hagyni egy bordázott 

nyom mellett, nekem pedig 

csíkos volt a cipőm. Mire 

mindenki odaért, a bordázott 

nyomot eltüntették, és a saját 

nyomom mellé kellett még 

egyet tennem. Felháborodott 

voltam és meg sem tudtam 

szólalni. Kilátástalannak és 

igazságtalannak éreztem a 

helyzetet. Aztán a nevelőim 

kipártoltak, kiálltak értem, így 

hitték el, hogy nem én voltam. 

P. T. (16 

éves fiú), 

K. P. (18 

éves fiú) 

 Semmilyen nem volt, 

nem volt jó róla 

beszélni, nem akarok 

erről, ilyenekről 

beszélni. 

(Csoportvezető: tudja, 

hogy nehéz ezekről a 

dolgokról beszélgetni. 

Felhívta a figyelmét 

arra, hogy ő is 

többször kiáll magáért, 

és a nevelők is 

megvédik. Kért és 

kapott segítséget, és 

minden képessége 

megvan, hogy 

megvédje magát. 

Bólogatott.) 

Ideges lett, 

élesen 

gesztikulált, 

szenvedéllyel 

beszélt, be is 

gubózott a 

végére, de le is 

nyugodott. 

Figyelme 

lankadt. 
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TÁRSC

SOPOR

TVEZE

TŐ 

Szüleim otthon hagytak 

hatévesen a hároméves 

kisöcsémmel. Éhesek voltunk, 

szelni akartunk egy nagy késsel 

kenyeret, de nem tudtunk. 

Átmentünk a szomszédhoz 

segítséget kérni. 

  Nehéz volt róla 

beszélni, mert általában 

nem szoktam. Önálló 

vagyok, és nem félek 

végigcsinálni a kitűzött 

terveket, még akkor 

sem, ha félúton 

magamra maradok. 

Nyugodt, 

higgadt, aktív 

figyelem. 

F. K. 

(17 

ÉVES 

LÁNY) 

3 évvel ezelőtt készült, fekete 

fehér. 

Mostohaapám ivott gyakran. 

Pofonvágott, az anyám pedig 

nem védett meg. (Most már 

tudom, hogy azért, mert félt, 

hogy a mostohaapa őt is 

megveri.) Utána nem engedtek 

el, hanem bezártak a szobába, 

ahonnan az anyám segített 

megszökni. Azóta nem voltam 

náluk. Bár hallottam kósza 

híreket, hogy már nem isznak, 

de én nem kockáztatok 

Csoportv

ezető 

Viss

zado

bta 

 

Nem szeretek 

ilyenekről beszélni, 

mert elérzékenyülök és 

akkor nem leszek erős. 

Magamba zárom, nem 

teszek semmit. 

Könnyes szem, 

remegett a 

hangja, nagyon 

jólesett neki 

Csoportvezető 

kapcsolódása. 

J. É. (18 

ÉVES 

LÁNY) 

Apukám meghalt, de előtte 

gondoskodott arról, hogy az 

anyám- alkalmatlan lévén- ne 

vehessen magához minket, 

hanem kerüljünk 

gyermekotthonba. Akkor rossz 

volt, nem tudtam, mi fog 

történni, de hála Istennek, hogy 

idekerültem 

K. J. (17 

éves 

fiú)hoz 

a buszon 

fenyegett

ék, 

nagyon 

félt, de 

hálistenn

ek 

leszálltak

. 

 Rossz volt róla 

beszélni, most átlagos. 

Nem szoktam 

ilyenekről beszélni, 

pedig mindannyian 

átéljük. Furcsa. 

Megbeszélünk mindig 

mindent. „Tudom 

kezelni az állandó 

kiszolgáltatottságot.” 

Nyugodtan, 

természetesen 

mondta. Már 

feldolgozta, 

tényleg kezelte. 

P. T. (16 

ÉVES 

FIÚ) 

Kb. 1 éves. 

Nadrág van a képen 

(Ő NEM fogja!!!) 

Meggyanúsítottak, hogy a 

körletben eltűnt nadrágot én 

loptam el. Aztán persze kiderült, 

hogy nem én voltam, de az érzés 

nagyon rossz volt. 

D. L. (17 

éves 

lány), K. 

P. (18 

éves fiú) 

-- Nem volt jó róla 

beszélni. Fáj a 

zúzódásom. Tudom 

kezelni. 

Hevesen, 

indulattól fűtött 

hangon 

kommunikált. 

Igyekezett végig 

figyelni.  
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Kiszolgáltatottságot megelőző, felrobbantó bombák gyártása 

Brain storming gyakorlat. 

 

Hogy ne legyek kiszolgáltatott! 

Mit tehetek azért én, hogy ne legyek 

kiszolgáltatott? Hogy ne kerüljek ilyen helyzetbe? 

Hogy ne maradjak kiszolgáltatott! 

Mit tehetek azért, hogy ne maradjak kiszolgáltatott 

helyzetben? 

 Tanulni kell 

 Normálisan viselkedni 

 (ön)fegyelem 

 Pénzt keresni 

 Normális emberek vegyenek körül 

 Magabiztosság 

 Kitartó legyek 

 Megjelenés- igényes 

 Mindig van egy kis csepp remény 

 Kulturált beszéd és viselkedés 

 Ne legyek makacs 

 Mindig mindennek a jó oldalát nézzük-

, keressük meg 

 Kerüljük a konfliktusokat (= a rázós 

helyzeteket) 

 1 csepp remény 

 Merjünk segítséget kérni 

 Támaszkodjunk mások tapasztalataira, 

tanácsaira 

 Kitartás 

 Ne legyek makacs 

 Vicc, humor 

 Szeretteink 

 Életcél 

 Okosság, gyors felfogás 

 Merni kockáztatni 

 Bátorság 

 Lelki erő 

 Büszkeség, felemelt fej 

 alkalmazkodóképesség 
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

VI. csoport/ 5. alkalom 

2008. 

KISZOLGÁLTATOTTSÁGÉRZET 

Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Lány Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Megérkező kör 

Társcsoportvezető: 

Levizsgáztam mindenből. Két karácsonyi ünnepséget tartottunk a gyerekeknek. Nagyon szép volt az 

otthoni karácsonyi ünnepség is. A két ünnep között egy nagyot pihentem. Már vártalak benneteket. Jó, 

hogy itt vagytok. 

Facilitátor 2: 

Nekem az lenne a legszebb karácsonyom, ha senki nem lenne bent az otthonban. Tudnám, hogy 

mindenki a családjával tölti az ünnepeket. Amúgy nagyon szép és meghitt volt az otthonban az 

ünnepség. Otthon is. Én is pihentem nagyokat. Elkezdtem a szociálterápiás képzést. 

H. G. (17 éves fiú): 

Javítgatok a suliban. P. I. (20 éves lány)vel töltöttem az ünnepeket és voltunk együtt moziban. Félek egy 

kicsit, mert kikerülök egy garzonlakásba. Én már megszoktam a többiekkel. Itt az a szerencsém, hogy P. 

I. (20 éves lány) mellettem lesz.  

P. I. (20 éves lány): 

Nem volt semmi extra. H. G. (17 éves fiú)val jól éreztem magam, együtt töltöttük az ünnepeket. A 

suliban nagyon jól állok.  

K. R. (17 éves lány):  

A barátom anyukájánál karácsonyoztunk. Szilvesztert a testvéreimmel töltöttük. El kezdtem javítani, 

sokat tanultam, de majd kiderül, hogy mennyit ért. Hétfőn leköltözöm az utógondozói szintre, amitől 

nagyon félek.  

Lány Autentikus segítő: 

A két ünnep között családlátogatáson vettem részt. Az volt a legszebb, hogy megfűztem a többi 

családtagot, hogy együtt menjünk el édesapánkhoz. Ez nagy meglepetés volt számára. Most volt a 

vizsgám. Attól félek, hogy nem sikerült, mert az eredményeket nem mondták meg. Annyit láttam, hogy 

az első munkám még tetszett a többit nem nézték meg, hanem elmentek mellette. Remélem, hogy 

sikerült.  

Csoportvezető: 

Végre levizsgáztam. Nagyon nehéz volt, de négyesre sikerült. Én is karácsonyoztam itt lent is, illetve 

együtt a családdal 

D. K. (16 éves lány):  

Újra összejöttem a régi pasimmal. A hegyen jöttünk össze. A karácsonyt egymagam ünnepeltem az 

otthonban. Csináltunk a 3 grácia segítségével a suliban egy nagyon szép műsort. Szinte minden tanár 

meghatódott, csak egy nem, aki egész végig komoly arccal nézte a műsorunkat. Nem szeretem őt. 

Nyertem rajzpályázatot a suliban. Nagyon ciki volt, amikor ki kellett menni a díjért. Égő volt. 

/Magához képest nagyon nyitott volt. Többet beszélt, mosolyogott./  

Cs. É. (16 éves lány): 

Karácsonyt otthon töltöttem. Anya aludt. Szilveszterem volt a legjobb, barátaimmal töltöttem. Minden 

hülyeséget megtettünk. Nagyon sokat nevettünk. 

/Extrovertált/ 

G. B. (17 éves lány): 

Csoport karácsonyom nem volt olyan jó. Kaptam egy meglepetést. A testvérem otthon volt, haza jött 

Angliából. Szilveszterkor nagynéném sokat beszélt anyámról. Felhívtam, és anyunak neveztem. Ettől én 
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is meglepődtem. Átmentem hozzá és nem veszekedtünk. Nagyot beszélgettünk. Ez nekem nagyon jól 

esett.  

Kiszolgáltatottsággal kapcsolatos pozitív/ negatív élményeink 
Név Negatív fénykép Kapcsolódás Pozitív fénykép kapcsoló

dás 

Érzés visszajelzés 

Társ 

csoport 

vezető 

Utógondozóm 

mindenáron azt akarta, 

hogy minél hamarabb 

kikerüljek a 

nevelőotthonból. A 

fénykép az ő 

irodájában készült, 

amikor szerződést 

írtunk alá és közben 

rövid megjegyzésekkel 

arra utalt, hogy te ezt 

úgysem tudod 

betartani.  

P. I. (20 éves 

lány) 

Engem is 

választás elé 

kényszeríttete

k, Nem 

tetszett, 

ahogyan ezt 

tették.  

Kollégiumban a 

beavatásoktól 

megvédett egy régi 

nevelőotthonos 

társam.  

P. I. (20 

éves lány) 

Amikor a 

gimnáziu

mban 

osztályvez

etőt 

kerestek 

én voltam 

az, aki 

felállt és 

vállaltam 

a rám 

kiszabott 

feladatott.  

Jól éreztem magam a játék 

során. A 

kiszolgáltatottságomat úgy 

tudom ellensúlyozni, hogy az 

általam kitűzött célt helyezem 

előtérbe. Fontos számomra, 

hogy meghallgassam mások 

véleményét és fogadjam el. 

Hiszek magamban.  

Lány 

Autenti

kus 

segítő 

18 éves koromban a 

születésnapomon 

minden előkészítés 

nélkül kellett 

átmennem az  

utógondozói házba. 

Nem voltam rá 

felkészülve. 

 Átkerültem és az 

otthonvezető 

helyettes, sokat 

segített, hogy ott jól 

érezzem magam.  

H. G. (17 

éves fiú) 

Akkor 

amikor én 

költöztem 

ki, akkor 

találtam 

egy 

embert 

akiben én 

is 

megbízhat

tam.  

Tetszett a játék. Csoportvezető 

segítségével a következő képen 

erősödött meg: 

Diák elnök vagyok. 

Tudok nyírni. 

Tanulok. 

ÁGOTA –ba járok, jó emberek 

közé és ők vesznek körül. 

Barátokat szereztem.  

K. R. 

(17 éves 

lány) 

A nagynéném a 

családjába fogadott, de 

később rájöttem, hogy 

csak azért vagyok 

fontos számára, mert 

így megkapta a 3 

gyerek után járó szoc. 

pol kedvezményt a ház 

vásárlásakor. Mindig 

kihasználtak, a 

bankban gyűjtött 

pénzemet sem tudtam 

nélkülük kivenni, 

amikor elkerültem 

tőlük.  

 Sógornőm és a 

kislánya, akik mindig 

kiálltak mellettem. 

Sógornőm 

bíztatásával és 

segítségével kerültem 

be a 

gyermekotthonba.  

 Tetszett a játék. Vannak a 

céljaim, de majd meglátjuk, 

hogy sikerül – e. 

Csoportvezető arra irányította 

a figyelmét, hogy merjen bízni 

magában, hisz minden meg 

van benne., amire az életben 

szükség van.  

Facilitát

or 2 

Kórházi ágy. Beteg 

lettem.  Nekem a 

betegség jelenti a 

kiszolgáltatottságot.  

Cs. É. 

Öngyilkos 

akartam 

lenni, sok 

gyógyszert 

szedtem be. 

Rossz volt, 

hogy magam 

voltam a 

kórházban. 

Szintén a kórházhoz 

kötődik. 

Betegségemben sok 

olyan ember állt 

mellém és bíztatott, 

akikre nem 

számítottam 

 Én a múlttal kezdeném. Hamar 

nagylány akartam lenni, így 

férjhez mentem. Elváltunk 20 

év után. Most a két fiam jelenti 

nekem az erőt.  

H. G. 

(17 éves 

fiú) 

Azt a lehetőséget 

kaptam, hogy 

kikerüljek külső 

férőhelyre. Először 

 Az első iskolai 

napomon egy olyan 

buszra szálltam, ami a 

cigánytanulókat vitte. 

 Tetszett a játék. Félek a 

kikerüléstől, de bízok 

társaimban főleg P. I. (20 éves 

lány)tól kapok sok 
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nem akartam. Féltem. 

Sokáig bizonytalan 

volt a helyzetem, most 

meg azt szeretnék, ha 

kiköltöznék.  

Ez nem volt külön 

megmondva, hogy ki 

melyikre szálljon, ez 

magától alakult ki. 

Amikor felszálltam, 

kicsit megijedtem, 

mert be is szóltak 

nekem. Egy srác, 

régebbről ismert, 

bevédett engem.  

megerősítést. Korábban én 

mindig úgy voltam vele, hogy 

én majd megoldom és nem 

vettem komolyan, ha segíteni 

akartak. Most már leráztam a 

makacsságot magamról. 

/H. G. (17 éves fiú) végre 

képes segítséget elfogadni/ 

 Szeretnék még tanulni.  

P. I. (20 

éves 

lány) 

Választás elé 

kényszeríttettek, hogy 

tanulok, vagy ha nem 

akkor el kell hagyni a 

gyermekotthont. 

Megijedtem, de nem 

tanultam, hanem 

elmentem dolgozni.  

 Osztályban kimertem 

állni mindenki elé, és 

elmertem mondani, 

hogy ki vagyok, és 

honnan jöttem. Ebben 

támogatott az 

osztályfőnököm.  

 Tetszett a játék. Sokan azt 

szeretnék, hogy menjek velük 

bulizni, de én nem vagyok egy 

társasági ember.  

/Csoportvezető abban segített 

neki, hogy felismerje P. I. (20 

éves lány) magában a pozitív 

tulajdonságait, hogy ő így jó, 

ahogy van./ P. I. (20 éves lány) 

a Csoportvezető megerősítését 

bólogatva fogadta és köszönte 

meg.  

D. K. 

(16 éves 

lány) 

Szerettem volna 

mamához kerülni 

gyermekkoromban, de 

anyám azt mondta, 

hogy a gyámhivatalnál 

azt kell mondanom, 

hogy nekem hozzá kell 

kerülni.  

 Anyám gyakran 

piszkált dolgokért, de 

mama volt az, aki 

rászólt, hogy hagyjon 

engem békén, mert 

még gyerek vagyok.  

 Az én kiszolgáltatottságomat a 

magányban élem meg. 

Mostanában már vannak 

társaim és jó velük. Megyek a 

hegyre.  

Cs. É. 

(16 éves 

lány) 

Anyám gyakran 

költözött. Legutoljára 

egy családok átmeneti 

otthonába költöztünk. 

Gyakran vert. Ott volt 

az ittas élettársa. Ha 

szerettem volna 

valamit, azonnal vert. 

Nem mertem a nevelő 

néninek semmit 

mondani. Így az 

anyám kemény 

dolgának illetve a 

költözésnek voltam 

kitéve.  

 Amikor bekerültem az 

iskolámban, többször 

azt éreztem, hogy 

bántani fognak. Egy 

osztálytárs volt, aki 

mellém állt és 

vigyázott rám.  

 Tetszett a játék. Jól vagyok. 

Vannak terveim a jövőre 

nézve, de én is félek. 

/Csoportvezető Cs. É. (16 éves 

lány)nek is nagyon nagy 

megerősítést adott/ 

Csoport

vezető 

Nevelőszülőknél 

nagyon sokat 

dolgoztunk. Az én 

nevelőanyám gyakran 

többet szeretett volna, 

mint amit én elbírtam 

volna, Az ő fia Zsolti 

többször megvédett.  

 

Én is féltem a 

kikerüléstől, 

de segített a 

hitem. 

Minket egy 

bőrönddel 

engedtek el. 

Bíztam 

annyira 

magamban, 

hogy meg 

tudok állni a 

saját 

lábamon.  

Nevelőotthonban azt 

gondolták, hogy mi 

minden munkát 

ingyen végzünk majd 

el. Először még 

szívesen jelentkeztük 

rá, de utána minél 

többet mentünk annál 

kevesebbet fizetek 

nekünk. Amikor nem 

akartunk menni téglát 

pakolni a 

nevelőnknek akkor is 

mennünk kellett.  

 Tetszett a játék és jól vagyok. 

Nagyon tetszett mások 

őszintesége. 

L. S. 

(17 éves 

Az volt az életemben a 

legszebb, hogy a K. R. 

 Akkor, amikor otthon 

voltam édesanyám 

 Én gyakran félek, de 

mellettem, van K. R. (17 éves 
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fiú) (17 éves lány)vel 

találkozhattam. 

Amikor azt érzem, 

hogy baj van, szívesen 

megyek hozzá és kérek 

segítséget. 

gyakran szívatott és 

mindig ugrálnom 

kellett neki. Volt, 

amikor egy nap ötször 

is lementem a boltba. 

lány), akivel gyakran 

beszélgettünk, és a félelmeimet 

letudom így győzni.  

G. B. 

(17 éves 

lány) 

Édesanyám többször 

részeg volt és bántott. 

Mindig az volt, amit ő 

akart. 

 Nagynénémre 

támaszkodhattam 

akkor is, amikor 

bekerültem. Sokat 

segített nekem, olyan, 

mint ha édesanyám 

lenne még a mai 

napig. 

 Nagyon tetszett a játék és jól 

vagyok. A 

kiszolgáltatottságomat kezelem 

és vannak emberek, akikre 

támaszkodhatok.  

 

Életútterv készítés 

Név Életkor Tervezett 

életkor 

Eddigi eredményeim Céljaim a jövőben 

G. B. (17 éves 

lány) 

17  - 8 év tánc 

- Fellépések, 

helyezések 

- Színházba felvettek 

- 8 ált. elvégeztem 

- ÁGOTA- ba járok 

- Munkahely 

- - Angliába szeretnék menni 

- Színházat komolyabban venni 

- Sulit befejezni, majd érettségi 

- A számomra fontos embereket nem 

szeretném elveszíteni 

- ÁGOTA- ba járni 

- Akivel kevésbé vagyok jóba, jóra 

fordítani. (Édesanyám) 

Társcsoportvezető 27 85 - Tanultam- érettségi 

- Közösséget 

formáltam 

- Bizalmat adtam 

másoknak 

- Főiskola 

- ÁGOTA 

- Fejlődtem – írás, 

beszéd 

- Tanulás 

- Családalapítás két gyerek 

- Gyerekekkel foglalkozni, 

segíteni 

- Elvégzem a szoctert 

Csoportvezető 34 80-100 - - 8 ált 

- közép iskola-

érettségi 

- ÁGOTA 

- Berci fejlődése 

- Társcsoportvezető 

fejlődése 

- Diplomák 

- Saját cd 

- Ped. Program 

- Doktori oklevél 

- Publikálni 

- Akkreditáció 

- Speciális mély terápiás program  

- Giga nagyságú ÁGOTA tábor 

- ÁGOTA Falva 

- Örülni gyermekeim sikerének 

- Együttesem fel turbózása 

- Másoknak maradandót itt hagyni 

D. K. (16 éves 

lány)a 

17 62 - Ált- elvégzése 

- Verseim, rajzaim 

- Felismertem, hogy 

fontos számomra a 

kapcsolat 

- Haverok, akik 

elfogadnak 

olyannak, amilyen 

vagyok 

- Barátom, akivel 

komolyan 

gondolom, a 

- Húgommal tartani a kapcsolatot 

- Egy kis házat 

- Ló 

- Istálló 

- Kutya 

- Pasi – esetleg férj 

- Saját kocsma 

- Fotós- esetleg virágkötős 

- Motor 

- Autó jogosítvány 
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kapcsolatunkat 

- Nevelőanyámmal 

kölcsönösen 

gyűlöljük egymást 

Cs. É. (16 éves 

lány) 

16 50-60 - Szavalóverseny II:-

III. helyezés 

- Felolvasási verseny 

- Középiskolát befejezni 

- Masszőr tanfolyam 

- Biztos lakhatási lehetőség 

- Család 

- Gyermek felnevelése 

- Arizonába eljutni, ahol állatok 

életét lehet megmenteni 

- Ha nyernénk a lottón 

állatmenhelyet nyitnék 

- Szüleimet támogatni, gondoskodni 

róluk, 

- Felnőni, megkomolyodni 

- Utazás-bel és külföldön 

- Nyáron eljutni az ÁGOTA táborba 

Lány Autentikus 

segítő 

19 80 - Ált. iskola 

- Dök 

- Gyök 

- Sakk 

- Rengeteg 

mosolygós gyermek 

arc 

- Igaz barátok 

- Mások bizalma 

- Rengeteg dolgot 

tudtam magamban 

rendezni 

- Tudok alakítani, 

magamon-másokon 

 

- Szakközépiskola elvégzése után 

érettségi 

- Tovább tanulni főiskola/egyetem – 

diplomaszerzés 

- Gyerekekkel foglalkozni (Nehéz 

sorsállapotú gyerekek) 

- Közben a jövőmre koncentrálni, 

ami a családalapítást foglalja 

magába. 

- ÁGOTA – sok – kal együtt 

öregedni 

- Biztos anyagi háttér megteremtése 

- Gyermekek felnevelése, egy 

megbízható párral.  

- Dolgozni 

- Unokák 

- Nyugodt családi légkör 

megteremtése 

P. I. (20 éves 

lány) 

20 70 - szakács szakma 

- Szavalóverseny 

- versíró verseny 

- szőni tanultam 

- varrni tanultam 

- Hímezni tanultam 

- Sport /Kézilabda, 

aerobik / 

- Éneklés 

- párkapcsolat 

- befejezni a középiskolát 

- egy középszintű suli elvégzése 

- karriert és ambíciót kiépíteni 

- lakást vásárolni 

- családot alapítani 

- Azon felül szívesen kipróbálnám 

magam más területeken pl.: 

rádiózás, műsorkészítés, esetleg 

egy éttermet vezetni. 

- Utazás 

H. G. (17 éves 

fiú) 

18 80 - drogról leszoktam 

- megtaláltam a 

páromat 

- Apámmal 

kibékültem 

- 8 osztály 

- Középiskolában 

elismernek 

- Nagykorú lettem, 

önállóbb  

- ÁGOTA – zok 

- életem társát teljesen 

megszerezni  

- érettségi 

- elismerést szerezni 

- tovább tanulni rendőrnek, 

katonának 

- munkába állni 

- lakást venni 

- házasságot 

- 3 gyereket 

- Biztosítani a jövőt 
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- Átgondoltam az 

életem 

- Megtanultam bízni, 

szeretni, 

gondoskodni, 

másképp látom a 

világot 

- költözöm 

gyerekeimnek, páromnak, 

magamnak. 

- Segítséget nyújtani, akiknek 

tudok. 

- Többet adni.  

Facilitátor 2 44 76 - Főiskola 

- Fiaim 

- Munkám a 

hívatásom 

- Meglévő 

kapcsolataimat 

ápolni 

- Csoportomból jó 

gyerekek kerültek 

ki és megállták a 

helyüket. 

- munka- jól működő csoport, amit 

mindenki az otthonának érez. 

- Család- fiúk önálló lábra segítése, 

unokák 

- Párkapcsolat- egy igazi társ 

megtalálása, aki elfogad és 

támaszkodhatok rá. 

- ÁGOTA – FALVA 

- Barátok 

- Szociálterápia elvégzése 

- barátok 

 

Azt látom, hogy……….. 

 

1. Az volt a feladat, hogy a csoporttagok az ott lévő segítők kivételével minden egyes 

csoporttagúkat jó érzésekkel lássák el.  

2. Egymás háta mögé álltak és saját szavaikkal igyekeztek elmondani és megerősíteni egymást.  

 

Minden egyes részvevő empatikusan, őszintén, és odafigyelve csinálta végig a gyakorlatot. 

 

A következő mondatokkal erősítették, biztatták és nyugtatták meg egymást.  

- Nem minden cukor savanyú. 

- Te így vagy jó, ahogy vagy, merj küzdeni magadért. 

- Neked biztos, hogy sikerülni fog az életed, mert kitartó vagy, és amit te eddig kitűztél magad 

elé az eddig mindig sikerült.  

- Bízzál magadban.  

- Jó fej vagy, légy nyitottabb. 

- Ne felejtsd el, hogy az ajtóm nyitva áll mindig előtted. 

- Van, aki segíteni szeretne neked, ne told el magadtól a jó embereket. 

- Légy erősebb és bízzál magadban. 

- Ha elkezdted vidd végig, mert a te álmod az volt, hogy bekerülj a színházba. 

- Ne adj fel semmit. 

- Merj küzdeni magadért és légy nyitottabb.  

- Hiányozni fogsz, ha elmész tőlünk. (D. K. (16 éves lány) itt elsírta magát.) 

- Én tőled kapok erőt, mert látom, hogy erős vagy.  
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Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

VII. csoport/ 5. alkalom 

2009 

KISZOLGÁLTATOTTSÁGÉRZET 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

 

Megérkező kör 

K. T. (17 éves fiú) 

Nem történt semmi különös. 3 hétből egyet nem voltam iskolában. Ez idő alatt itthon voltam anyuéknál. 

Egyébként mindennap bejárok a suliban. Csak egyszer ittam a három hét alatt, mert fájt a fogam. A 

félévi bizonyítványom rendben van.  

Sz. M. (19 éves lány) 

Szingli lettem, szakítottam a barátommal. A szakítás után barátnőméknél voltam. Az orvosnak 

lódítottam, hogy beteg vagyok és írt igazolást. Barátnőm sokat segített. Az első két nap volt a 

legrosszabb. Az Ösztön Cd lendített át az első-két napon. Most már jobban vagyok, a bizim 4,3 lett. 

Kaptam egy-két intőt is. Nem kell mindig olyan jónak lenni.  

B. K. (19 éves lány) 

Természetesen csak rossz történt velem. Nagyon nehéz perceket éltem át a műtét (begyulladt mirigyet 

szedte ki a nyakából) során. Korábbi szemműtétem miatt valószínűleg szemüveget fogok kapni. Új 

gyakorlati helyre kérem magam, egy boltba.  

A. E. (17 éves lány) 

Fodrász versenyen voltam nézőként. Egy elsős nyerte meg. Én is fogok fodrász versenyre menni, már 

tervezem a frizurákat. Kivizsgálták, hogy van egy vesekövem. Több tárgyból buktam.  

H. B. (16 éves fiú) 

„jó-közepes-rossz” Nem buktam meg semmiből. A fakabátokkal (rendőrök) volt dolgom. Loptam a 

Tescoban, ahol a biztonsági őr elkapott. Ő egész normális volt és beszélgetett velem. A rendőrök aztán 

bevittek a TEGYESZbe és onnan vittek haza. (Sz. M. (19 éves lány) és L. I. (17 éves fiú) provokálta, 

hogy beszéljen egyéb ügyéről is.) Elismerem, hogy egyik társam telefonját én vittem el. Meg is találták 

nálam a rendőrök, akiktől kaptam egy pofont is. Nagyon bánom, amit tettem. Ha 18 éves leszek 

elmegyek Angliába és nevet változtatok. Csak az anyukám miatt sajnálom a nevemet.  

L. I. (17 éves fiú) 

Nem történt semmi. Járok suliba. A bizim jó lett. Egy sarokcsiszolóval lecsiszoltam az ujjamat.  

K. N. (16 éves lány) 

Sokat lógom a suliból. Szakítottam a barátommal másfél hete. Három tárgyból buktam. A barátnőkkel 

minden oké. Pénteken már sikerül az 5 – ból 4 órát a suliban töltenem.  

N. B. (16 éves fiú) 

Fegyelmim lesz a suliban. Sokat hiányoztam. Ez már a harmadik fegyelmim ebben az iskolában. (B. K. 

(19 éves lány)val vitatkozott a fegyelmi szabályairól, és B. K. (19 éves lány)nak mondta, te ne 

okoskodjál te nem álltál ott előttük) 

Csoportvezető 

Voltam a barátaimnál. Sokat dolgozom, nálam is vannak gyerekek, akik megbuktak, de sokuknak 

fejlődött a tanulmányi átlaga. Ez jó érzés. Vártalak már nagyon benneteket. Szükségem van a 

kikapcsolódásra, amit itt veletek megélhetek.  
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Facilitátor 1 

Rengeteget dolgozom. Sok beteg volt a munkahelyemen. Végre el tudtunk menni bulizni a 

barátnőimmel. Jól vagyok és vártalak benneteket.  

Facilitátor 2 

Itt voltam a Játszóházban. Végre több gyerek jár be. Nem unatkozom. Eldöntöttem, hogy beadom a 

jelentkezésemet a főiskolára. Jó, hogy itt vagytok. Tegnap aludtam egy nagyot, hogy a hétvégét aktívan 

tudjam veletek tölteni.  

Fiú Autentikus segítő 

A suli nehézkesen ment, mert sokat kell túlóráznom és nem készültem fel a vizsgákra. Úgy döntöttem, 

hogy egy félévet halasztok, hogy anyagilag összeszedjem magam, de szeptembertől folytatom. Így lesz 

egy félévem, hogy beleszokjak a munkába.  

Társcsoportvezető 

Szépen halad a munkám, be tudtam magamat hozni. Sok pályázatot beadtunk, hogy legyen pénz a nyári 

táborra. A cicám jól van, de sokat csavarog.  

 

Bizalomgyakorlatok 

Vakvezetés hanggal és bizalomharang 

K. T. (17 éves fiú) 

Tudtam bízni, nem jelentett problémát. Tudtam, hogy Társcsoportvezető nem vezet neki semminek. 

Amikor én vezetettem, féltettem azt, aki rám volt bízva. (N. B. (16 éves fiú) 

A harangba elsőként álltam be. Olyan érzés, mint a részegség.  

 

Sz. M. (19 éves lány) 

Egyik sem volt nehéz számomra. Tudtam, hogy A. E. (17 éves lány) bízik bennem és meg fogja 

csinálni, amit mondok neki. A vezetés felelőssége számomra nem jelent problémát. (A harangba nem 

állt be. Az első alkalommal a fiúk nevettek és elkomolytalanodták.)  

 

B. K. (19 éves lány) 

Nem akartam vezetni. Nem szeretek vezetni, mert magamban sem bízom. Egyszer már valaki bízott 

bennem, de én nem hittem el neki. Nem állt be a játékokba, azt mondta, hogy csukott szemmel szédül, 

utalt egy régebbi játékra (amit nem velünk játszott), ahol nem kapott segítséget és rosszul érezte magát.  

 

A. E. (17 éves lány) 

Féltem, mert úgy éreztem, hogy be vagyok zárva. Gyerekkoromban sokszor voltam bezárva, ahonnan 

nem tudtam szabadulni. Most is ezt éltem át. (Sz. M. (19 éves lány) vezette) Egyszer le kell küzdenem 

azt is, amitől félek. Nem bíztál meg bennem? (kérdezte Sz. M. (19 éves lány)) Tudtam, hogy benned 

megbízhatok, mert eddig mindig csak jót tettél velem. Az zavart, hogy sötét van és messziről jön a 

hangod. A harangban jól éreztem magam. Olyan érzés volt, mint a legkisebbnek lenni a családban, 

amikor mindenki rám vigyázz.  

 

H. B. (16 éves fiú) 

Kicsit féltem, mert tudtam, hogy L. I. (17 éves fiú) szeret szórakozni. Reméltem, hogy nem fog 

megszívatni. Úgy éreztem, hogy jól ment a játék. A harangban féltem először, hogy beesek két ember 

közzé, aztán megnyugodtam, amikor éreztem, hogy vigyáznak rám.  

 

L. I. (17 éves fiú) 

Féltettem H. B. (16 éves fiú)t, mert összekeverem a balt és a jobb irányt. H. B. (16 éves fiú) néha meg is 

ijedt e miatt. Nagyon féltem, hogy nem tudom átvezetni, ezért inkább elhúztam a széket előle. Nem 

akartam, hogy megsérüljön. Örültem, amikor beért hozzám épségben. Tudtam, hogy H. B. (16 éves fiú) 

bízik bennem, mert különben el sem indult volna. (A harangba nem állt be.) 

 

Társcsoportvezető 

Szívesen vezettem K. T. (17 éves fiú)t és jó volt megtapasztalni, hogy hagyatkozott rám. Kicsit félve 

álltam be a harangba, de tudtam, hogy vigyáztok rám.  



 259 

 

Facilitátor 1 

Jó volt látni, hogy ennyire komolyan vettétek a gyakorlatot. Szívesen voltam támasz a harangban.  

 

Fiú Autentikus segítő 

N. B. (16 éves fiú) vezetett engem. Teljesen rá mertem hagyatkozni. A harangot még bírtam volna. Jól 

éreztem magam. 

 

K. N. (16 éves lány) 

Féltettem akit vezettem. Félelmetes volt, hogy rám volt bízva a másik. De egyben jó érzés is volt, hogy 

megbízott bennem. A legjobb az volt amikor Sz. M. (19 éves lány) megérkezett. (Harangba nem állt be) 

 

N. B. (16 éves fiú) 

Bíztam K. T. (17 éves fiú)ban. Eleinte féltem attól, hogy neki megyek valaminek és elesem. Azon 

gondolkoztam, hogy milyen nagy ez a terem. Azt hittem, hogy soha nem ér véget. Attól nyugodtam, 

meg, hogy K. T. (17 éves fiú) vezetett. Először féltem a harangban (el is lépett) utána megnyugodtam, 

mert éreztem, hogy vigyáznak rám a többiek. Furcsa érzés volt.  

 

Mitől lehet kiszolgáltatott egy állami gondozott gyerek? 

Legjobban  Közepesen  kicsit 

 Félelmek 

 Állam (Ők adják a 

pénzt, mindent) 

 Nevelők  

 Gyerekotthon – 

környezet 

 Lakótársak 

 Önbizalomhiány 

 Szabályok 

 Ami meg van teremtve 

az otthonban 

 Család 

 Információ hiány 

 Kintisek 

 Társadalom 

 Barátok, haverok 

 Nem tudjuk, hogy hova 

tartozunk 

 Jövőtől való félelem 

 Magányosság, 

társtalanság 

 Zárkózottság 

 Iskola 

 Szerelmi kapcsolat 

 Az ismeretlen 

  

 Nagykorúság 

 Tanárok 

 Osztálytársak 

 Főnök, gyakorlatvezető 

 Biztonság hiánya 

nagykorúsággal 

 Akarathiány 

 Szabadság vágy 

 Saját társak 

 Előítélet 

 Hiszékenység 

 Pénz 

 Szeretet vágy 

 Iskolázatlanság  

 Egészséghiánya  

 

 Kinti emberek 

 Körülmények: valaki 

rosszba visz bele 

 Együttműködési hiánya 

 Életkor 

 Társadalmi elvárások 

 Kultúra hiánya 

 A társadalom és a 

nevelés hibái 

 Beilleszkedési 

nehézségek 

 Bátortalanság 

 Vakmerőség 

 Család 

 Barátok 
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Amikor kiszolgáltatva éreztem magam, de jól jöttem ki belőle 

 
Név Kép Kapcsolódás i/n 

Feedback 

Mi/Ki segít abban, hogy a 

mindennapi életedben kezelni 

tud a kiszolgáltatottságodat.  

K. T. (17 éves fiú) „Én és a pártfogóm” 

A korábban elkövetett 

bűncselekményeim miatt 

pártfogás alatt állok. Nem 

szabad hülyeséget csinálnom. 

A sorsom az ő véleményén is 

múlik.  

- Rájöttem arra, hogy rajtam 

múlik, hogy jól jövök ki 

ebből a helyzetből vagy 

sem. Jó, hogy bekerültem, 

mert kiszakadtam abból a 

környezetből, ahonnan 

rövid időn belül lakat alá 

kerültem volna. 

L. I. (17 éves fiú) és N. 

B. (16 éves fiú) 

Éjjel álmomból keltettek 

fel, és vittek el a 

TEGYESZbe. Most már 

nem bánom, mert 

különben börtönbe 

kerültem volna.  

H. B. (16 éves fiú)hoz 

kapcsolódott annyira, 

hogy, be gyógyszereztem 

és órákon keresztül 

eszméletlenül feküdtem a 

töltés oldalban.  

 

I Az édesanyámra és néhány 

barátomra számíthatok. 

Igazából csak magamban 

bízom.  

Sz. M. (19 éves 

lány) 
„Én és a volt barátom” 

Két évig voltam 

kiszolgáltatott ebben a 

kapcsolatban. Aztán kiléptem 

belőle. Nagyon nehéz még 

mindig ez a helyzet. Még 

mindig van hely a szívemben 

a számára.  

- Ami segít nekem, jó 

beszélgetések a barátokkal, 

a csoport. Az, hogy kezdek 

hinni önmagamban.  

H. B. (16 éves fiú) 

Öngyilkossági kísérlet 

miatt kerültem kórházba, 

begyógyszereztem, most 

is gondolok néha rá, de 

már nem akarok 

öngyilkos lenni. 

Megígértette velem egy 

ÁGOTA-s, hogy nem 

csinálok többet ilyent.  

n A nevelőmre, a barátnőmre 

számíthatok, ha nehéz 

helyzetbe kerülök. Azt még 

most tanulom, hogy 

Önmagamban is bízni tudjak, 

ebben a csoport segít.  

B. K. (19 éves 

lány) 
„Operáció” 

Megoperáltak a szememmel. 

Altatás közben nagyon ki 

voltam szolgáltatva az 

orvosoknak. A betegség tesz 

engem kiszolgáltatottá.  

 

A nővérek segítettek, és a 

barátok, mert hiányoltak. 

Hívtak vissza a közösségbe.  

 N Nehezen kezelem, ezeket a 

helyzeteket, kevés ember 

van, akire számíthatok. A 

legtöbb nehéz helyzetből 

egyedül másztam ki, de ez 

nem volt könnyű.  

Facilitátor 2 „Bunkó főnök” 

Aki tapintatosnak akart 

látszani, d nem bízott rám 

teljes értékű feladatokat. A 

kiszolgáltatottságom oka a 

testi sérültségem és a másik 

ember előítélete volt. Én egy 

másik munkahelyen 

bizonyítottam be, hogy teljes 

állást is el tudok látni. 

Segített a kitartásom és egy 

ismerősöm aki új állást 

ajánlott, bízott bennem.  

 I Ami segített eddig az a 

kitartásom. Sokáig azt 

hittem, hogy egyedül is 

boldogulok. Most már 

rájöttem arra, hogy 

könnyebb, ha barátok is 

segítenek.  

A. E. (17 éves 

lány) 

„Elvittek minket a 

GYIVIBE az apánktól”  

Nem tudtunk semmit, hogy 

miért visznek el. Megjelent a 

rendőrautó, bepakoltak 

Régi párkapcsolat, amit 

nehezen zárt le, de most 

már barátok.  

n A testvéreimre néha 

számíthatok és az otthoni 

barátaim is szoktak segíteni. 

Nagyon sokszor azonban 

kénytelen vagyok egyedül 
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minket és elvittek. 

 

 A lakásotthonban kedvesen 

fogadtak minket, befogadtak 

az otthonban. A bátyám és a 

barátaim is segítettek.  

boldogulni.  

H. B. (16 éves fiú) „H. B. (16 éves fiú) és a 

kórház” 

Mosogatószert ittam, a házi 

orvos nem hittel el, hogy 

beteg vagyok. Anyukám éjjel 

vitt be a kórházba. 

Gyógyszert adtak nekem, 

hogy hányjak. Jó érzés volt, 

hogy az anyukám és a 

bátyám meglátogatott.  

 

Jó érzés volt, hogy 

anyukámra és a testvéremre 

számíthattam.  

 N Mióta édesanyám meghalt, 

úgy érzem, hogy senkire nem 

számíthatok. Hosszú idő óta 

az ÁGOTA, és ez a csoport 

akiktől sokat kaptam.  

Csoportvezető „Volt házasság” 

Húsz évig tartott, amiből sem 

anyagilag sem érzelmileg 

sokáig nem tudtam kilépni. 

Erőt adott, hogy fel kellett 

nevelnem a gyerekeimet.  

 

A gyerekeim, barátaim és az 

ÁGOTA segített abban, hogy 

kilépjek ebből a helyzetből  

 i Hosszú ideig csak magamra 

számíthattam. Most már 

találtam olyan barátokat, 

akiktől merek segítséget 

kérni és el is fogadom azt.  

L. I. (17 éves fiú) „Én és a gyámhatóság” 

Kaptunk egy levelet, hogy 

apával menjünk be a 

gyámhatósághoz. Onnan 

engem és a testvéremet 

egyből elvittek. Nem tudtunk 

elbúcsúzni sem és a 

cuccainkat apa csak másnap 

tudta utánunk hozni. 

 

A haverok képbe tettek és 

elmondták a szabályokat. A 

haverokba sosem csalódtam.  

 I A barátaim az egyetlenek, 

akikben sosem csalódtam és 

mindig segítenek. 

 

Facilitátor 1 „Ellenségből barát” 

Egy gyerekkori ellenségem, 

akinek nem voltam 

szimpatikus. Ő volt az, aki 

által kiközösítettek az 

osztályból. Ez akkor nagyon 

rosszul eset.  

 

A nyitottságom segített 

abban, hogy újra közeledni 

tudtam a ellenségem felé, aki 

később elfogadott és barátok 

lettünk.  

 i A családom, egy olyan biztos 

háttér, amire mindig 

támaszkodhatok. Sok 

barátom van, akik szintén 

segítenek.  

Társcsoportvezető „Én és a vízkőoldó” 

Figyelmetlenségem miatt 

megittam egy adag felhígított 

vízkőoldót. Az első orvos, 

akihez fordultam elutasított, 

mert nem volt rendelési idő. 

K. N. (16 éves lány) 

Kiskoromban, nagyon ki 

voltam szolgáltatva a 

családomnak. Sokszor a 

mamához kellett át 

mennem, hogy enni 

I A kitartásom és a szívóságom 

segít nehéz helyzetekben.  
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Szerencsére nem adtam fel és 

telefonon egy másik orvost 

kerestem fel, aki segített.  

Addig mentem, míg 

segítséget nem találtam.  

kapjak.  

K. N. (16 éves 

lány) 
„Én és a nagymama” 

3 évesen kerültem be a 

mamától. A mama mesélt 

nekem arról, hogy kerültem 

be. Ami engem 

kiszolgáltatottá tett, hogy 

kicsi voltam. Nem tudtam 

semmit tenni a helyzet ellen. 

 

A nevelők és gyerekek illetve 

a mama segítettek.  

 

 I Van néhány barátom, akikre 

mindig számíthatok.  

Fiú Autentikus 

segítő 
„Kapzsi főbérlő” 

Főbérlőm egy idő után 

aránytalanul sok pénzt 

követelt. Ami kiszolgáltatottá 

tett a naivitásom, a függés, a 

költözéstől való félelem. 

 

A barátok segítettek abban, 

hogy kikerüljek ebből a 

helyzetből. Elhoztak és tetőt 

adtak a fejem fölé.   

 i Régen mindig egyedül 

akartam boldogulni. A 

barátaim bebizonyították azt, 

hogy bátran kérhetek tőlük 

segítséget.  

N. B. (16 éves fiú) „Én és a bekerülésem” 

Jöttek a rendőrök és a 

TEGYESZ mikrobusza és 

elvittek minket a tesómmal 

együtt.  

 

A lakásotthonban kedvesek 

voltak velünk. Ott jó 

körülmények vannak, van 

víz, meleg van, tanulhatok.  

 I Egyelőre csak magamra 

számíthatok. A haverok csak 

a buliban vannak velem. Még 

meg kell tanulnom azt, hogy 

bízni tudjak önmagamban.  

 

Amerikai típusú interjú 

Fiú autentikus segítővel interjút készítettem. Az őt érintő életállapotáról faggattam, a kikerülés utáni 

kiszolgáltatott helyzeteire és annak megoldásaira fókuszálva. A gyerekek szájtátva hallgatták az  

interjút. Nagyon megerősítő és tanulságos volt mindannyiunk számára.  

 

Hétvége lezárása – mit viszek haza 

K. T. (17 éves fiú) 

Jó volt a játék, nem féltem a bölcsőben. Haza viszem az interjút és a filmet. 

 

Sz. M. (19 éves lány) 

Nagyon izgultam, amikor felemeltek, de akkor is izgultam amikor én emeltem a többieket. Haza viszem 

az interjút, a bölcsőt, Társcsoportvezető esti meséjét és a filmet.  

 

B. K. (19 éves lány) 

Az egész hétvégét elviszem magammal. Jó volt kikapcsolódni az orvosból, járásból meg az otthoni 

dolgokból. Nagyon féltem, de befeküdtem a bölcsőbe.  

 

Facilitátor 2 

Az egész hétvégét elviszem magammal, a komoly és mély beszélgetéseket és a megosztásokat. Jó volt a 

bölcsőben, teljesen megnyugtattok. 

 



 263 

A. E. (17 éves lány) 

Haza viszem a vidám játékokat és az interjút. Féltem a bölcsőben, de aztán jó volt érezni, hogy ott 

voltak körülöttem.  

 

H. B. (16 éves fiú) 

Haza viszem az interjút, és mindent hazaviszek. Nagyon jó volt a bölcsőjátékban részt venni.  

Csoportvezető 

Hazaviszem az egész hétvégét, a szombat esti beszélgetéseket, a megérkező kört, a reggeli ébredést és 

kergetőzést és mindenkit. Jó volt a játékban, a vízben tudok még így ellazulni.  

 

L. I. (17 éves fiú) 

Az interjút viszem haza. A bölcső játékban jól éreztem magam.  

 

Facilitátor 1 

Az általános élményjátékot viszem el magammal, a filmet, és bölcső játékot.  

 

Társcsoportvezető 

Hazaviszem az esték hangulatát, és a bölcső játékot. Jó volt a játék. Úgy keltem fel a bölcsőből, mint aki 

aludt egy napot.  

 

K. N. (16 éves lány) 

Mindent hazaviszek. Féltem a játékban, de aztán éreztem, hogy vigyáznak rám a többiek. 

 

N. B. (16 éves fiú) 

Hazaviszem a bölcsőt, az interjút. Jó volt a játék.  

 



 264 

Anonimizált jegyzőkönyv- kivonat 

VIII. csoport/ 5. alkalom 

2009. 

KISZOLGÁLTATOTTSÁGÉRZET 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 
Társcsoportvezető 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Megérkező kör 

P. K. (23 éves lány) külföldre ment tovább tanulni illetve dolgozni, ezért nem tudott jönni, de üdvözletét 

küldte a csoportnak. G. Zs. (15 éves fiú) a múlt alkalommal sem volt. Illetve pszichiátriai kezelt, ezért a 

csoportból kiesett.  

 

L. L. (15 éves lány) büszkén mesélte, hogy édesanyának megmondta, hogy tegyen magáért. Ő nem tud 

mindenpercben jelen lenni. A többiek jó kedvvel és csupa jó élményekről számoltak be.  

 

Téma felvezetés 

Általában az állami gondoskodásban élők mitől érzik azt, hogy ki vannak szolgáltatva, és minek vannak 

kiszolgáltatva?  

- Nem ismerik a pénzt 

- állami gondozottak 

- nem vállalják fel a múltjukat 

- a nevelők elhitették velünk, hogy semmik vagyunk 

- a rossz barátok 

- tanároknak 

- rossz közösség 

- cigányságuk miatt 

- előítélet 

- ügyintézés 

Fiú Társcsoportvezető segítségével, nem csak összegyűjtöttük a kiszolgáltatott helyzetet, hanem 

magunk mondtunk példákat, történeteket ezekre a hiányosságokra. Arról kezdtünk ezt követően 

beszélni, hogy én mit tehetek azért, hogy ne legyek kiszolgáltatott. 

Ne legyek kiszolgáltatott: 

- tanulok 

- elfogadom, hogy cigány vagyok 

- elhiszem az, amit az őszinte emberek mondanak 

- Merek segítséget kérni 

- megválogatom a barátaimat 

- bízom magamban 

 

VAK KÍGYÓ 

Ebben a gyakorlatban minden csoporttagnak csukva van a szeme, egyet kivéve, akit vezetőnek 

választanak és a sor végén áll. Mindenki megfogja az előtte álló vállát és bekötjük kendővel a szemét. 

A csoport R. A. (20 éves lány)t választotta ki vezetőnek. R. A. (20 éves lány) nagyon gondosan 

beállította a csapatot. Előre N. Cs. (18 éves lány)t rakta. Ő azonnal ideges lett és nem merte vállalni, de 

a csoport hatására bevállalta a másik vezetői szerepet. A gyakorlat nagyon szépen lement, de mindezek 

mellett láttam N. Cs. (18 éves lány), illetve J. R. (16 éves lány) feszültségét. Amikor a kendőt levették 

magukról, N. Cs. (18 éves lány) nagyon kiakadt és elrohant.  

Kiértékelés 

A csoportnak tetszett a gyakorlat. A csoporttagok nagyon megerősítették N. Cs. (18 éves lány)t. Az 

elején nem hitte el, hogy ő is vezető volt. Azt gondolta, hogy R. A. (20 éves lány) ki akarta játszani. R. 

A. (20 éves lány) elmondta, hogy már régóta ismeri és benne bízott a legjobban. Tudta, hogy a csoport 
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működni fog, de fontosnak tartotta, hogy olyan embert állítson előre, akiben megbízik. N. Cs. (18 éves 

lány) ezt követően elfogadta az észrevételeket. Kapott egy nagy maciölelést. Ez a gyakorlat siker volt a 

csoport számára.  

 

 

ÉLETÚT TERV KÉSZÍTÉSE 

Mindenki leírta, hogy mi az, amit eddig elért az életben és mi az amit szeretne elérni. A fáradságuk 

ellenére nagyon aktívak voltak és nagyon sokáig beszéltünk erről a gyakorlatról Úgy éreztem, hogy 

ezen a hétvégén mertek empatikusak lenni. Elkezdték egymást meg támogatni. F. P. (17 éves fiú)nak 

nagyon sok félelme van. A csoport elmondta, hogy korábban, hogyan viselkedett és most már mennyit 

változott. Azt is, hogy tanuljon, mert akkor lesz belőle kőműves. Szerettem volna elkérni a papírokat, de 

a felolvasás után szinte mindenki összehajtotta, és haza vitte. Autentikus segítő, mint autentikus segítő 

ebben a gyakorlatban sokat segített a csoporttársainak. A tervei mesélése közben többen kérdéseket 

intéztek hozzá.  

 

 

ZÁRÁS: MEGERŐSÍTŐ GYAKORLAT 

Az volt a feladatuk, hogy falra felragasztott papírra írják oda, hogy szerintük a csoporttagok miben 

fejlődtek, mi az erősségük, mi lesz belőlük. Miután elkészültek, mindenkinek le kellett ülnie a papírjuk 

elé, és arra kértem őket, hogy olvassák el. Többen még mindig nem hitték el, hogy azok az üzenetek, 

amiket kaptak, az nekik szól. Egy nagy megerősítés után mosollyal és jó kedvvel ültek le ebédelni.  
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4.6 ÖNRENDELKEZÉS 

 

Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

I. csoport/ 6. alkalom 

2007.  

 

ÖNRENDELKEZÉS 
Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Autentikus segítők 

 

Erős szél fúj arra… 

Ráhangoló játék, melyben különféle alternatívákat ajánlunk meg. Aki érintettnek érzi magát, az másik 

helyre kell hogy üljön. (konfliktuskezelési alternatívák: aki az öklét használja stb.) 

 

Mikor felmegy a pumpa…Brain storming, megoldási alternatívákkal 

Azon helyzetek keresése, amikor nagy valószínűséggel elveszítjük önuralmunkat. 3 kiscsoportban 

kezdtük, aztán közösen is megbeszéltük. Gyakran előkerült még az ököllel kivívott igazság problémája. 

Egyre erősödő tendencia azonban a megfelelő kommunikációval elsimított feszültségkezelés. 

Konfliktushelyzetek-, mikor felmegy a 

pumpa… 

Megoldási módok (Bombahatástalanítás) 

 Ok nélkül belém kötnek (5) 

 

 

 Anyázás (1) 

 

 Csúfolás (1) 

 

 koránkelés 

 okos enged, szamár szenved. Engedd el a 

füled mellett 

 

 „és a tied hogy van? ezzel felveszem a 

kesztyűt, nem lesz béke 

 Nem tehetek róla. Ne legyen a válasz is 

agresszív 

 Időben lefeküdni, beosztani az időt. (kV) 

 Szeretteim bántása (10) 

 szerelmemért aggódás, mikor nincs 

velem 

 Öcsém bántása, piszkálása 

 

 tehetetlenség 

 ütés előtt megbeszélés 

 bizalom, időben értesítés 

 a sértegetővel megbeszélni. Nyugodtan 

kell kiállni a testvér mellett. 

 segítségkérés 

 folyamatos piszkálódás 

 tesómon felhúzom magam 

 nem sikerül valamit megcsinálni 

 

 nem figyelnek rám 

 

 gyengébb bántása 

 

 származás miatti piszkálódás 

 

 nem megyek bele a játékba, otthagyom 

 kisírom magam, sokat cigizek 

 otthagyom, bele se kezdek. Nem 

erőltetetem, vagy segítséget kérek 

 kinyitom a szám, nem hagyom magam 

elnyomni. Szólok h rám is figyeljenek. 

 Próbálom megbeszélni vele, hogy ne 

bántsák. Ha nem megy: verekedés 

 Nem belemenni. Egyik fülön be, a 

másikon ki. Ha nem jön be: verekedés. 
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Címer és Pajzs 

Rajzkészítés.  Címer-, amire büszke vagyok 

  Pajzs-, ami megvéd engem, amivel védem magam 

NÉV CÍMER PAJZS 

V. B. (22 éves lány) a testvére 

Ő, ahogy táncol, ÁGOTA, 

szeretet 

Kés, alatta vértócsa 

L. É. (17 éves lány) ÁGOTA, szeretet, tanulás, 

mosoly 

Kiharcolom az igazamat. 

N. Z. (17 éves fiú) Rajztudásom, a hitem, ÁGOTA, 

éneklés 

Az agyam 

K. M. (20 éves fiú) Az erő, humorom, munkabírás, 

szerelem 

Az agyammal, öklömmel, 

műveltséggel 

C. S. (15 éves lány) A testvéreim A számmal, szerelmemmel 

N. M. (15 éves lány) ÁGOTA, szeretet, tanulás, 

testvérem 

A számmal. 

K. I. (17 éves lány) A családom Tanulással 

B. I. (19 éves fiú) Olvasás, cigi, mosoly, erő agyammal 

Fiú autentikus segítő ÁGOTA, munka, én magam, 

ahova jutottam. 

Agyammal, ököllel, kézfogással 

(támaszkodni valakire) 

Társcsoportvezető Szeretni tudásom, zene, 

cigányságom 

Mosoly, zene, szeretet 

 

Konszenzus gyakorlat- szavak nélkül 

 3 kiscsoportban: minden csoport kapott egy síkidomot, ami össze volt vágva különböző 

nagyságú darabokba. Úgy kellett kirakni a síkidomot a csoportoknak, hogy közben nem szólalhattak 

meg.  

Kiértékelés, feedback: nagyon nehéz volt. Sokkal nehezebb volt így, mintha beszélhettünk volna. 

Nagyon kellett egymásra figyelnünk. K. M. (20 éves fiú): Én akartam egyedül megcsinálni, de rájöttem, 

hogy a többiek is tudnak segíteni, sőt nem kell mindent nekem megcsinálni. Támaszkodhatok. 

Csapatban vagyok. 

15:45 Forró szív- hideg fej (problémamegoldó, konfliktuskezelő szituációs gyakorlat) 

Alapszituáció: Fiú autentikus segítő szegény, szerencsétlen gyerek, aki gyenge és nem tudja megvédeni 

magát, ezért állandóan piszkálják. Lány autentikus segítő a fő kötekedő, aki mindenkit piszkál. A 

csoporttagok jönnek sorban, és próbálják „bevédeni” Fiú autentikus segítőt, akit piszkálnak.  

Társcsoportvezető: „Miért bántod? Ismered? Beszéltél vele már egy szót is? Gyere, menjünk focizni, 

vigyük őt is. Menjünk hárman együtt. Vétek lenne ezt a szép időt kihagyni. Ha unatkozol, keressünk 

értelmes elfoglaltságot.” 

N. Z. (17 éves fiú): „Miért nem fociztok egyet ebben a szép időben? Meglátod, milyen ügyes ez a fiú!” 

B. I. (19 éves fiú): „Szerintem magadba is nézhetnél előbb, mielőbb másokat állsz neki „fikázni”! új 

konfliktus gyűrűzött. 

K. M. (20 éves fiú): „Azt gondolod, te annyira jó meg tökéletes vagy??”  új konfliktus gyűrűzött. 

Kiértékelés, feedback:  

 Erőszak erőszakot szül 

 A szemet szemért harcban mindenki megvakul 

 Nyitott ajtóba nem lehet belerúgni 

 Jó konfliktuskezelés-, ami mindkét félnek jó. 

 Kompromisszum készség 
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Filmvetítés kiértékeléssel 

Emlékezz a titánokra c. film vetítése 

Alaptörténet: szigorú fehér kisváros, feketék felszabadításának idején. Négerek egy iskolába járhatnak a 

fehérekkel. Az iskolának van egy rögbi– csapata, ahová néger edzőt rendelnek ki, és néger játékosok is 

játszhatnak. Alapkonfliktusok sorozata a diszkrimináció szülte feszültségekből ered. Az edzők 

személyes mintaadása és határozottsága vet véget ezeknek a film során.  

Kiértékelés: mindenkinek tetszett. A végén egy emberként szurkoltak hangosan a gyerekek a döntő 

sikeréért, ahol feketék és fehérek együtt (egy csapatban, egymásért) küzdöttek a sikerért- egymással 

összefogva. A film után felpörgetett hangulatban, felszabadultan idézték fel a legemlékezetesebb 

jeleneteket. Nagyon jó választás volt a film. 

 

Zárás és értékelés 

A csoportfolyamat végéhez közeledve érezhető a megjelenő gyászreakció, a leválás okozta szomorúság. 

A csoporttagok rengeteget dolgoznak magukkal, az egyes alkalmak közti időben is.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

II. csoport/6. alkalom 

2007. 

ÖNRENDELKEZÉS 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

2 Autentikus segítő 
 

A szakmai team megérkezése a lakásotthonba. 

 

Ráhangoló beszélgetés 

A csoportvezető irányításával arról kezdtünk beszélgetni, hogy ki milyen módon rendezi el a 

konfliktusait. Kinek volt már problémája abból, hogy nem tudta megőrizni a hidegvérét? 

Kiscsoportokban jelenlegi helyzetükből konfliktusgyűjtés, mely aktuális, és egy emberhez kötődik. 

1.csoport 2. csoport 

K. R. (22 éves lány) 

Barátja  

 

3 szavazat O. B. (17 éves fiú) 

nevelőmmel mindig 

veszekedek 

2 szavazat 

L. T. (16 éves fiú) 

Iskolatársammal 

mindig verekedek. 

4 szavazat S. D. (18 éves fiú) 

Húgom drogozik 

 

6 szavazat 

S. D. (26 éves lány) 

Nevelővel van 

problémám, mert 

mindig takarítani kell. 

5 szavazat D. K. (17 éves fiú) 

Nevelőotthonból szeretne 

kikerülni, de az igazgató nem 

engedi el 

7 szavazat 

C. Zs. (15 éves fiú) 

nevelőmmel mindig 

veszekedek 

6 szavazat R. M. (17 éves fiú) 

Barátnőmmel veszekedek 

4 szavazat 

R. S. (17 éves fiú) 

Későn jöttem haza és 

így nevelőm azt 

mondta, hogy nem 

mehetek haza. 

 

5 szavazat   

 



 270 

Mivel D. K. (17 éves fiú) problémáját szavazta meg a csoport, arra kértük, hogy mondja el részletesen, 

hogy mi is az ő problémája. 

Probléma: 17,5 éves vagyok. Szeretnék kikerülni, de a gyámom (igazgató) még nem enged, mert nem 

vagyok 18 éves.  

Ebben az esetben a csoporttagok segítségével sikerült D. K. (17 éves fiú)nak elmagyarázni és 

megértetni vele, hogy nemsokára 18 éves lesz és így a törvényeknek is megtud felelni és önálló lábra 

tud állni.  

 

Ezután mivel többen jeleztek konfliktust ugyanazzal a nevelővel kapcsolatban, az ő problémájukat 

dolgoztuk fel.  

Arra kértem C. Zs. (15 éves fiú)- t, hogy mesélje el részletesen, mi is okozza a problémát. 

Probléma: Itt dolgozik egy nevelő, aki néha nagyon kedves, de nagyon gyakran ordít velünk. Mindenbe 

beleköt és mindig valakit bánt. (Ahogy C. Zs. (15 éves fiú) mesélte a történetet, társai bólogatással 

erősítették) 

Megoldás:  

C. Zs. (15 éves fiú)- t arra kértük meg, hogy bújjon bele a nevelő bőrébe. A többieknek az volt a 

feladata, hogy bármikor önmagukat adják és törekedjenek arra, hogy a nevelővel megértessék magukat.  

Kapcsolódás: 

Többen kapcsolódtak, érintettségük miatt jól tudtak azonosulni a szereppel. Az áttörés S. D. (26 éves 

lány) csoporttag esetében történt: Nagyon nyugodtan és higgadtan magyarázta el, hogy miért késett. Itt 

történt először, hogy a nevelő nem tudott ordibálni. 

Konklúzió: Közösen együtt kiértékeltük. Arra jöttek rá, hogy partnerséget kell fenn tartani, nyitott 

ajtóba nem lehet belerúgni.  
 

Konszenzus gyakorlat 

Először is két kis csoportra osztottuk a csoportot. Mindkét csoportnak az volt a feladata, hogy a 

szétdarabolt A4- es papírt rakják össze úgy, hogy nem szólhatnak egymáshoz és nem is 

nyúlhatnak a másik papírjához.  
Észrevétel: A két kis csoport között nagy eltérések mutatkoztak. Míg az egyes csoport tagjai nagyon 

szépen rájöttek a feladat megoldására(szemkontaktus stb.), addig a másik csoport hosszan ülve 

igyekezett súgni a másiknak. Ezt követően a gyakorlatot megállítva közösen megbeszéltük, hogy mi 

kell ahhoz, hogy a feladat sikeres legyen. Mindezek után sikeresen megoldotta a feladatot mindkét 

csapat.  

Kiértékelés: Többen voltak feszültek, hogy nem lehet beszélni, pedig gyorsabban ment volna. O. B. (17 

éves fiú) azt mondta, hogy ő ott akarta hagyni az egészet (valójában is majdnem megtörtént). Ezt 

követően közösen megbeszéltük, hogy mit jelent a valóságban a konszenzus és miben segít, ha 

hagyatkozok a sorstársaimra.  

Filmvetítés kiértékeléssel 

Az élet szép c. filmet néztük meg, mely nagy hatással volt a csoporttagokra. A kiértékelés 

érzésmegfogalmazásokból és saját helyzetre vonatkoztatásokból állt, értelmezni nem kellett.  

 

Záró feedback 

A csoporttagok megerősítették egymást: minden csoporttag beállt a kör közepére, így reflektorfénybe 

kerülve, és 3 csoporttag léphetett oda hozzá valami pozitívumot mondani, mely az erősségeit, a 

megismert jó tulajdonságát emelte ki. 

 

Abban állapodtunk meg a csoporttal (szerettük volna kiszakítani őket megszokott környezetükből), 

hogy az utolsó, záró alkalommal ők utaznak hozzánk, és ott tartjuk meg az utolsó alkalmat. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

III. csoport/6. alkalom 

2007. 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Autentikus segítő 

Facilitátor 

Konfliktuskezelő szerepjáték-bevezetés, ráhangolás 

Szerepjáték- 3 kiscsoportban adatgyűjtés, feldolgozás, színház 

1.csoport: Párkapcsolati konfliktus 

Egy lány elszerette a fiúját. A megoldásban verekedés és hajtépés helyett megbeszélték a konfliktust.  

2.csoport : Gyerekotthoni szituáció 

Pár fiatal balhét tervez, amit meghall egy jó szándékú társuk. Ő jelez is a nevelőnek, hogy az meg tudja 

akadályozni a bajt. A többiek árulónak tartják azt, aki testi épségüket akarta megóvni.  Kialakul egy 

konfliktushelyzet, ahol mindenki fúj mindenkire.  

Megoldás: A nevelő bevonja a balhéban- nem – résztvevőket is, és plágium elé bocsátja az ügyet. A 

többi lakó az „árulónak titulált” mellett állt ki, az ésszerűség elvét szem előtt tartva. Hosszas vita és 

érvelések után megértették és elfogadták a jó szándékot, és még meg is köszönték.  

Építs szobrot! 

Tulajdonságokból, amik a jó kapcsolathoz kellenek. Elrendezés is fontos. 3 kiscsoportban: 

Párkapcsolat- Barátság- Felnőtt - gyerek 

Szobrot nem akartak építeni, így olyan tulajdonságokat gyűjtöttünk, amelyek segítik, ill. nehezítik 

ezeket a kapcsolatokat. Minden kiscsoportnál járt minden lap, így mindenkinek a véleménye felkerült, 

de kiscsoportban jobban tudtunk velük dolgozni, ill. meg is tudtuk beszélni, hogy ki mit ért azalatt, 

amit felírt. A végén összesítettük, s kiemeltük, hogy mik a legfontosabbak az ő életükben, hogyan 

tudják használni az itt összegyűjtötteket. 

Téma Pozitív  Negatív  
 

 

Párkapcsolat 

Megértés, hűség, megbízhatóság, 

kedvesség, odafigyelés, 

figyelemfelkeltés, bátorság, 

engedékenység, bizalom, őszinteség, 

veszekedés, szeretet, odaadás, közös 

téma, összhang, kitartás, kiállás 

egymásért, komolyság, közös 

szabadidőtöltés, randi, érettség 

Veszekedés, önfejűség, megbízhatatlanság, 

féltékenység, feledékenység, makacsság, 

szemtelenség, néha utálat, önzés, menősködés, 

kétszínűség, bizonytalanság, szeretethiány, 

erőszakosság, hazugság, komolytalanság, 

baráti kör, munkahely, megcsalás, 

gyerekesség, érettség, hozzáállás 

 

 

Barátság 

Őszinteség, bizalom, titoktartás, 

szeretet, kitartás, közös téma, stílus, 

figyelem, odaadás, segítőkész, hűség, 

kedvesség, megértés, hozzáállás, 

kiállni a másikért, védelem, 

összetartás, odafigyelés, 

figyelemfelkeltés, jóban-rosszban, 

elnéző, szerencse, komolyság, 

életvédelem, életvidámság 

Titoktartás hiánya, kétszínűség, pletyka, 

elárulás, bizalomhiány, hazudozás, 

figyelmetlenség, kockáztat, kezdi megutálni, 

őszinteség hiánya, ellenstílus, 

komolytalanság, féltékenység, kötözködés, 

szemtelenség, idegesítő, lehordja mindennek, 

veszekedés, kedvesség hiánya 

 

 

Felnőtt-gyerek 

Komolyság, beszédkészség, értelmiség 

(értelmesség), tisztességes viselkedés, 

megértés, kedvesség, hozzáállás, 

őszinteség, jószívűség, odafigyelés, 

lelkesedés, bizalom, figyelmesség, 

segítségnyújtás, titoktartás, türelem, 

odaadó, segítőkész, együtt érző, 

elnéző, engedékeny, közös téma, 

találékonyság, hűség, kitartás 

Csendesség, korkülönbség, megértés hiánya, 

érdeklődés hiánya, veszekedés, 

feledékenység, féltékenység, pletykás, 

türelmetlen, komolytalanság, elnéző, 

távolságtartó, lenézés, tiszteletlenség, 

flegmázás, téma hiánya, bizalomhiány, nem 

értenek meg minket, nem tudja átélni a 

helyzetet, türelmetlenség, szívtelenség, 

együttérzés hiánya, kihasználja, kétszínűség 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

IV. csoport/ 6. alkalom 

2007. 

ÖNRENDELKEZÉS 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

Brain storming (Mikor felmegy a pumpa- bombahatástalanítás) 

 
Mikor felmegy a pumpa Bombahatástalanítás 

 Anyáznak 

 

 Beszólnak 

 Ha bántják a szeretteimet 

 

 

 Értetlenkedés 

 

 

 

 Kibeszélnek a hátam mögött 

 

 

 

 Lopnak 

 

 

 Ha körülöttem keverik az anyagot 

 

 

 Ha eleve elítélnek, pedig nem is ismernek 

 Ha nem hallgatnak végig 

 

 

 Ha valaki nem tisztel 

 

 Megkülönböztetés 

 

 

 Állatok bántalmazása 

 

 Aljasság- szemben kedves, hátam mögött 

belém harap 

 Ha beleszól valaki, amikor egy másik 

emberrel beszélek 

 

 

 Ha lenéznek engem 

 

 

 

 Ha igazságtalanul vádolnak 

 

 Otthagyni, nem kell meghallani amit mond, 

elbeszélgetni vele. 

 Humor, rákérdezni, h mi a baja velem 

 Megvédem a szeretteimet, törvény, 

megerősítem a szeretteimet. 

 

 Türelem, megértés, világos, egyszerű beszéd, 

nem elmondom, megmutatom. 

 

 Elbeszélgetés, aki átadja az üzenetet, azzal 

elbeszélgetni h ne hallgasson a forrásra, 

szembesítés. 

 

 Ütés, felnőtt vagy rendőrség bevonása, 

szembesítés, bizonyítás 

 

 Elbeszélgetés, aki átadja az üzenetet, azzal 

elbeszélgetni h ne hallgasson a forrásra, 

szembesítés. 

 Megpróbálok beilleszkedni, alkalmazkodás, 

türelem 

 Megkérdezem, hogy elmondhatom- e, 

otthagyom őt vagy elküldöm, megvárom a 

figyelmet. 

 Emlékeztetem a jogaira és kötelességeire, én 

tisztelem. 

 Emberként szólok hozzá, bebizonyítom, h én 

is ember vagyok, elviselem, humor, méltóság 

 Elmagyarázás, állatvédők, megtapasztaltatás. 

 Nyíltan rákérdezek, szembesítés, jó barátokat 

keresek 

 Megkérem a beleszólót, hogy menjen arrébb. 

Elvonulok a beszélgetőtársammal, türelemre 

intem magam. 

 Nem foglalkozom vele, bizonyítás, 

megfelelek a másiknak, hiszek magamban, 

megismertetem vele magam igazán. 

 Megkérdezem, h honnan vette a dolgot, h 

miért vádol, bebizonyítom az ártatlanságom. 

 

 

 Megosztom vele amim van, beszélek és 

kedves vagyok vele, példát mutatok. 
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 Kötekedés, szekálás 

 Kétszínűség 

 Irigység 

 Tiszteletlenség, szemtelenség 

 

 Kihasználás 

 

 

 Álszerény 

 Hazugság 

 Várja a sült galambot, és sír h nincs sült 

galamb 

 Nem engedem tovább, elküldöm, 

elbeszélgetés, megkérdezem tőle, hogy az 

adósának érez e. 

 Szembesítés 

 Szembesítés 

 Szembesítés az életével, motiválom, erre 

eszközöket keresek. 

 

Tojásröptető gép készítése 

A gyakorlat során a csapatmunka, az egyének helyzete a csoportban, valamint a kreativitás is erős 

szerepet kapott. A feladat világossá tétele után nem történt semmi. Ültek és nézték a kellékeket. N. I. 

(18 éves fiú) mondott egy ötletet, amit a többiek lehurrogtak. Aztán G. R. (18 éves fiú) felállt, és 

ugyanazt elmondta, amit N. I. (18 éves fiú), elmagyarázta hogy kellene csinálni, majd leült és várta, 

hogy a csoport teljesítse az utasításait. A csoport többi tagja neki is látott G. R. utasításai alapján, amik 

végeredményben N. I.  ötletét tükrözték és valósították meg. 

Feedback 

Jól érezték magukat a játék során. A lányok teljesen hagyatkoztak a fiúkra, hisz ez a feladat barkács- 

jellegénél fogva csak a fiúk ötletei alapján valósulhatott meg. Legalábbis a lányok szerint. A fiúk várták 

volna a lányok ötleteit is. A fiúk között nem volt versengés a vezető pozícióért. N. I. (18 éves fiú) 

egyértelműen G. R. (18 éves fiú)t tartja vezetőnek. Ám a megvalósítás N. I. (18 éves fiú) ötlete alapján 

történt- G. R. (18 éves fiú) elmondásában. N. I. (18 éves fiú)t megerősítette a csoport, hogy ötletei jók, 

merje kivitelezni is. G. R. (18 éves fiú) is megerősítette ebben. A csoport viszont G. R. (18 éves fiú)t 

erősítette meg abban, hogy ha akarja, ha nem, vezető típus, amit figyelembe kell vennie. G. R. (18 éves 

fiú) felelősségvállalása szempontjából félénk. 

 

Konszenzus- gyakorlat 

Nonverbális gyakorlat, ahol a csoporttagoknak szavak nélkül, de egymás segítségét kérve kell 

meghatározott síkidomokat kirakni az összevágott alakzatokból. A csoport tagjainak megfelelő létszámú 

síkidomot kellett kirakni, de úgy, hogy össze voltak keverve. Csak adni lehetett alakzatot, ha úgy látta a 

csoporttag, hogy a nála lévő alakzatra a másik csoporttagnak van szüksége.  

A team- tagok a következőket figyelték meg: 

B. E. (18 éves lány): először neki sikerült kirakni. Készséggel fogadta a felé nyújtott darabokat. Mikor 

készen lett, hátradőlt és passzívan nézte a többiek próbálkozásait. 

L. N. (17 éves lány): neki is viszonylag hamar sikerült kirakni és mikor azt látta, hogy a többi 

csoporttagnak nem megy könnyen, szétbontotta a sajátját és odaadta a darabokat a többieknek- így 

serkentve őket, hogy csak akkor fogják tudni kirakni mindannyian, ha adogatják egymásnak a 

darabokat. 

Sz. É. (16 éves lány): csak ült és várt. Mikor kész lett, hátradőlt és passzívan szemlélte az eseményeket. 

N. I. (18 éves fiú): mindenáron segíteni akart, ő látta meg leghamarabb az összefüggéseket a saját, 

illetve a többiek területén is. Rosszul érezte magát, h nem szólalhat meg és nem csinálhatja meg ő maga 

a többiekét is. 

G. R. (18 éves fiú): Nem ment neki a kirakás és segítséget sem tudott kérni. Mikor már mindenki 

odaadogatott neki minden alakzatot, akkor sem tudott mit kezdeni velük, de nem adogatta át a 

többieknek sem, akik saját kész síkidomukat bontották szét. Aztán beindult a gépezet és a sok 

forgatásnak köszönhetően sikerült kiraknia a síkidomot. Megkönnyebbült. 

Feedback: 

A gyakorlat során nehéz volt nem megszólalni, nem saját maguknak megoldani a feladatot. Nehéz volt a 

másikra hagyatkozni, segítséget kérni. Megállapították, hogy mekkora segédeszköz a beszéd és a 
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kommunikáció. Megtapasztalták, milyen együtt, egymásra hagyatkozva segíteni a másiknak. Jó 

hangulatban zártuk le a gyakorlatot. 

Ki vagyok én? 

Minden csoporttag kapott 10 cetlit, amikre 10 rá jellemző tulajdonságot kellett felírnia. Ezután sorba 

kellett rendeznie a legjellemzőbb tulajdonságtól a legkevésbé markánsig. Majd a legkevésbé markánstól 

haladtunk visszafelé egyesével. Magunk elé vettük a cetlit, megnéztük a tulajdonságot, és a következő 

feltett kérdésekre válaszolt mindenki magában: 

 Mennyire jellemző rám ez a tulajdonság? 

 Hogyan jutottam hozzá? 

 Mennyiben határozza meg a viselkedésem? 

 Miért jó/nem jó ez a tulajdonság? 

 Minden segít/gátol engem? 

 El tudom- e engedni? Meg tudok e tőle szabadulni, meg kell e tőle szabadulnom? 

Az utolsó kérdés után minden csoporttag eldönthette, hogy mit tesz ezzel a tulajdonsággal. 

Papírgombóccá gyűrve a földre ejthette-megszabadulván tőle- vagy meg is tarthatta. 

Az önismereti jellegű gyakorlat végén csendesen elmélyedve maradtak bent a csoporttagok a helyükön, 

nem rohantak ki szünetre. Nagyon hasznos gyakorlat volt a csoporttagok számára. Később többen is 

reflektáltak úgy, hogy még soha nem gondolkodtak ezeken a tulajdonságokon, és csak most látták, hogy 

van jó tulajdonságuk is rengeteg. Nagyon hasznosnak érezték. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

V. csoport/ 6. alkalom 

2008. 

ÖNRENDELKEZÉS 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

 

A team gyerekotthonba érkezését követően 

 

Megérkező kör 

K. P. (18 éves fiú): Az iskolában nincs semmi különös, minden rendben, jól tanul. Az egyik gyeris 

gyereknek volt kulcsa az egyik helybeli iskola büféjéhez. Elmentek oda. Belenéztek a kasszába, ahol 

elég sok pénz volt. Úgy döntött, nem nyúl hozzá, nem veszi el. Csoportvezető kérdésére, h mi miatt 

döntött úgy, h nem megy bele a balhéba, azt válaszolta, hogy úgyis kiderült volna. A csoport minden 

tagja megerősítette, hogy nagyon jól döntött. Csoportvezető hozzáfűzte, hogy tudnia kell, hogy már 

maga a tény, hogy bementek, az maga is bűncselekmény. És nagyon örül, hogy nem sodorta magát egy 

nagy balhéba, valamint felhívta a figyelmét többiek történetére: a javítóban sok olyan fiú is van, akik 

konkrétan nem csináltak semmit, csak ott voltak egy - egy bűntett helyszínén a bandával… K. P. (18 

éves fiú) mondta, hogy ő nem akar oda kerülni. 

 

P. T. (16 éves fiú): felvette vele a kapcsolatot a családja, hiszen közeledik a 18 évhez… szomorúnak 

tűnt és összezavarodottnak, bár állítása szerint nem fogja ápolni ezt a kapcsolatot, mert bár hiányzik 

neki a család és mégiscsak az anyja szülte meg, tudja hogy a pénzre megy a dolog. (A többiek ezt a 

kérdést tették fel neki: igaz, hogy ő szült meg, de hol voltak 15 évig??)  

 

J. É. (18 éves lány): Az iskolában minden rendben van. Voltak a javítóban, döbbenetes volt neki. 

Sajnálta is a bentlévőket, azokat, akik azért vannak ott , mert rosszkor voltak rossz helyen. Nagyon jó is 

volt, hogy ott voltak, mert nagyon tanulságos volt neki. Soha nem szeretne ilyen helyzetbe kerülni. 

 

F. K. (17 éves lány): nem történt semmi különös. Várta, hogy jöjjünk és várja a tavaszi szünetet, mert 

megy a nővéréhez. 

 

Fiú Autentikus segítő: nagyon fáradt, mert sokat dolgozott, közben jár az iskolába is. Az albérletében a 

főbérlő kihasználja és irdatlan összegeket fizettet ki vele, anélkül, hogy számlát vagy bármit mutatna 

róla. Most már tudja, hogy ez nem helyes, mert Csoportvezetőék szóltak neki, úgyhogy keresi a másik 

albérletet.  

 

Facilitátor: sokat dolgozott és nagyon várta már, hogy jöjjenek. Rendben alakulnak a  dolgai, nehéz 

időszakon van túl.  

 

Csoportvezető: nagyon várta, h jöjjenek, sokat gondolt a csoportra. Beteg volt, lázas. Nem szeret beteg 

lenni. Nagyon felháborodott, mert a testvérét lecigányozta egy tanár a főiskolán. Írt egy levelet a 

dékánnak, amire ma már egy telefonhívás érkezett, személyesen a dékántól, aki bocsánatot kért a 

főiskola nevében, kérve, hogy a húgának is tolmácsolja ezt.  
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Jogaim és kötelességeim 

JOGAIM KÖTELESSÉGEIM 

 MEGVÉDENI MAGUNKAT 

 SAJÁT TULAJDONOMNAK LENNI 

 - AFELETT RENDELKEZNI (PL: 

ZSEBPÉNZ) 

 TANULNI 

 ENNI, INNI, SZÁLLÁSHOZ JUTNI 

 KAPCSOLATOT TARTANI A 

CSALÁDDAL 

 DSZERETNI 

 LEHETŐSÉG A SPORTHOZ 

 FELSZÓLALNI 

 TESTI ÉPSÉGÉT MEGVÉDENI  

 JOGA VAN RENDŐRSÉGHEZ ÉS 

BÍRÓSÁGHOZ FORDULNI 

VESZÉLYEZTETÉS ESETÉN 

 UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁST KÉRNI 

 SAJÁT STÍLUSOMNAK LENNI 

 JÁTSZANI, PIHENNI, GYEREKNEK 

LENNI 

 MUNKÁHOZ VALÓ JOG (DIÁKMUNKA) 

 A SZABADSÁGHOZ 

 ORVOSI ELLÁTÁS, 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, FOGORVOS 

 CSENDBEN MARANI 

 BOLDOGNAK LENNI 

 A JÖVŐHÖZ 

 VÁLASZTANI 

 ZENÉT HALLGATNI, MULATNI, 

BULIZNI 

 JÓKEDVŰNEK LENNI 

 LAKÁSVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁST 

KÉRNI 

 24 ÉVES KORIG BENT MARADNI- HA 

TANULOK VAGY DOLGOZOK 

 KÜLFÖLDÖN TANULNI 

 A MÉLTÓSÁGHOZ 

 ALKALMAZKODNI 

 HÁZIRENDET BETARTANI 

 SZABÁLYOKAT BETARTANI 

 TISZTELETADÁS 

 SZERZŐDÉST BETARTANI 

 KÉPESSÉGEIMNEK MEGFELELŐEN 

TANULNI 

 ELŐTAKARÉKOSKODÁS 

 NORMÁLISAN VISELKEDNI 

 ALKALOMHOZ ILLŐ MEGJELENÉS 

 KÉRNI AZ UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁST, 

HA BENT AKAROK MARADNI 

 TISZTELETTEL BÁNNI EGYMÁSSAL 

 TAKARÍTANI 

 TAKARÉKOSKODNI 

 TANULNI 

 TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉS 

 MEGÁLLNI A HELYEM 

 TISZTELETTEL BÁNNI A 

FELNŐTTEKKEL 

 MEGADNI A GYEREKEMNEK AZT, 

AMIT ÉN NEM KAPTAM MEG 

 GONDOSKODNI A SZERETTEINKRŐL 

ÉS A RÁSZORULÓKRÓL 

 GONDOSKODNI ARRÓL, AMI FONTOS 

 TISZTELETBEN TARTANI MÁS 

TULAJDONÁT 

 VÁLLALNI A FELELŐSSÉGET A 

TETTEIMÉRT, SZAVAIMÉRT 

 FELELŐS VAGYOK AZ ÉLETEMÉRT 

 

Kép, mikor egy nehéz helyzetben jól döntöttem 

(döntés, felelősségvállalás kauzális viszonya) 

NÉV KÉP ÉLMÉNY 

KAP

CSO

LÓD

ÁS 

Vi

ssz

a 

e? 

FEEDBACK 

 

MIMIKA/ 

GESZTIKULÁCI

Ó 

R. F. 

(16 

éves 

fiú) 

- - - - Fáradt. 

Döntéshelyzetekben kér 

segítséget, de általában 

gyorsan dönt és olyan 60 

%- ban jól. A felelősséget 

nem mindig vállalja. Ha 

ciki a helyzet, akkor nem 

vállalja. Tudja h ez nem 

jó. 

Bár nem választott 

képet, több 

megosztásnál 

bólogatott, 

figyelmesen hallgatta 

a többieket. Tényleg 

fáradtnak és nem 

felébredtnek tűnt. 

K. J. Hatal Felkerestem a családom - ige Jól vagyok, jó volt Nehezen választott, 
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(17 

éves 

fiú) 

mas, 

színes, 

poszter

- 

méretű

, ő van 

rajta 

meg a 

családj

a 

2005- 

2008 

és tartani akartam velük 

a kapcsolatot, de a 

családom csak a pénzre 

utazott, meg ki akartak 

használni, én pedig nem 

szakítottam meg a 

kapcsolatot, főleg a 

testvéreim miatt, de 

elhatárolódtam tőlük és 

nem veszem komolyan. 

n hallgatni a többieket. Jó 

hogy jól döntöttem. Kérek 

tanácsot olyantól, aki 

közel áll hozzám. Aztán 

döntök. Általában 

vállalom a felelősséget. 

érzelem-telien mesélt. 

Fájdalom és 

lemondás is volt a 

hangjában, de nagyon 

tartotta magát. Az 

esze szerint tudja 

hogy jól döntött, csak 

a szíve fáj.  

Fiú 

Autent

ikus 

segítő 

2004, 

színes, 

normál 

fényké

p 

méret, 

ő van 

rajta 

egyedü

l 

Mikor az igazi 

szüleimmel felvettem a 

kapcsolatot, azok 

kihasználtak, 

dolgoztattak, és nem 

törődtek velem. Ekkor 

Pestre kerültem 

dolgozni, de hamar úgy 

alakult, hogy 

hajléktalanná váltam. 

El kellett döntenem, h 

visszamegyek e a 

szüleimhez, vagy ott 

maradok, vagy leutazok 

a régi barátaimhoz 

segítséget kérni- 

őszintén elmondva a 

helyzetet. A régiekhez 

utaztam, visszakértem 

magam utógondozotti 

státuszba, iskolába 

járok, dolgozok. 

Mertem segítséget kérni 

és jó embertől. 

- ige

n 

Nehéz beszélni róla, bár 

így egyre könnyebb. Jól 

vagyok most már, a 

játékban nehéz volt és 

rossz volt, hogy hárman 

nem mondtak semmit. 

Nehezen döntök, gyakran 

befolyásolható vagyok. 

Most már igyekszek nem 

mindenki véleményét 

meghallgatni, hanem csak 

tanácsot kérni, és aztán 

magam dönteni. A 

felelősséget vállalom. 

Nyugodt, figyelmes, 

őszinte 

K. P. 

(18 

éves 

fiú) 

Normá

l 

méret, 

színes, 

két éve 

készült

, ő van 

a 

képen, 

meg az 

az 

ember 

Család barátjával 

megszakítottam a 

kapcsolatot, mert az 

erőszakos, agresszív 

ember volt és be akart 

húzni a csőbe. Azóta 

nem is szóltam hozzá, 

pedig látom néha az 

utcán, csöves lett. 

-- ige

n 

Jól voltam a játékban is. 

Általában ésszel döntök, 

igyekszek figyelembe 

venni minden lehetséges 

következményt. Ha kell 

kérek segítséget is. A 

felelősséget nem mindig 

vállalom. Sőt, többször 

nem. 

Könnyen beszélt 

erről, a feedbackben 

jött kicsit zavarba, 

mikor ráeszmélt, h 

több az, mikor nem 

vállalja a felelősséget. 

Többieket 

figyelemmel 

hallgatta. 

D. L. 

(17 

éves 

lány) 

- - - - Általában úgy döntök, 

hogy az jó legyen. 

Megbeszélni is igyekszek 

a döntéseimet.  

Vettem a lapot arra nézve, 

h rossz volt, h nem 

választottam képet. A 

felelősséget vállalom. És 

hallgattam amit a többiek 

meséltek és ez jó volt. 

Daca enyhült, 

figyelemmel és 

érdeklődve hallgatta a 

többieket, csak már 

nehéz volt kijönni a 

dacból. Bánta .  

Facilit

átor 

Fekete 

fehér a 

kislány

os, 

Az általános iskolában 

azt mondták nekem, 

hogy soha nem lesz 

diplomám és nem is 

P. T. 

(16 

éves 

fiú)ho

ige

n 

Nagyon rossz volt, hogy 

nem beszéltek hárman. 

Úgy éreztem magam, 

mintha nem is volna 

Nyugodt aktív 

figyelem 
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színes 

a 

diplom

ás 

tanulok olyan jól, hogy 

tovább tanulhassak. Én 

pedig eldöntöttem, 

hogy harcolni fogok, 

tanulok, és lesz belőlem 

valaki. Így is lett. 

diploma 

z érdekes amit beszélek. 

Pedig magamból 

osztottam meg egy dolgot. 

Egyébként a többieket jó 

volt hallgatni. 

Döntéseimet 

megfontolom. Általában 

egyedül döntök. A 

felelősséget minden 

helyzetben vállalom. 

F. K. 

(17 

éves 

lány) 

- - - - Általában egyedül döntök. 

A felelősséget igyekszek 

vállalni.  

Hallgatta a többieket, 

inkább passzív volt. 

J. É. 

(18 

éves 

lány) 

10 

éves 

kb., 

színes, 

normál 

ő van 

rajta 

egyedü

l 

Mikor nevelőszülők 

akartak kivinni. 

Nagyon szerettem 

volna, ha van családom, 

de nagyon féltem is. Az 

utolsó pillanatban 

döntöttem el, hogy még 

sem megyek ki 

hozzájuk, és nagyon jól 

döntöttem, mert azóta 

sok rossz dolog derült 

ki róluk. 

 ige

n 

Nagyon jó volt a játék és 

olyan furcsa, hogy ezek a 

mindennapi dolgok így 

kimondásra kerülnek. 

Sokszor kerülök 

döntéshelyzetbe és 

szerintem mindannyian, 

csak soha nem beszélünk 

róla. Azért olyan jó ez a 

játék, mert sokat tanulok a 

többiek megszólalásaiból 

is. Épp ezért volt rossz, 

hogy többen nem mondtak 

semmit, pedig biztos tőlük 

is sokat tanulhattam 

volna. Ha már egyszer 

lehetőség van más 

hibáiból, vagy 

történeteiből tanulni, 

akkor én nagyon szívesen 

megteszem. Tanácsot 

kérek általában 

döntéseimhez, de nem itt. 

A felelősséget vállalom. 

Nagyon érdeklődően, 

együttérzéssel 

hallgatta a többieket, 

végig figyelt és aktív 

volt. Viselkedésével 

mindig példát mutat. 

Mikor hárman nem 

tudtak képet 

választani, ő jelezte, 

hogy mindegyikük 

életéből tudna példát 

mondani. A dac- 

brigádnak ez sem 

segített. 

P. T. 

(16 

éves 

fiú) 

5 évvel 

ezelőtt

i, 

színes, 

normál 

méret, 

ő van 

rajta 

meg az 

apja 

Felvettem a kapcsolatot 

az igazi családommal. 

Apám egyszer részegen 

jött és leégetett 

mindenki előtt. Az 

anyámat szeretem, 

tartom is vele a 

kapcsolatot, de az 

apával nem, hanem 

távol tartom magam 

tőle, és ez jó is így.  

 ige

n 

Jó volt a játék, most jól 

vagyok. Nem szeretek 

dönteni. Mikor döntök, 

akkor magamtól döntök, 

nem mindig jól. A 

felelősséget általában nem 

vállalom.  

Elgondolkodott, 

figyelt, de a végére 

nagyon elfáradt.  

Csopor

tvezető 

2000- 

ben 

készült

, 

színes, 

normál 

méret, 

ő van 

rajta 

meg 

anyu, 

apu 

Egyetemista voltam, 

apu már kezdett beteg 

lenni. Anyu dolgozott, 

apu egyedül volt otthon 

sokat, de már le is volt 

gyengülve és havi 

rendszerességgel kellett 

kórházba mennie a 

szíve miatt. Úgy 

döntöttem: ott hagyom 

az egyetemet és 

hazamegyek, hogy apu 

mellett lehessek. Épp 

P. T. 

(16 

éves 

fiú)ho

z és K. 

J. (17 

éves 

fiú)ho

z 

kapcso

lódott 

ige

n 

Jó volt hallgatni a 

többieket is. Most már 

nem döntök olyan 

gyorsan, mint régebben. 

Igyekszek különböző 

nézőpontokból megnézni 

az eldöntendő dolgot, a 

körülményeket is 

figyelembe véve. Mindig 

magam döntök. De 

szívesen meghallgatom 

mások javaslatait is, amik 

segítenek a döntés 

Aktív figyelem 
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apu haragudott a 

legjobban ezért a 

döntésért, hiszen azt 

szerette volna, ha minél 

hamarabb végez az 

egyetemen a lánya. 

Belül azonban hálás 

volt a törődésért. A 

szívemre hallgattam és 

jól tettem. 

meghozatalában. A 

felelősséget mindig 

vállalom, szavaimért és 

tetteimért is. Így neveltek. 

Cikis helyzetben és ha 

butaságot csináltam akkor 

is vállalom. Mert cukibb 

nem vállalni. Nem tudnék 

tükörbe nézni. 

 

 

Leltár gyakorlat 

 (önreflexió, önkritika)- Tovább modulálva 

 Kérdések: 

1. Melyek az erősségeim? 

2. Milyen irányban fejlődök? 

3. Melyek azok a dolgok, amelyek nehézséget okoznak? 

4. Hogyan tudnak a többiek segíteni, hogy megküzdjek a nehézségeimmel? 

5. Hogyan kérhetek másoktól segítséget? 

 

NÉV 1. 2. 3. 4. 5. 

P. T. 

(16 

éves 

fiú) 

Tánc, zene, vicc, 

jószívűség 

Tanulásban jó 

irányba és 

rosszaságilag 

is. Már nem 

vagyok 

annyira rossz. 

Család, 

lustaság, 

fáradtság 

Ha nekik is volt 

ilyen bajuk és 

meg tudták 

oldani. Azzal 

tudnak segíteni 

Szépen és csak 

okosan 

K. P. 

(18 

éves 

fiú) 

Történelem, 

megbízhatóság, 

barátság, 

kapcsolatban 

őszinte vagyok és 

mindent elmondok 

neki. 

Jó irányba 

fejlődök. Mert 

most már 

tudom 

kontrollálni 

magam, nem 

dohányzom, 

nem drogozok 

és tanulok 

Magamat 

kontrollálni: 

nem tudom 

megállni, hogy 

buliban ne 

igyam le 

magam. Ami 

még nehéz: 

több percen 

keresztül 

magamról 

beszélni. 

Megnyugtatnak. 

Jó tanácsot 

adnak: hogy ne 

igyak semmit. 

Elmegyek 

pszichológushoz 

és tanácsot 

kapok. 

Illedelmesen 

beszélek, 

kedvesen, 

megkérve. 

R. F. 

(16 

éves 

fiú) 

Jószívűségem, 

szervezőkészségem, 

igazmondó, néha 

füllentek 

Növök fel, 

komolyabb 

vagyok, 

tapasztalatokat 

gyűjtök 

Nem vagyok 

mindenki 

számára 

nyitott csak jó 

barátoknak, 

akikben 

megbízok. 

Bátorítanak és 

tanácsokat 

adnak 

H elmondom, 

mi a problémám 

D. L. 

(17 

éves 

lány) 

Sokan mondták, 

hogy sok embert 

meg tudok 

nevettetni, azaz 

vicces vagyok. Jó a 

kézügyességem és a 

mozgásom. 

A komolyság 

felé kezdek 

haladni, mert 

eddig nagyon 

szeleburdi 

voltam. 

Kezdem 

felfogni, hogy 

mi is van és mi 

is lesz. 

A nagy szám 

és az , h túl 

féltékeny 

vagyok, ha van 

egy barátom. 

A számhoz 

visszatérve: 

megbántok 

mindenkit, ha 

nem vagyok jó 

Adnak 

tanácsokat, 

amiket vagy 

megfogadok, 

vagy nem. Néha 

pszichológushoz 

akarnak küldeni. 

Beszélgetés 

útján kérek 

segítséget. 
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passzban. És 

nem tudok 

beszélni az 

érzéseimről. 

K. J. 

(17 

éves 

fiú) 

Érzelmileg erős 

vagyok és bátor.. 

Merek szeretni és 

én azt gondolom, h 

óriási szívem van 

azokkal akik úgy 

állnak hozzám, 

azokat nem bántom. 

Ha kérnek valamit 

szívesen adok. És 

nagyon meg tudom 

őrizni a barátokat. 

Szerintem jó 

irányba 

haladok, 

tanulok, 

rengeteg 

kapcsolatom 

van, akikre 

számíthatok és 

segítenek. 

Szeretek 

kommunikálni. 

Egy kicsit a 

tanulás, mert 

már unom. 

Félek egy 

kicsit a kinti 

élettől. 

Adnak 

tanácsokat vagy 

felkészítenek a 

kinti életre. 

Általában 

barátoknak 

mindent el 

szoktam 

mondani nyíltan 

és vagy 

segítenek, vagy 

tanácsot adnak. 

F. K. 

(17 

éves 

lány) 

sport     

Anna Beleérző és 

megértő vagyok 

Lelkileg erős 

vagyok, nem 

mutatom ki. 

Bárki megbízhat 

bennem. 

Szerintem elég 

jó irányba, 

mert tanulok, 

és egyre több 

tapasztalatom 

van és lesz és 

ezek által 

jobban 

fejlődök. 

A felnőtté 

válás elég sok 

nehézséget 

okoz, de majd 

belerázódom. 

Egy jó 

beszélgetés, 

tanácsadás sokat 

tud segíteni 

rajtam 

Merjek 

odamenni és 

segítséget 

kérni.. 

 

NAGY KÖZÖS LELTÁR 

 

NÉV 

ERŐSSÉGEI 

A csoport többi tagja 

szerint 

FEJLŐDÉSI IRÁNYA 

A csoport többi tagja 

szerint 

MILYEN FELNŐTT 

LESZ? 

A csoport többi tagja 

szerint 

R. F. (16 ÉVES 

FIÚ) 

Szerveződés 

Jó gondolkodású,  

pozitív 

véleménynyilvánítás,  

megbízható,  

határozott,  

tudja védeni magát az 

érzésekkel történő 

beborítástól. 

Jó. 

Megbecsüli azt, amit kap. 

Egyre jobban tud 

meghallgatni és figyelni 

másokra 

Komolyabb lett. 

Nyitott a szíve. 

Több tapasztalattal 

rendelkezik. 

Jó. 

Jó apa lesz belőle. 

Sokat tud majd azoknak 

segíteni, aki rászorul. 

Jó menedzser lenne. 

Megállja a helyét 

Jól kommunikáló, dolgos 

ember, aki küzdeni és 

kiállni is képes céljaiért. 

K. J. (17 ÉVES 

FIÚ) 

Nagy szíve van és tényleg 

rendes és sok 

mindenkinek ad. 

Figyelmes és melegszívű 

Erős, hiteles, óriási szívű. 

Akit szeret, az nagyon 

szeretve van 

Meglátja a jót és 

segítőkész, bátor 

Széles a válla  - 

teherbíró 

Visszafogott 

Sokkal nyitottabb, 

őszintébb 

Beszél az érzéseiről is. 

Mer. 

Jófelé halad. 

Már nem iszik 

fehérjetrutymót. 

Ici, pici! 

RENGETEG! 

Jó irányban. 

Nagyon jó apa lesz és 

nagyon teherbíró és 

tisztességes dolgozó. 

Nagyon jó családfő lesz, 

aki megállja a helyét. 

Jó férje lesz valakinek, jó 

EMBER lesz, dolgos, 

tisztességes! 

Jó férje lesz valakinek, jó 

EMBER lesz, dolgos, 

tisztességes! 

Jószívű, dolgos ember!!!! 
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Vagányság (piercing) Jó lennél! 

K. P. (18 ÉVES 

FIÚ) 

Erős szíve van. 

Tökéletesen tudja, hogy 

milyen NEM akar lenni. 

Nagyon tud szeretni, 

kedves. 

Nyitott, mer változni és 

egyre jobb lenni. Mer 

NEM- et mondani. Jól 

tanul és gyors felfogású. 

Kitartó a céljai érdekében. 

Rendes!!!! 

Kemény, tanulós. 

Nyitottabb, ki meri 

mutatni az érzéseit is, 

nem csak az erejét. 

Fejlődni fog a 

szakmájában és egyre 

békeszeretőbb. Egyre 

jobban ismeri magát. 

Nyitottabb és próbál jó 

irányba menni 

Kevesebb idegbetegség! 

Jól fejlődik. 

Tanult ember, aki megáll 

a jó oldalon. 

Saját vállalkozása lesz és 

szerető családapa. 

Nyugodt és békés ember 

lesz. 

Tiszteletreméltó, erős, 

dolgos, aki a lehető 

legjobbat és legtöbbet 

adja a családjának. 

Jó apa lesz! 

Jó munkahelye lesz. 

Jó. 

Tisztességes!! 

B. Gy. (17 éves 

lány) 

Rendes, aranyos, 

megbízható, jó fej, vicces, 

humoros. 

Nagyon bölcs, és a 

többiek adnak a 

véleményére. Nyugodt. 

Beszéd 

Nagyon kedves és rendes 

Meglátja a jót és a rosszat 

is, és talál rá megoldást. 

Szeretni tudó és 

szeretnivaló 

Bölcs, kedves, jól tud 

figyelni. 

Elmondja a véleményét 

Konkrétabb és 

megbízható 

Egyre bátrabban meri 

vállalni a véleményét 

Megbízható 

Jó gondolkodású vagy és 

ez sokat segít neked 

mindenben 

Nyitottság, nyitottabb és 

kezd hinni magában. Saját 

erejében. 

Gondoskodó anya, aki 

odafigyel a környezetére 

és a szeretteire 

Jó pszichológus lesz 

belőled! 

Nagy ANYA lesz belőled. 

Saját háztartása lesz és 

nagyon jó anya és feleség 

lesz. 

Saját háztartása lesz és 

nagyon jó anya és feleség 

lesz. 

Jó anya, kedves, megértő, 

IGAZI KINCS, és igazi 

társ. 

P. T. (16 ÉVES 

FIÚ) 

Lehet vele viccelődni és 

jól táncol, jól énekel. 

Humor 

Barátságos, igazi, 

született bohóc 

Tánc 

Tánc 

Mozgásigény 

Nevettetni tud, 

vidámságot hoz, de 

komolyan is lehet 

beszélni vele 

Tanulásban jobb 

Komolyodás 

Pici tapasztalat 

Komolyabb és jobban 

odafigyel másokra és 

környezetére 

Mer komoly is lenni, mert 

már TUDJA, hogy nem 

csak akkor szeretik, ha 

vicces. Okos, értelmes 

tanul 

Színpadon fog szerepelni, 

jó barát lesz 

Jó családapa leszel 

Vidám, bulizós, szeretetre 

vágyó 

Szeretetre éhes és 

életvidám 

 

D. L. (17 ÉVES 

LÁNY) 

Ki tudja mutatni a 

véleményét 

Ami a szívén, az a száján, 

tehát megmondja az 

igazat, a frankót, amit 

gondol. 

Tánc 

Éneklés 

Védelmező, érzékeny, 

nagyon tud szeretni, 

nagyon jó barát 

Vicces, szeretni tudó, 

szeretni való, kedves, 

vidám 

Jó a szíve és jó 

Megpróbál a jó irányba 

elmozdulni 

Sokkal tapasztaltabb és 

megfontolt 

Jó megoldásokat talál a 

békesség megteremtésére, 

és egyre nehezebb 

felmérgesíteni 

Egyre bölcsebb 

Erőt vesz magán és 

cselekszik. Átugorja a 

nehézségeit. Kezeli a 

dühét. 

tanul 

Jó táncos ember 

Harcos anya lesz belőle, 

mindent megtesz a 

gyerekéért 

Jó családanya leszel 

Nagyon jól fog dolgozni 

és szép családja lesz. 

Boldoggá teszi majd a 

körülötte élőket 

Megállja a helyét 

Igazi anyatigris, aki kiáll 

a maga és mások igazáért! 

XÉNA!!! 
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gondolkodású 

F. K. (17 ÉVES 

LÁNY) 

Visszafogott és nem 

nagyon beszél, de ha a 

másik is olyan vele, akkor 

nagyon jól lehet vele 

beszélgetni 

Jól lehet vele beszélgetni, 

segítőkész 

Nagy szíve van, védő 

Szeretnivaló kedves 

Megbízható 

Igazi tinilány. Szeretetre 

éhes és nagyon tud 

szeretni. 

Szép vagy és a belsőd is 

szép, csak azt is mutasd 

ki, és adjál belőle 

másoknak, mert így 

értékesebb nő leszel. 

Többet ad magából 

Egyre bátrabb, nyitottabb 

Egyre felszabadultabb és 

nőiesebb 

Egyre többet küzd 

magával- a nem- 

beszélésével 

Próbál a kinti élethez 

illeszkedni 

Tanul, ameddig csak lehet 

Nagyon jó anya és feleség 

lesz, aki elkényezteti a 

szeretteit. 

Nagyon jó anya lesz és 

nagyon jó munkahelye 

lesz 

Nagy munkaerő leszel 

J. É. (18 éves 

lány) 

Jószívű, rendes, aranyos, 

meg lehet bízni benne 

Mindig pozitívan értékel, 

jókedvű 

Okos, bölcs, tisztán lát, 

nagy szíve van, tudja 

védeni magát 

Finom lelkű és kiváló 

fanyar humora van. 

ERŐS! 

Nagy szíve van 

Bátorság 

Magabiztosabb, 

nyitottabb 

Segítőkész, bátorítja a 

környezetét is, anyatípus 

Segítőkész, egyre jobb, 

amerre fejlődsz 

tökéletes 

Megértő lelkű, 

gondoskodó, akire lehet 

számítani 

Anya, aki védi óvja 

csemetéjét, aki kiáll az 

igazáért, és másokért. 

Biztonságot ad magának 

is és a környezetének is. 

Egy napon nagyon sok 

ember lesz hálás neked. 

Nagyon jó anyuka leszel 

G. Cs. (17 éves 

lány) 

Nagy lelke van, 

szeretnivaló és nagyon 

jószívű 

Emberbarát, tisztelettudó, 

jó barát, akire lehet 

számítani 

Szereti az embereke 

Jó szívű, szervezőkészség, 

segítőkészség, 

megbízható 

Nagyon bátor. Néha 

bizonytalan, pedig nagyon 

okos és jó barátnő 

Bátor, jószívű, 

példamutató, szeretni- 

tudó 

Sok rossz tapasztalata és 

átélése van, ami meg 

tudja erősíteni és sokat 

tud ezekből tanulni 

Bátrabb, aki kiáll maga 

miatt is 

Erőteljesebb, 

tapasztaltabb 

Szerintem nagyon jó 

irányba halad 

Egyre bátrabb és 

nyitottabb 

Sokkal sokkal bátrabb, 

véleményét megmondja, 

érzéseit kimutatja. Beszél 

az érzéseiről is. Bízik. 

Mindent meg fog adni a 

családjának 

Megtalálja azt, aki szereti 

és tiszteli 

Meg fogod találni az 

igazit és jó munkahelyed 

lesz. 

Nagyon nagy munkás, 

anyuka lesz belőle 

Egy kis közösséget fog 

vezetni, mert megbíznak 

benne az emberek Egy 

védelmező férje lesz 

Jó anya lesz, aki 

biztonságot teremt a 

környezetében 

FIÚ 

AUTENTIKUS 

SEGÍTŐ 

Céltudatosság, küzdeni 

akarás, tánc mosoly 

Kedvesség, jó szó. 

Odafigyel másokra 

Másoknak sokat tud 

segíteni és tanácsokat 

adni. Jól táncol. 

Mer beszélni az 

érzéseiről. 

Jó felfigyelő!!! Jó táncos. 

Ügyes, okos. 

Egyre bátrabb és 

szókimondóbb. 

Koncentráltabb, 

célirányosabb. 

Kitartó vagy és ne add fel 

soha, amit el akarsz érni. 

Magától próbálja 

megoldani a problémákat. 

Sok határozottság! 

Határozott. 

Sokat fejlődik és jobb. 

Lesz egy szép otthona és 

mindig el fogja tartani 

magát. 

Mindent meg fog tenni 

annak érdekében, hogy a 

családja boldog legyen. 

Megbízható, nyitott, aki 

szívvel- lélekkel harcol. 

Jó nagy családja lesz. 

Tisztességesen dolgozik.  

Jó munkahelye lesz. 
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Kemény és jófej lesz. 

FACILITÁTOR 

Jó társasági ember, 

könnyen feltalálja magát. 

Segítőkész! 

Nagyon rendes és okos nő 

vagy! Szeretnivaló vagy 

és nagyon jó veled 

beszélgetni! 

Gondoskodó, okos, 

értelmes, nagyon tud 

figyelni, szervez, precíz. 

Gondolkodó, jó fej!!! 

rendes, melegszívű. 

Nagy szíve van. 

Nagy szíve van. 

Merészebb. 

Megosztja az érzéseit, 

nem fél, tapasztalatibb, 

nem elméleties. ÉL! 

Bátor vagy. 

Bátor, erős vagy! 

Okos vagy. 

Bölcsességed erélyes. 

Megértő lelkű, 

gondoskodó, akire lehet 

számítani. 

Anya, aki óvja a 

csemetéjét, aki kiáll az 

igazáért, és másokért. 

Biztonságot ad: magának 

+ a környezetének 

Egy napon sok ember lesz 

hálás neked. 

Nagyon jó anyuka leszel! 

 

 

Zárás: A figyelem művészete- varázsajándék 

3-3 percig mesél a vágyairól a pár mindkét tagja. Ha kész vannak, ajándékot adnak egymásnak, mely 

segíti majd a másikat céljai elérésében. 

Párok: 

D. L. (17 éves lány)- Csoportvezető 

 D. L. (17 éves lány): egy varázsszűrő, h csak a jót hallja meg, céljai eléréséhez kitartás, erő, 

szorgalom. 

 Csoportvezető: egy nagy zsákot kapott , amiben kitartás, bátorság, boldog társ van 

P. T. (16 éves fiú)- Facilitátor 

P. T. (16 éves fiú): egy üveg szíverősítő, amiben bátorság van, ami megerősíti a szívét akkor ha 

nehézsége van 

 Facilitátor: egy szatyrot, amiben van család, hatalom, kocsi, pénz, meg minden ami kell. 

K. P. (18 éves fiú)- J. É. (18 éves lány) 

 J. É. (18 éves lány): varázstalizmánt kapott, ami megvédi, ha bajba kerül 

K. P. (18 éves fiú): egy fotóalbumot kapott, amiben életének boldog pillanatait ábrázoló fotókat 

teheti. 

Fiú Autentikus segítő- R. F. (16 éves fiú) 

R. F. (16 éves fiú): zsákot kapott, amiben család, boldogság, és erő van, amik segítenek neki 

kiegyensúlyozott, boldog felnőtté válni. 

 Fiú Autentikus segítő: szatyrot kapott, amiben minden benne van, ami kell ahhoz, hogy céljait 

elérje. 

F. K. (17 éves lány)- K. J. (17 éves fiú) 

F. K. (17 éves lány): varázstoll, varázskalap, varázsszemüveget kapott, hogy sikerüljön az 

érettségije, és hogy jól tudja a kreszt. 

K. J. (17 éves fiú): egy varázsdobozt kapott, amibe bármikor belenyúlhat és onnan vehet 

bátorságot, hogy a kinti életben ne féljen 
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Feedback a hétvégéről- hogyan érezted magad? Mit viszel magaddal? 

 

P. T. (16 éves fiú): mindent vitt 

D. L. (17 éves lány): a kedvességet, a nevetést, a felszabadultságot 

R. F. (16 éves fiú): az ACTIVITY- t, a nevetést 

F. K. (17 éves lány): azt, hogy együtt voltunk 

K. J. (17 éves fiú): a szeretetet, törődést, hogy együtt voltunk 

J. É. (18 éves lány): a beszélgetést, a jó döntését 

K. P. (18 éves fiú): mindent és köszönöm 

Fiú Autentikus segítő: bátorságot, őszinteséget, nevetést 

Facilitátor: sok nevetést 

Csoportvezető: azt a csodát, ahogy legyőzitek a korlátaitokat, ahogy kijöttök a dacból, ahogy 

felveszitek a kesztyűt. Az erőtöket viszem. Meg az ACTIVITY- t, mert rég nem 

nevettem már ennyit. Köszönöm. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VI. csoport/ 6. alkalom 

2008. 

ÖNRENDELKEZÉS 

Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Lány Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

 

Megérkező kör 

Társcsoportvezető: 

Jól vagyok. Elkapott valami betegség, de nem vagyok lázas. Tegnap nagyot pihentem. Mivel most adták 

ki a féléves tanulmányi eredményeket, így nagyon sok gyermek kért segítséget a tanulásához. Már alig 

vártam, hogy itt legyetek.  

Facilitátor: 

Egyik szemem sír a másik nevet. A csoportomban a lányok jó eredményt értek el, míg a fiúk nem 

tanultak és több tantárgyból megbuktak. Jól esett, amikor a nagy féléves értekezleten az én csoportomat 

emelték ki.  

Lány Autentikus segítő: 

Sok programot valósítok meg mostanában, így nincs arra lehetőségem, hogy unatkozzak. Nagyon 

rákattantam a gumicukorra. Szinte fél kilót meg tudok enni egy nap alatt. Jól vagyok, és a suliban is 

minden rendben van.  

P. I. (20 éves lány): 

Velem sok minden történt, ha én ezt mind elmondanám, akkor reggelig ülnénk itt. Jó lett a féléves 

eredményem, de szeretnénk még egy szinttel magasabb eredményt elérni. Barátomnál bebútoroztunk. 

Alig várom, hogy hazajöjjön, nagyon hiányzik. Ja és arra is lehetőség nyílt, hogy Angliába kijussak. 

Felhívott egy régi barátom, hogy tartsuk együtt a születésnapunkat ott kint. Én nemet mondtam, mert 

nem tudom, hogy hogyan érnék haza.  

L. S. (17 éves fiú): 

Voltam orvosnál, meggyógyultam. Nem buktam meg egy tantárgyból sem. Rosszindulatú a német 

tanárom.  

D. K. (16 éves lány): 

Semmi nem történt. (Csoportvezető segítségével, beszélt többet) „Barátom mostanában hülye és félek.” 

Mostanában nem foglalkozik velem. Neki fontosabbak a haverjai. /Eddigi megérkező körökhöz képest 

sokkal nyitottabb volt. Többet mondott, mint amennyit szokott./  

Cs. É. (16 éves lány) 

Semmi nem történt. Egy szemtelen faszi felhívott, hogy ő velem fog járni. Én pedig elküldtem, azt sem 

tudtam, hogy kivel beszélek.  

Csoportvezető: 

Levizsgáztam. Dolgozom sokat. Mostanában én is nagyon sokat szorongok és vannak félelmeim.  

K. R. (17 éves lány): 

Nagyon nehezen, de sikerült leköltözni. P. I. (20 éves lány)vel nagyon sok közös dolog van 

bennünk ezt megbeszéltük egymással. Nem várom a jövő hetet, mert TZ-t fogunk írni. 

Összeszedhetném magam, lehetne jobb eredményem a tanulás terén. Most elhoztam a 

matematikámat, hogy Társcsoportvezető segítsen nekem.  
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Titkos hely 

Kiscsoportokban, némán meg kell mutatnunk egymásnak a kedvenc helyünket a helyszínen. Szavak 

nélkül kell a gyakorlatot megvalósítani. Milyen non-verbális kommunikációs eszközöket ismerünk? 

Gyakorlat elején összegyűjtöttük, hogy melyek a non-verbális kommunikáció eszközei: 

- Szemkontaktus 

- Mimika 

- Testbeszéd 

- Fejbiccentés 

 

Miután összegyűjtöttük a non-verbális kommunikáció eszközeit két csoport alakult.  

Gyakorlatot 15 perc alatt teljesítették. Megfigyelőként azt láttam, hogy koncentráltan és a szabályokat 

betartva csinálták végig a gyakorlatot.  

Feedback: 

Melyek szerintetek azok az értékek, és dolgok, amelynek segítségével sikerült megvalósítani a játékot? 

- Bizalom 

- Egymásra hagyatkozás 

- Odafigyelés 

- Ismerjük egymást 

- Figyelem 

- Türelem 

- Empátia 

- Mimika 

- Szemkontaktus 

- Testbeszéd 

 

Konszenzus gyakorlat 

Nonverbális gyakorlat, ahol a csoporttagoknak szavak nélkül, de egymás segítségét kérve kell 

meghatározott síkidomokat kirakni az összevágott alakzatokból. A csoport tagjainak megfelelő létszámú 

síkidomot kellett kirakni, de úgy, hogy össze voltak keverve. Csak adni lehetett alakzatot, ha úgy látta a 

csoporttag, hogy a nála lévő alakzatra a másik csoporttagnak van szüksége. 2 kis csoportban zajlott a 

gyakorlat. 

Nagyon ügyesen össze tudtak dolgozni. Hamar elkészültek a gyakorlattal. Feszültségmentesen zajlott le 

a feldarabolt négyzet kirakása.  

Mi kellett ahhoz, hogy együtt tudjatok dolgozni? 

Empátia 

- Tolerancia 

- Türelem 

- Odafigyelés 

- Elfogadás 

- P. I. (20 éves lány) „Nem kell a saját megoldásunkhoz ragaszkodni.” 

 

Brain storming- Jelenlegi konfliktusaink 

K. R. (17 éves lány) csoport 

Facilitátor: Csoporton belüli gyerekkel való konfliktus.   5 szavazat 

 

Vicus Csoport 

Lány Autentikus segítő: Hátbatámadva    6 Szavazat 

 

D. K. (16 éves lány) Csoport 

Társcsoportvezető: Csalódás     3 Szavazat 

D. K. (16 éves lány):  - Laci-      8 Szavazat 
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Problémamegoldást segítő gyakorlat- Szituációs gyakorlat 

 

D. K. (16 éves lány): 

Előzmények 

Van egy barátom, aki nem foglalkozik velem eleget. A haverjaival szívesebben van. Legtöbbször nem 

jön el a megbeszélt időpontban, én megyek utána.  

 

Kapcsolatuk előzménye: 

Korábban volt kapcsolatuk. Ezt a kapcsolatot D. K. (16 éves lány) bontotta fel.  

 

A barát szerepébe a következő csoporttagok helyezkedtek bele: 

- P. I. (20 éves lány) 

- Cs. É. (16 éves lány) 

- Lány Autentikus segítő 

- Facilitátor 

- Csoportvezető 

 

D. K. (16 éves lány) szerepében a következő szereplők helyezkedtek bele:  

- K. R. (17 éves lány) 

- L. S. (17 éves fiú) 

- Társcsoportvezető 

- Csoportvezető 

- Facilitátor 

 

A gyakorlat során mit képviseltél, mit próbáltál üzenni? 

P. I. (20 éves lány): 

A barát csalódottságát magyaráztam. Azt láttam, hogy csalódott és bizonytalan. Éretlen személyiség. 

Nem érett egy normális kapcsolatra.  

 

Cs. É. (16 éves lány) 

Nem mertem belépni. Én ismerem a fiút és a konfliktust is. Korábban már próbáltam segíteni a 

megoldásban is ,de nem látom ,hogy alakulna a kapcsolatuk. Van saját véleményem, ezt próbáltam 

képviselni. 

 

Facilitátor: 

Nem tudtam a fiú szerepébe belehelyezkedni. „Te szeretsz szenvedni!” 

 

Csoportvezető: 

Szembesítettem azzal, hogy játszom D. K. (16 éves lány)nyal. 

 

K. R. (17 éves lány):  

Sajnáltam, D. K. (16 éves lány)t. Ez így nem jó. Én ezt nem tudnám így egy kapcsolatban elviselni. 

Képviselni kell egy kapcsolatban önmagát, saját érdekeit. Ezt próbáltam D. K. (16 éves lány) 

szerepében képviselni. 

 

L. S. (17 éves fiú):  

Nehezen helyezkedtem bele férfiként D. K. (16 éves lány) szerepébe. Próbáltam segíteni,de gyakran 

beelőztek a többiek. 

 

Társcsoportvezető: 

Bele tudtam érezni a D. K. (16 éves lány) problémájába. Sajnáltam! A megbeszélésre törekedtem, de 

sajnos nem tudtam sokáig vele beszélgetni ,hisz sok mindent hárított. Arra törekedtem, hogy 

megerősítsem magam mint D. K. (16 éves lány). Van büszkeségem, önbecsülésem. ”Nem a szerelembe 

vagyok szerelmes.” Én társat keresek, ha nem megy, akkor véget fogok vetni a kapcsolatnak. 
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Csoportvezető: 

„Nem vagyok egy csúszó mászó, pondró, senki.” 

Van méltóságom és egy karakán csaj vagyok. Nem hagyom, hogy megalázzanak, mások lelki 

terrorjának legyek kitéve, én egy jobb társat érdemlek. 

 

Facilitátor: 

Meg beszéléssel próbálkoztam, mikor láttam, hogy semmi értelme, azt próbáltam kifejezni, hogy képes 

vagyok kilépni a kapcsolatból, és ez így nekem nem jó.” Akkor befejezzük.” 

 

1. D. K. (16 éves lány) a gyakorlat körben szeretett volna belépni, de az önmagával való dolgozás miatt 

Csoportvezető nem engedte.  

2. Feedback előtt Csoportvezető megkérdezte, D. K. (16 éves lány)t, hogy mit szeretett volna 

elmondani. 

 

D. K. (16 éves lány): Mit érzel irántam? 

 

3. D. K. (16 éves lány) felé irányuló kérdések: 

- Volt – e olyan dolog, ami elgondolkoztat téged, amit hallottál az első kérdéskör után? 

D. K. (16 éves lány): Elgondolkoztam azon, hogy mi lesz akkor, amikor vége lesz a kapcsolatunknak.  

 

4. Volt –e olyan D. K. (16 éves lány), amit te teljesen elutasítanál?  

D. K. (16 éves lány): Először találtam, de mégsem (fejrázással jelezte) 

/Nem mondott ki semmit.  

 

5. Feedback 

 

Csoportvezető: 

D. K. (16 éves lány) megerősítése.  

 

K. R. (17 éves lány):  

Bízzál magadban. Merj kiállni magadért, mert képes vagy rá.  

 

P. I. (20 éves lány): 

Van e a környezetedben olyan pár, ahonnan mintát meríthetsz? 

 

D. K. (16 éves lány): Környezetemben sajnos nincsen minta pár. 

 

P. I. (20 éves lány): 

Én a kapcsolatomat, úgy építettem fel, hogy közben a példapárt figyeltem „Én is sokat fejlődtem a 

kapcsolatok terén.” 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VII. csoport/ 6. alkalom 

2009 

ÖNRENDELKEZÉS 

Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Tojásröptető gép készítése 

A lányok csoportja:  

Vezető és ötletadó Sz. M. (19 éves lány) volt. Nem is volt más ötlet. A. E. (17 éves lány)nek volt 

kiegészítő ötlete, amit a többiek elfogadtak. K. N. (16 éves lány) később bekapcsolódott az építésbe. Sz. 

M. (19 éves lány) és A. E. (17 éves lány) jó együtt működött. B. K. (19 éves lány) nem csinált semmit. 

Néha egy-egy kritikát megfogalmazott.  

Fiúk 

Abszolút csapatmunka volt. K. T. (17 éves fiú) hozta az alapötletet és ebből mindenki egyenlő módon 

fejlesztette tovább a művet. Semmilyen konfliktus nem jelentkezett, közösen dolgoztak, célirányosan, 

aztán együtt mentek cigizni. A tojások eltörtek, de nem érték meg kudarcként. Sz. M. (19 éves lány) és 

K. T. (17 éves fiú) utólag átgondolták, hogy lett volna még jobb a szerkezet.  

Jogok és kötelességek. 

Bevezetés: Mit kezdek a sorsommal? Sodródok vagy irányítok? Döntéseim. 

Kötelességeim Jogaim 

 Tanulás 

 Házirendet betartani 

 Mások tiszteletben tartása 

 Megbeszélt időpontok betartása 

 Igényesség 

 Tiszteletadás 

 Mások jogainak tiszteletben tartása 

 Másik emberen segíteni 

 Megvédeni a családunkat 

 Felnevelni a gyerekeket 

 Igényesesnek lenni 

 Egészségvédelem 

 Szabad iskolaválasztás 

 Dönteni 

 Szólásszabadság 

 Kultúránk gyakorlása 

 Jog:       a mássághoz 

              hallgatni 

 élethez 

 enni, inni 

 Vallásgyakorlás 

 Szabadidő 

 Munka 

 Személyiségi jogok 

 Levéltitok 

 Tulajdonjogok 

 Gyülekezési jog 

 Védelemhez való jog (saját gyerekeinket 

is) 

 Családalapítás 

 Eldobni vagy megtartani egy gyereket 

 Magánélethez való jog 

 Önvédelemhez való jog 
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Menekülés a börtönből 

 K. T. (17 éves fiú) hangadó volt az ötletadásban, H. B. (16 éves fiú), L. I. (17 éves fiú) és A. E. 

(17 éves lány) lelkesen segített a többieknek. B. K. (19 éves lány) inkább saját magára szeret 

támaszkodni, félt, hogy a többiek nem segítenek neki. A. E. (17 éves lány) inkább segíteni szeret, a 

segítséget elfogadni nehezebb, de érezte számíthat a többiekre. Sz. M. (19 éves lány) nem állt be a 

gyakorlatba, akiben nagy feszültség lépett fel emiatt. Csoportvezetőként a bűntudatot próbáltam oldani. 

Abban erősítettem, hogy ez az ő döntése, ezt a döntését a csoport tiszteletben tartja. A gyakorlat sikerült 

a csoport sikerként könyvelte el magának. Sz. M. (19 éves lány) látszólag megnyugodott. 

 

Összekötözött láb – gyakorlat 

 K. T. (17 éves fiú) ideges lett attól, hogy mozgásképtelenné vált a lábak összekötözése miatt. B. 

K. (19 éves lány) nem működött együtt. Sz. M. (19 éves lány) és K. T. (17 éves fiú) között érezhető volt 

a feszültség (mint később kiderült már otthonról hoztak egy nevelővel kapcsolatos feszültséget) 

elhajoltak egymástól, nem segítettek egymásnak. A. E. (17 éves lány) nagyon szépen támogatta B. K. 

(19 éves lány)t. K. T. (17 éves fiú) az összekötözés miatt agresszív lett. (bilincseléssel kapcsolatos régi 

emlékek) K. T. (17 éves fiú) beszólt Sz. M. (19 éves lány)nak, hogy már megint ő vezet, Sz. M. (19 

éves lány) nem tud hagyatkozni a többiekre. A gyakorlat a nehézségektől eltekintve sikeresen zárult. 

 

Zárt kapu-nyitott kapu nonverbális gyakorlat 

A gyerekek nem voltak agresszívek, amikor a kaput keresték. Finoman tolakodtak. Anikó mondta: 

„gyertek még közelebb, még közelebb, érjünk össze. (Ez azért fontos, mert korábban Sz. M. (19 éves 

lány) nehezen viselte a közvetlen testi kontaktust.) 

 

Az iskolában 

Irányított szerepjáték 
Név Választott 

szerep 

Miért Találkozások Feedback  

Hétköznapi életedben hogyan kezeled 

a konfliktusaidat? 

A. E. 

(17 

éves 

lány) 

A. E. (17 éves 

lány) nevű lány, 

17 éves, 

visszahúzódó 

Mert nem 

tudok más 

lenni, mint 

önmagam 

Julcsival, Rozival. 

Rángatta őket, eleinte 

tetszett neki, aztán 

befordult. Játék végén leült 

a sarokba befordulva. 

Szeretem megbeszélni a 

konfliktusaimat, ha sikerül. (erősen 

dobolt a lábával. Elnézést kért, hogy 

játék közben megzuhant.) Mostanában 

egy kicsit labilis vagyok. Nem esett jól 

a játék során, hogy Sz. M. (19 éves 

lány) rángatott. Most már jól vagyok.  

N. B. 

(16 

éves 

fiú) 

N. B. (16 éves 

fiú) nevű fiú, 10. 

Osztályos, 

szünetben 

drótozik(fű 

terjesztő) 

Mert utálom a 

tanárokat , 

ezért nem 

választottam 

tanári szerepet. 

Nekem így jó. 

A. E. (17 éves lány)el, 

Julcsival, Gizi nénivel, 

Minden más tanulót 

megkeresett, hogy füvet 

adjon el nekik. Gizi nénitől 

korrepetálást kért.   

Most már sokkal kevesebb 

konfliktusom van. Régen sokat 

verekedtem. Most már inkább 

megpróbálom megbeszélni, ha nem 

sikerül, elmegyek. Ha utánam jön, 

felállok, odaállok. Azért bízom benne, 

hogy nem jön utánam. Mert ha felállok, 

nagy baj van. Régen egyből 

felálltam.(évek óta húzódó 

megbeszéletlen lakásotthoni konfliktus, 

feszültsége miatt A. E. (17 éves lány)el 

összecsattantak a csoportban. Ez 

komoly feszültséget generált N. B. (16 

éves fiú)ben. Mimika: Szemét orrát 

összeráncolta.  

B. K. 

(19 

éves 

lány) 

Andrea, csendes 

lány, aki nem 

beszél   

Szerettem 

volna 

kipróbálni egy 

másfajta 

kommunikáció

s módot, ezért 

nem beszéltem. 

Julcsival, büféssel, portás 

bácsival, Julika néni. El 

volt velük, sokat nem 

beszélt.  

Elkerülöm a konfliktusokat, kikérem 

mások véleményét. Nem ez a lényeg. 

Utána már tudom, hogy mi az igazság. 

K. N. 

(16 

Angéla, majd 

Kuka névre 

Nem volt 

kedvem 

Igazgatóval, Ákos 

megvédte az igazgatótól. 

Beszólogatok, ha nem hallgatnak meg, 

akkor is elmondom. Ha valakit 
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éves 

lány) 

változtatott, 

akibe 

mindenféle 

szemetet 

bedobnak és 

nem szólal meg 

játszani, nem 

jutott jobb az 

eszembe. 

Rozival is találkozott, 

Julika nénivel, aki rá szolt, 

hogy ne mászkálja össze a 

felmosott folyosót. 

Andreával illetve 

Rozikával is találkozott 

akitől vett egy szendvicset.  

szeretek, akkor nem szólok be. Ők úgy 

fogadnak el, ahogy vagyok. Nekem N. 

B. (16 éves fiú)val nincs konfliktusom, 

mi megbeszéljük, régóta ismerjük 

egymást. Beszólok N. B. (16 éves 

fiú)nek is csak ő nem veszi magára. Az 

anyámmal soha nem beszélném meg a 

problémáimat. Olyan, mintha halott 

lenne számomra.   

K. T. 

(17 

éves 

fiú) 

János a tesi 

tanár, 40 éves 

bár nem látszik 

rajta, jópofa, 

osztja a 

többieket, de 

vicces 

Csípem ezt a 

tanárt, 

mindenki azt 

hiszi róla, hogy 

bunkózik, 

pedig tök 

jópofa. 

Julcsival, Julika nénivel, 

Gizikével, portás bácsival, 

Rozival, N. B. (16 éves 

fiú)vel,. Rozira rá szólt, 

hogy ne ugráljon a 

folyosón és ne ráncigálja a 

társait. Julcsival 

megbeszélte, hogy többet 

mozogjon a tesi órákon.  

Nincsenek konfliktusaim. (Ömlött 

belőle a szó) Ha túl sokat iszom, 

nehezen kezelem a konfliktusaimat, 

agresszívé válok. Sok esetben a 

barátaim rángattak ki az ilyen 

helyzetből. Ha józan vagyok, soha nem 

verekszem. Nem érdekel mások 

véleménye, mindig nekem kellett 

döntenem az életemről, viszont ha néha 

felnőttekre hallgattam volna, akkor 

most nem itt ülnék. A suliban nagyon 

nehéz, mert a fiúk belekötnek 

egymásba. Ha most ilyenek a mai 

fiatalok, mi lesz belőlük, ha felnőnek. ( 

Teljesen elfeledkezett a csoportról 

beszéd közben..) 

Sz. M. 

(19 

éves 

lány) 

Rozi, 16 éves, 

rossz, izgága 

lány 

Én nem ilyen 

rossz gyerek 

vagyok, ki 

akartam 

próbálni 

milyen rossz 

gyereknek 

lenni. 

Mindenkivel találkozott. 

Julika néni szintén rá szólt, 

mert összemászkálta a 

felmosott folyosót. Gizi 

néni az ügyeletes szintén 

elkapta, mert 

rendetlenkedett. János a 

tesi tanár megvédte és 

megbeszélték, hogy többet 

fog járni edzésre. Az 

igazgató letolta a 

viselkedésért, akit Rozi le 

is osztott.   

Inkább megbeszélem a konfliktusaimat. 

A kicsik hülyesége lepereg rólam. A 

kétszínűséget utálom. (Többször előjött 

a játék során, hogy elvárná a nevelők 

dicséretét. Előjött egy iskolai 

konfliktusa is amit nem tudott kezelni.  

H. B. 

(16 

éves 

fiú) 

Ákos, 

matektanár, 30 

éves, szigorú 

Utálom ezt a 

tanárt, bele 

akartam 

helyezkedni a 

bőrébe, így 

már belátom, 

hogy milyen 

nehéz dolguk 

van 

tanároknak, 

mert én se 

bírtam a 

nagyszájúakkal

. 

Julcsival, Rozikával, ahol 

vett ő is egy szendvicset. 

Az igazgatóval, akivel 

összefogott, hogy rendbe 

rakják a rendetlen 

gyerekeket. Julika nénivel 

és kukával találkozott, akit 

megvédett. Gizi nénivel és 

Rozival találkozott még. 

Elkerülöm a konfliktusokat, (nehezen 

viseli a játék során felszabaduló 

feszültségeket, ami Sz. M. (19 éves 

lány)ból, A. E. (17 éves lány)ból, N. B. 

(16 éves fiú)ból és K. T. (17 éves 

fiú)ból jött, alvásba menekült.  

L. I. 

(17 

éves 

fiú) 

Iskolaigazgató, 

30 éves és 10 

éve igazgató 

Ki akartam 

próbálni 

milyen 

igazgatónak 

lenni.  

A portás bácsival, akivel 

megbeszélték, hogy 

milyen régóta dolgozik az 

iskolában. portás bácsi 

beültette az igazgatót egy 

rövid időre. Gizi nénivel, 

Jánossal a tesi tanárral. 

Rozikával, Julcsival, A. E. 

(17 éves lány)el. Kukával 

találkozott, akivel 

Nincsenek konfliktusaim. Ha belém 

kötnek, először hagyom, aztán 

otthagyom. Aztán bunyó. Egyszer 

megpróbáltam megbeszélni, de oda 

jöttek 20-an. Majdnem verekedés lett 

belőle. Végül is meg tudtuk beszélni a 

problémát.  
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konfliktusa volt, illetve 

Julika nénivel is 

találkozott.  

Facilitá

tor 1 

Julika néni a 

takarítónő, 60 

éves 

Mindig jó 

viszonyom volt 

a takarító 

nénikkel. 

Majdnem mindenkivel 

találkozott. Rozival és 

Kukával konfliktusba 

keveredett, mert 

szaladgáltak a felmosott 

folyosón. Gizi néni 

megbeszélte vele, hogy ne 

szünetbe mossa fel a 

folyosót.  

Többféle képen kezelem a 

konfliktusaimat. Attól függ, hogy kiről 

van szó. Van akit elengedek a fülem 

mellett, van akivel jólesően kikiabálom 

magam. (Ezek a családtagok) Régen 

többet nyeltem, ma már fontos, hogy 

meg tudjam beszélni a problémákat.  

Facilitá

tor 2 

Rozika a büfés, 

40 éves, nagyon 

régóta van az 

iskolába 

Volt egy 

kedvenc büfés 

nénim a 

középiskolába. 

N. B. (16 éves fiú)vel, az 

igazgatóval, Ákossal, 

kukával, Andreával,. 

Többet vettek tőle 

szendvicset vagy 

beszélgettek vele. 

Találkozott még a 

portással, ill. a 

takarítónővel.  

Ma már szeretem megbeszélni a 

konfliktusokat, régen gyűjtögettem a 

feszültségeket, utána robbantam. Sok 

barátot emiatt veszítettem el, akiket 

nem kellett volna.  

Fiú 

Autenti

kus 

segítő 

Portás bácsi 50 

éve dolgozik a 

suliba 

Szerettem 

volna 

kipróbálni, 

mert a portás 

mindig kívül 

áll a dolgokon, 

sok portást 

ismerek és 

mindenki jól el 

van a saját kis 

világában. 

Ákost N. B. (16 éves fiú) 

kivéve mindenkivel 

találkozott. Konfliktusban 

az igazgatóval keveredett.  

Amikor bekerültem a gyerekotthonba, 

mindig alkalmazkodnom kellett, inkább 

a nagyobbakkal jöttem ki jobban, volt 

egy balhés barátom, aki velem sosem 

veszekedett és mindig bevédett.  

Csopor

tvezető 

Gizi a fizika 

tanár, aki az 

ügyeletes tanár 

Utálom a 

matekot és a 

fizikát, sose 

akartam tanár 

lenni, ezért 

próbáltam ki 

ezt a szerepet. 

Igazgatóval, N. B. (16 éves 

fiú)vel, akinek 

korrepetálást ajánlott fel. 

Julika nénivel, akinek 

ajánlotta, hogy ne 

szünetben mosson fel. 

Rozival, aki 

rendetlenkedett a folyosón. 

Ákossal és a portással 

találkozott még.  

Régebben mindig benyeltem a 

konfliktust, ettől komolyan meg is 

betegedtem. Azóta tanulom, hogy álljak 

ki magamért. Igyekszem kulturáltan 

megmondani a magamét.  

Társcso

portvez

ető 

Julcsi, 16 éves, 

két copfos 

okoska 

Mindig jó 

tanuló voltam 

és mindig azt 

gondolták 

rólam, hogy 

nem vagyok jó 

fej. Szerettem 

volna, ha ezt 

máshogy 

gondolják az 

emberek.  

Mindenkivel találkozott. 

János a tesi tanárral 

beszélgetett.  

Félek a konfliktusoktól. Főleg a 

nagydarab erős férfiakkal. Nehéz 

szembesülnöm, azzal, ha a másiknak 

van igaza.   

 

A játék végév N. B. (16 éves fiú) feszültségét oldani kellett, négyszemközti beszélgetéssel. N. B. (16 

éves fiú)ben évek óta felhalmozódott konfliktusok, feszültségek szabadult fel. Oldani kellett azt a 

feszültséget, ami miatt bűntudatot érez a korábbi agresszivitása miatt. Hosszantartó beszélgetések után 

N. B. (16 éves fiú) megnyugodott.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VIII. csoport/ 6. alkalom 

2009. 

ÖNRENDELKEZÉS 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társ csoportvezető  

Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Megérkező kör 

T. B. (16 éves fiú) örömmel mesélte, hogy egy megrovást kapott, de a barátját kirúgták. Végre a 

tesójával újra van a kapcsolata, aki megtagadta. A csoportot tekintve nagyon nehezen beszéltek. Szinte 

minden lakalommal újra és újra építenem kell őket és biztatni. Többen konfliktusokat éltek meg a 

nevelőkkel illetve a tanárokkal.  

 

Tojás röptető gép 

Két csoportot alakítottunk ki. Az egyik megfigyelő Z. M. (17 éves lány) a másik csoportban a 

megfigyelő R. A. (20 éves lány) lett. Mind két csoport élére azért kerültek ők, mert Z. M. (17 éves 

lány)nak még mindig tanulnia kell, hogy csendbe is lehet maradni. R. A. (20 éves lány) nagyon kreatív 

és ha ilyen feladatot kap, akkor szereti minél hamarabb ő megoldani a feladatot. Nehéz volt nekik, mert 

nem tehettek semmit. Z. M. (17 éves lány) alig várta, hogy megszólaljon. N. Cs. (18 éves lány)nek 

nagyon nagy élmény volt ez a gyakorlat. Vezető szerepet vállalt a Z. M. (17 éves lány) csoportjában és 

elfogadták az ötletét. K. B. (18 éves fiú) illetve S. H. (17 éves lány) háttérbe húzódtak, de a csoport 

segítségével mind a ketten belemerültek a munkába. Mind a két tojásröptető gépet ügyesen csinálták 

meg. Nem tört el a tojás.  

 

Buszpályaudvaron 

Név 
Választot

t szerep 
Miért Kapcsolódás 

Feedback  

Párhuzam a valósággal 

N. Cs. (18 éves 

lány) 

WC-s 

néni 

Juliska, 70 

éves 

Ki szerette volna 

próbálni, és nagyon 

megfelelt neki a 

szerep. 

A gazdag jó fej volt. A 

csöves nem fizetett, de 

biztonsági őr megfűzte, 

hogy fizessen annyi pénzt 

amennyi  van neki. Az 

árussal sokat beszélt. 

Gazdag lánya lenézte a 

tisztaságot így nagyon 

csúnyán leosztotta.  

Nincs párhuzam, de most 

már tudom, hogy nehéz 

dolga van a wc –s  

néninek. Jobban fogom 

tisztelni.  

S. H. (17 éves 

lány) 

Anyuka  

Fiatal 25 

éves 

Ki akarta próbálni, 

a múltkor segített 

egy anyukának 

felállni. 

(Természetesen 

nehezen 

rugaszkodott el a 

valóságtól) 

A cigányasszonyt illetve 

a csöves elzavarta 

anyázva. A biztonsági őr 

tett rendet. Amúgy egész 

végig ült és a hasát 

simogatta. 

Szeretnék gyereket. 

Szeretnék én is ott ülni. 

Féltem az anyukákat a 

csövesektől. – Arról 

beszéltünk, hogy nem 

lehetett volna-e 

kulturáltan elküldeni a 

csöveseket.  

F. P. (17 éves fiú) 

Csöves 

Szakadt, 

drogos, 40 

éves 

Három hete 

verekedett össze 

egy drogossal, mert 

csúnyán bele 

kötött, ahogy haza 

ment. Ezért akarta 

Mindenki elzavart, 

mindenki bunkó volt, 

kivéve a biztonsági őrt, 

illetve a felügyelőt. A 

jófej sráccal arról 

beszéltem, hogy szokjon 

Nincs párhuzam. 

Sajnálom őket.  
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kipróbálni, hogy 

milyen az ő 

szerepükbe 

belebújni.  

le a drogról és legyen 

gazdag.  

Fiú 

Társcsoportvezető  

Felügyelő 

50 éves 

nagydarab 

Nem szeret 

verekedni, de 

nagyon kíváncsi 

volt.  

Mindenkivel találkozott. 

A legkeményebb a csöves 

volt és a cigányasszony, 

mert mindenkibe 

belekötöttek vagy 

kunyeráltak.  

Tetszett nekem a játék. 

Nincs párhuzam, csak 

annyi, hogy nagy vagyok 

és szerintem beszéddel 

minden megoldható.  

J. R. (16 éves 

lány) 

Cigányass

zony 

Aranka, 

árul 

Jósolt neki múltkor 

az egyik ő meg 

nem adott pénzt és 

káromkodott.  

Mindenkit kiakasztott, 

sokat nevet nagyon jó 

volt.  

Nincs párhuzam. nem 

szeretnék ilyen csóró 

lenni ezért tanulok.  

K. B. (18 éves 

fiú) 

Román 

cigi árus 

Gyakran találkozik 

velük.  

A wc- s néni vett cigit. A 

biztonsági őr rá szólt, 

hogy menyjen ki, ott nem 

árulhat ilyent. 

Jó volt. Nincs párhuzam.  

Csoportvezető 

Biztonsági 

őr, 

nagydarab

, Kázmér 

35 éves 

Szeretek 

biztonságot adni és 

az emberekre oda 

figyelni.  

Mindenkivel találkoztam, 

és ahol segítenem kellett 

ott tudtam.  

Párhuzam annyi, hogy 

szeretek biztonságot adni 

a körülöttem lévő 

embereknek.  

L. L. (15 éves 

lány) 

Piros 

cipős 

főiskolás, 

Kamilla 

Szeretne főiskolás 

lenni. Illetve 

nagyon flegmák 

voltak vele.  

A gazdaggal, általános 

iskolás lánnyal 

beszélgetet végig és vett 

cigit.  

A párhuzam, hogy soha 

nem fogok elszállni, ha 

főiskolás leszek.  

R. A. (20 éves 

lány) 

Általános 

iskolás, 

gazdag 

lánya 

Osztálytársa 

nagyon gazdag, és 

néha bunkó, de vele 

jóba van. 

A főiskolással illetve a 

gazdaggal volt. 

Mindenkit ki nevettek.  

Nem tetszett, mert flegma 

voltam mindenkivel.  

T. B. (16 éves fiú) 

Jó ember, 

szmoking

ban, 40 

Szeretne 

megváltozni. 

Szeretne jó ember 

lenni. Minden 

hülyeségről le akar 

állni.  

A csövest akartam 

megváltoztatni. Illetve 

amikor gúnyolódtak a 

többiek akkor igyekeztem 

őket leállítani. 

Jó volt a játék. Párhuzam 

az, hogy meg akarok 

változni.  

Z. M. (17 éves 

lány) 

Tökmagot 

áruló 

hölgy, 70 

éves, 

Julcsi néni 

Nagyon sajnálja 

őket. Ki akarta 

próbálni. WC – s 

akarta lenni 

eredetileg.  

A wc- s –elbeszélt egész 

végig. Végig nézte a 

csövest. Ő adott neki 

magot.  

Nincs párhuzam. Tetszett 

a játék 

Fiú Autentikus 

segítő 

Öregembe

r! János, 

aki 

pipázik, és 

mindig 

kéreget 

Múltkor Szegedre 

jött és a 

buszváróban az 

öreg rá gyújtott és 

ült nagyon 

nyugodtan.  

Szinte mindenkivel 

találkozott, a biztonsági 

őr mondta, hogy ne 

gyújtson rá. Nehezen 

fogadta el.  

Nincs párhuzam. 

Szeretnék én is ilyen 

nyugodt öregember lenni.  
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4.7 TELJESÍTMÉNYHEZ VALÓ VISZONY és JÖVŐKÉP 

 

Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

I. csoport/ 7. alkalom 

2007. 

 

TELJESÍTMÉNYHEZ VALÓ VISZONY/ JÖVŐKÉP 
Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Autentikus segítők 

Megérkező kör 

A megérkező kört követően mindig szabad foglalkozás és közös játékok vannak, melyek segítik 

megérkezni a gyerekeket. A személyes beszélgetések pedig intim légkört varázsolnak. 

Majd: beszélgetések, fürdés, fekvés, esti mese 

 

Életvonalak 

Cél: eddigi eredmények, pozitívumok tudatosítása, jövőbeli tervek és konkrét cselekvési tervek 

megalapozása, a jövőnk alakításában játszott szerepünk hangsúlyozása 

 

NÉV 
JELEN 

ÉLET 

KOR 

EDDIGI 

EREDMÉNYEIM 

Tervezett 

élet 

kor 

CÉLJAIM A 

TOVÁBBIAKRA 

N. Z. (17 éves 

fiú) 18 

Szakmát tanulok 

65-70 

Kitanulni a szakmát, 

dolgozni a szakmában és 

énekelni egy cd-n. 

Csoportvezető 

33 

A fiam, az ÁGOTA, 

tanulmányaim 

65-70 

ÁGOTA Falva 

kialakításán dolgozok, 

megszerzem a 4. 

diplomám, 

nyelvvizsgázom. 

N. M. (15 éves 

lány) 

15 

Gimnáziumban tanulok, 

vigyázok a húgomra, 

felelősségteljes vagyok 65-70 

Leérettségizni és 

főiskolára menni. 

Nevelőszülőkhöz kerülni, 

húgomra mindig 

vigyázni. 

C. S. (15 éves 

lány) 
15 

Testvéreim, Szerelmem 

80 

Befejezni az iskolát, 

szakmát tanulni. 

Szerelmemmel 

összeházasodni. 

V. B. (22 éves 

lány) 
22 

3. szakmáját tanulja, a 

tesómra 
50 

Jelenleg tanult szakmát 

elvégezni és utána abban 

0 X 

születé

s 

jelen 

életkor 
Kor, ameddig 

élni szeretnék 

Az életben eddig elért legfőbb eredményeim... 

A fő célom, amelyet el akarok érni az életem további részében... 
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dolgozni. Testvérrel 

venni egy házat és együtt 

lakni. 

Társcsoport 

vezető 26 

Tanul és dolgozik, 

ÁGOTA, felelősségteljes, 

felnőtt viselkedés 

65-70 

Diploma, cigány 

nyelvvizsga. ÁGOTA 

Falván dolgozni. 

K. I. (17 éves 

lány) 

18 

Az öccsére vigyáz, tanul 

nagyon szép eredménnyel 

és szakmát szeretne 

tanulni, amihez be is adta a 

jelentkezést. 
100 

Iskolát befejezni, 

továbbtanulni, azt 

elvégezni. Amíg lehet 

bent maradni az 

intézetben, több szakmát 

is kitanulni, hogy 

könnyebben 

boldogulhasson az 

Életben. Férj, gyerek, 

család. 

B. I. (19 éves 

fiú) 
19 

Szakmát tanul (pék), 

dolgozik, és hogy 

apukájával felvette újra a 

kapcsolatot. 

100 

Apával való kapcsolatot 

helyrehozni, szakmát 

elvégezni, dolgozni, 

hazakerülni. 

Fiú autentikus 

segítő 

25 

A honvédségi kitüntetései 

és az, hogy állami 

gondozott létére itt áll, ahol 

áll. Családja van, dolgozik. 

Ő a családfenntartó. 

65-70 

Szociálterápiás képzést 

elvégezni, boldog családi 

életet élni, ÁGOTA- ban 

maradni. (ÁGOTA Falva) 

K. M. (20 éves 

fiú) 

20 

Az ereje, és a szerelme. 

Mikor kikerült az 

otthonból, nem adta fel, 

nem züllött, hanem erős 

akarattal kitart, dolgozik. a 

gyönyörű barátnője, akit 

feleségül szeretne venni. 

65-70 

Visszakerülni 

utógondozotti státuszba. 

Szakmát tanulni a 

Munkaügyi Hivatal 

segítségével. szerelmét 

feleségül venni, családot 

alapítani. 

Lány 

autentikus 

segítő 18 

Az életében eddig vele 

történtek ellenére tanul, 

Rendszeresen 

fodrászversenyekre jár. 

Kitartó, vannak céljai. 

80 

Leérettségizni, főiskolára 

járni (pszichológia). 

ÁGOTA- ban maradni 

segítőként. 

 

Az elkészített terveket nem szedtük össze, hanem mindenki el rakta a sajátját, hogy mikor 

tervei megvalósításában ott tart, elő tudja venni megnézni. 
 

Fantáziautazás 

A játék célja egy választott „szállító képzeletbeli állat” segítségével olyan tájra jutni, ahová valamilyen 

okból vágyódunk.  

Név Szerep Választott úti cél Valóságkapcsolat Érzésvisszajelzés 

N. Z.  

(17 éves 

fiú) 

Bébisárkány Ókori görögök háborúját 

nézte meg utazása során 

Épp ezt tanulták az 

iskolában és kíváncsi 

volt. 

Nagyon érdekes volt a saját 

utazása is és jó volt hallgatni a 

többiekét is, el tudta képzelni. A 

Bébisárkány pedig a barátja lett. 

Csoport 

vezető 

Morzsa kutya Egy házban járt, ahol 

egy család volt. Nem 

hallották és nem látták 

őt, pedig úgy szeretett 

volna kommunikálni. 

Rég nem látott 

szeretteiről 

gondolkodott. 

Nagyon megnyugtató érzés volt 

tudni róluk, jól érezte magát a 

játékban.  
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N. M.  

(15 éves 

lány) 

Fehér ló Mesebeli erdő, ahol 

minden zöld, nyugodt, 

gyönyörű színek, 

pillangók a játszótársai 

Biztonságra vágyik Nagyon jól érezte magát. 

Gyakrabban fog erre a helyre 

járni. 

C. S.  

(15 éves 

lány) 

Bagoly Csatába ment, vissza az 

időbe. Az otthoni 

viszálykodások 

közepében találta magát. 

Családi harc 

Nagyon 

foglalkoztatja az 

otthoni élet. 

Nemrégiben született 

egy kistestvére, 

aggódik miatta. 

Jó volt játszani, kicsit meg is 

nyugodott, mert rendeződtek 

otthon a dolgok. Jó volt hallgatni 

a többieket. 

V. B.  

(22 éves 

lány) 

Fehér 

Galamb 

Felszállt a galamb 

hátára, akire rábízta 

magát, és oda vihette, 

ahová csak akarja. A 

kisbaba korába vitte és 

minden nyugodt volt, 

rendezett volt és 

biztonságos. Szeretet 

vette körül. A galamb 

megkérdezte, hogy akar 

e itt maradni, mert 

újraélheti az életét. 

Nem tudja, mi a 

kapcsolat. 

Nagyon jó érzés volt, szívesen 

élte volna tovább az utazást, de 

tényleg nem maradna ott. 

Biztosan nem véletlen, hogy így 

alakult az élete. Nagyon jó volt ez 

a játék és igazi öröm volt a többi 

csoporttagot hallgatni, utazásukat 

átélni. 

Társcsop

ortvezető 

Fehér ló 

szárnyakkal 

Átsétált az erdőn, fejét a 

lova nyakára hajtva. 

Majd felrepült és ég és 

föld között félúton talált 

egy csodatisztást, ahol 

színes virágok, tündérek 

voltak, és rég nem látott 

szerettei. Nyugalom volt, 

őszinteség. Nem voltak 

szavak. 

Az életében kuszaság 

van kicsit és nagyon 

szeretett volna egy 

nyugodt, gyönyörű 

helyen lenni. Nagyon 

hiányoznak neki az 

elveszett szerettei és 

szeretett volna 

találkozni velük. 

Nagyon szívesen időzött úti 

céljában. Jól érezte magát a 

játékban. Nagyon szívesen 

hallgatta a többiek utazását. El 

tudta mindet képzelni és nagyon 

jó volt. 

K. I.  

(17 éves 

lány) 

Zsiráf Háborúban járt (II. 

világháború) 

Épp ezt tanulták az 

iskolában és kíváncsi 

volt. 

Érdekes volt látni, de nem volt jó, 

ahogy véreztek az emberek. 

(Nagyon sokáig volt lecsukott 

szemmel. A mellette ülő 

simogatta meg a karját, arra tért 

vissza) 

B. I.  

(19 éves 

fiú) 

Amerikai 

autó 

(Cadillac) 

Apjánál volt otthon. Ott 

volt a többi családtag is 

és nem akarták 

befogadni vissza a 

családba. Idegenként 

néztek rá. 

Most épül 

édesapjával a 

kapcsolat újra. Teli 

van félelemmel, 

várakozással, 

reménnyel. 

Nagyon rossz volt a család 

elutasítása. Maga a játék jó volt. 

Jó volt hallgatni a többieket.  

Fiú 

autentiku

s segítő 

Strucc Kiment a világűrbe, látta 

az egész Földet. 

Ki akart vonulni egy 

kicsit a világból. 

Magánéleti gondok 

vannak, amik kicsit 

nehezítik az életét. 

Nagyon jól érezte magát a 

játékban, feltöltődött. Jó volt 

egyedül lennie kicsit. Nagy 

örömmel hallgatta a többiek úti 

beszámolóját és mindet átélte 

kicsit. Nagyon tetszett neki a 

játék. 

K. M.  

(20 éves 

fiú) 

Elefánt Előre ment a jövőbe, 

családja volt már együtt 

voltak szerelmével. 

Kíváncsi volt az 

elkövetkezendő 

évekre, mert nagyon 

vágyik már erre. 

Jó érzés volt látni a családját, 

egész családban lenni. 

Biztonságban, szeretetben. Jó 

érzés volt felelősséget vállalni 

értük, gondoskodni róluk. Nagyon 

jó volt a játék, nagyon tetszett. 
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Lány 

autentiku

s segítő 

Delfin Elhagyott szigetre ment, 

ahol volt egy oázis a 

szigeten és ott voltak 

bennszülöttek, akiknek 

nem értette a nyelvüket, 

de táncoltak és mulattak. 

Együtt úsztak a 

tengerben is. 

Nagyon szereti a 

delfineket, az a 

kedvenc állata. 

Kíváncsi más népek 

kultúrájára, ezért 

nézte meg azt a 

szigeten. 

Nagyon jól érezte magát a 

játékban, feltöltődött. Örömmel 

hallgatta a többieket, beleélte 

magát. 

 

Szerződés önmagammal 

A délelőtt felvázolt célok elérésének érdekében mi az első 3 lépés, amit meg kell tenniük, hogy kitűzött 

céljaik valósággá váljanak.  

A 15 perces elgondolkodási idő alatt mindenki felírta magának a lépéseket. Ezután a nagykörben is 

megosztotta a többiekkel gondolatait, akik tapssal jutalmazták és „ámen”, „úgy legyen” kijelentésekkel 

bíztatták egymást. 

 

Amerikai típusú interjú 

- a 2 autentikus segítővel a csoportvezető irányított kérdéseivel. 

A kérdések lényege arra irányult, hogy volt- e olyan pontja az életüknek, mikor elcsúszhattak volna- 

erősítve a negatív statisztikákat. Ha volt: mit tettek ennek elkerülése érdekében, kibe kapaszkodtak, 

kitől kérhettek segítséget. Mennyire engednek közel magukhoz embereket? Érezték- e magukat 

kiszolgáltatottnak? Mit kezdtek kiszolgáltatottságukkal? Mikor érezték, hogy stabilabbá vált a 

helyzetük? (Hogy van kiút?) Hogy alakult ki önbecsülésük? Mit kezdtek a bekerülés okozta 

feszültségekkel? Milyen megoldási alternatívákat választottak a nagyok „beavatási” ceremóniáinak 

elviseléséhez? Hogyan védték/ védik magukat az életben? Mik segítenek céljaik megvalósításban? Mit 

ajánlanak a csoporttagoknak (sorstársaknak)? 

Lány autentikus segítő: nem enged közel, nem bízik senkiben. A kitűzött céljait véghez viszi- ha törik, 

ha szakad. Nem átgázolva mindenkin, de közben elfelejtve élni. Nincs igazi mély kapcsolata, mert csak 

a bizonyítási vágy él benne. Szívós akarattal küzd az állami gondozottakat sújtó előítéletek ellen. Élő 

bizonyítéka a kitartással és akarattal elérhető sikereknek.  

Amit üzen: akarattal és kitartással el lehet érni a céljainkat és soha nem szabad feladni. Magának is 

üzent: hogy figyeljen jobban a kapcsolataira, merje megélni őket. 

Fiú autentikus segítő: Atrocitások, megaláztatottságok az iskolában, a „gettóban”. Származása miatti 

megkülönböztetések sora.  Mindenáron kikerülni 18 éves korban. Nem gondolt végig semmit, nem 

tervezett semmit, csak menekülni akart a „börtönből”. Mikor felismerte, hogy semmije és senkije nincs, 

akkor segítséget kért egy olyan embertől, aki mindig segítőszándékkal volt iránta (volt nevelő). 

Katonának állt. Ez volt a fordulópont. Fegyelmet tanult és élettervet kovácsolt. Párkapcsolatot épített, 

ahol nagyon sokat tanult. „Benőtt a feje lágya”. Leszerelés után munkába állt, családot alapított. 

Amit üzen: Mélyponton mindig legyen egy bizonyítási vágy, ami motivál és kimozdít a gödörből. 

Ugyanolyan értékesek, mint bárki más. És ne úgy csinálják, ahogy ő, mert nagyon megszenvedte a 

szabadulni akarást. Nehéz volt a semmiből felküzdeni magát. Ami fontos: kitartás, kitartás, kitartás. 

 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Mindenható c film vetítése, kiértékeléssel. 

 A gyerekeknek nagyon tetszett a film. Kicsit könnyedebb volt, mint amit általában nézni 

szoktunk, de az előző nap komolyságát tekintve, pontosan erre volt szükségük. 

Zárás és értékelés 

Az erős kötődés miatt még egy alkalom vált szükségessé a megfelelő csoportzáráshoz. Ezért ennek 

megfelelően búcsúztunk a csoporttól. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat  

I. csoport/ 8. alkalom 

2007. 

 

CSOPORTZÁRÁS 
Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Autentikus segítők 

 

A hét alappillér végeztével egy alkalmat szántunk a leválás időszakának. Vendégünk is volt,  

Fő támogatónk nemzetközi tanácsadója. 

 

Bizalomgyakorlatok 

Vakvezetés a közeli tó környékén. 

Párok kialakítása, majd a gyakorlat elvégzése. 

Feedback: 

Társcsoportvezető- V. B. (22 éves lány): szorongásai még mindig megjelentek, mikor csukott szemmel 

kellett hagyatkoznia, de nem engedte eluralkodni magán. Az első alkalommal több mint 10x meg kellett 

állniuk, hogy V. B. (22 éves lány) légvétele normálisba álljon vissza. Nagyon félt. Most, a záráskor is 

meg kellett állnunk, de csak 3x. Mikor érezte, hogy félelme erősödik, megállt. 

Tanácsadó- Lány autentikus segítő: a nyelvi akadály áthidalódott. Szoros fogással irányították egymást, 

az irányokat az aktuális kéz húzásával jelezték. Segítőnk fejlődését mutatja, hogy bátran mert 

hagyatkozni tanácsadónkra. 

C. S. (15 éves lány)- K. M. (20 éves fiú): ők egy pár. Nem volt gond a bizalommal, mertek egymásban 

bízni. Nagyon nagy figyelemmel és törődéssel vezették egymást. 

N. M. (15 éves lány)- B. I. (19 éves fiú): A csoportfolyamat idején nagyon mély bizalmi kapcsolat 

alakult ki köztük, melyet a csoportfoglalkozások idején túl is ápoltak. Ezért a gyakorlat semmiféle 

nehézséget nem okozott számukra. Mindkettejük elmondása szerint mertek a másikban bízni, és ez jó 

érzés is volt. 

K. I. (17 éves lány)- N. Z. (17 éves fiú): a legelső alkalommal más volt a párjuk. Akkori élményeik 

determináltságában féltek a mostani feladattól is. Félelmük az első közös lépések megtétele után 

szétfoszlott, bátran bíztak egymásban. Elmondásuk szerint nagyon jó érzés volt és egyáltalán nem 

féltek. Nagyon jó volt 

- Páros bizalomgyakorlatok (a vakvezetés során kialakított párokban) 

- Bizalomharang (azok is be mert állni a kör közepére, amit első alkalommal nem mertek 

megtenni) 

- Szabadesés (K. M. (20 éves fiú) próbálta ki. A többiek óvóan kulcsolták össze a kezeiket. 

Érezték felelősségüket a gyakorlatban.) 

A Módszertani ingatlanba visszaérkezve: feedback, melynek fő szempontja: összehasonlítás a legelső 

alkalommal. A vakvezetés feedback- je: lásd fentebb. Összességében elmondható, hogy a csoporttagok 

bátran mertek hagyatkozni társukra, aki felelősségteljes óvással vigyázott rá a gyakorlat során. 

Mi volt a rossz, nehéz – mi volt a jó a csoportfoglalkozások idején. 

 

Név ROSSZ (nehéz) JÓ VALÓSÁG 

KAPCSOLAT 

Érzésvisszajelzés 

V. B. 

(22 éves 

lány) 

A testvéremről és a 

félelmeimről beszélni. 

Az hogy vége van. 

Sok kis kép: A mesék, a közös 

evések, az ima. Az esti 

beszélgetések. A törődés, amit 

itt kaptunk. 

Állandó konfliktus 

a testvérével, fél a 

magánytól. Tanul 

bízni. Búcsú 

Kicsit rossz volt felidézni, 

meg nagyon sajnálom, 

hogy vége van, de tudom, 

hogy ezek az élmények 

mindig velem maradnak. 

Társ Mikor kikísértünk Sok kis pillanatkép a személyes Búcsú, Nagyon jó volt felidézni az 
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csoportv

ezető 

benneteket a 

buszállomásra és egy 

emberként integettetek 

a buszról lefelé. 

beszélgetésekről, pillanatokról. 

Csodás volt látni, és 

példaértékű volt látni, ahogy 

megbirkóztatok a 

félelmeitekkel. 

csoportfolyamat 

vége, lezárás. 

elmúlt alkalmakat. Ez nem 

a vége, hanem a kezdete 

valaminek. Nagyon sokat 

erősödtetek az elmúlt 

alkalmak során. Nagy 

öröm volt a játék. 

K. I. (17 

éves 

lány) 

Apuval találkozni, meg 

a testvéremben nagyot 

csalódtam. 

A csoportban lenni.  Mindig félek, hogy 

nem tudok 

ellenállni és nem 

merem apunak 

megmondani, h én 

mit szeretnék.  

Jól éreztem magam a 

játékban. Sajnálom, hogy 

vége van. 

B. I. (19 

éves fiú) 

Egy lányismerősöm 

tudatta velem, hogy 

daganatos beteg. (ez a 

csoportfolyamat alatt 

történt velem, de nem a 

csoportban, hanem az 

otthoni, mindennapi 

életében) Nem is talált 

először képet.. 

Apu kitárt karokkal áll, én 

pedig szaladok a karjaiba. K. 

M. ott áll a háttérben és hozza a 

nagy táskákat. 

Édesapámmal 6 év 

után vettük fel a 

kapcsolatot, 

nyáron megyek 

hozzá. Remélem 

újra családtag 

lehetek. 

Nagyon jó volt a játék, 

remélem hogy minden 

rendben lesz az apuval való 

találkozáskor. 

Fiú 

autentik

us segítő 

Mikor kikísértünk 

benneteket a 

buszállomásra és egy 

emberként integettetek 

a buszról lefelé. 

Az egész csoport. Minden 

alkalom. Tényleg nagyon sokat 

kaptunk egymástól. 

Búcsú, autentikus 

segítői szerep 

fontosságának 

tudatosodása 

Nagyon fogtok hiányozni, 

de tudom h minden 

rendben lesz és csak 

gratulálni tudok nektek, 

mert nagyon sokat 

erősödtetek. 

K. M. 

(20 éves 

fiú) 

Mikor kikerültem a 

gyerekotthonból. 

Magány, 

bizonytalanság, félelem 

szerelmem elvesztésétől 

Összefogott kéz, mely a 

kapaszkodást jelenti, az ő 

kapaszkodását. Hogy volt mibe 

kapaszkodni. 

Túl van a 

bizonytalanságon, 

lesz biztos fedél a 

feje felett. A 

csoportban 

tanultakba mindig 

fog tudni 

kapaszkodni. 

Búcsú 

Szomorú vagyok amiatt, 

hogy vége. Nagyon sokat 

kaptam tőletek, amit 

köszönök. Nagyon fog 

nekem a csoport hiányozni. 

Lány 

autentik

us segítő 

csoporttaggal a 

folyosón.  

Az interjú után V. B. azt 

mondta neki a szobában, h 

nagyon nagyot nőtt a 

szemében. 

Megerősödött 

lelkiekben, tudja 

hogy mit szeretne 

és érzi a 

szerepvállalás 

fontosságát. 

Nagyon jól éreztem 

magam veletek. A sok kis 

képet a szívembe zárva 

őrzöm rólatok. 

N. Z. 

(17 éves 

fiú) 

Mikor a csoporttársaim 

rám szóltak a 

viselkedésemért. Meg 

nagyon rossz hogy ez 

az utolsó alkalom. 

A csoport egésze. A 

beszélgetések. A közös evések 

és imádkozások. 

Nagyon szeretek 

itt lenni veletek.  

Nagyon fog hiányozni, h 

jöjjünk. Nagyon jól 

éreztem magam. Sok 

társamat csak most 

ismertem meg igazán, új, 

mély barátságok 

szövődtek. 

Csoport

vezető 

A búcsúzások. Udvaron 

állok a bejáratnál és 

nézek a távozó csoport 

után 

A csoport egésze fantasztikus 

volt.  

Az „úttörő” jelleg, 

a megerősítés, 

hogy működik a 

program és lesz 

ÁGOTA Falva. 

Jól éreztem magam, nagy 

öröm számomra látni 

benneteket a csoport végén 

megerősödve.  

N. M. 

(15 éves 

lány 

Mikor menni kellett 

haza, mindig maradni 

szerettem volna. Kép: a 

Az esti mesék. Az h itt törődtek 

velünk, figyeltek ránk. A 

játékok. Minden idő, amit 

Már tudom, hogy 

tartozom valahova. 

Van egy pót- 

Nagyon nagyon fogtok 

hiányozni nekem, és 

nagyon jó visszagondolni 
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buszállomás, mikor mi 

a buszról integetünk a 

lent állóknak. 

közösen töltöttünk. családom és 

tudom, hogy 

kitartással, 

akarattal mindent 

el tudok érni. 

mindenre, ami itt történt, 

De tudom, hogy rátok is 

mindig számíthatok. 

C. S. (15 

éves 

lány) 

Az az idő volt nehéz, 

mikor nem volt csoport. 

Mikor bent ültünk a 

csoportszobában foglalkozáson 

és beszéltünk, játszottunk. 

Egy nagy egészet 

alkottunk, itt volt a 

szerelmem is 

velem. 

Minden nagyon jó volt. 

Amikor csoportban voltunk 

idő, mikor nem volt 

foglalkozás és csak 

beszélgettünk 

mindenféléről. 

Facilitát

or 

Hosszúkás kép, mikor a 

búcsúzás pillanatai 

vannak: a folyosón, az 

udvaron, a 

buszmegállóban 

Hogy tényleg ajándékai 

voltunk egymásnak és sokat 

tanulhattam tőletek. 

Rohanó változások 

jellemzik életemet 

(költözés, új 

munka). Köztetek 

megnyugodtam és 

figyeltem. A 

csoportok utáni 

időközökben sokat 

gondolkodtam a 

hétvégén történt 

eseményeken. 

Nagyon jól éreztem 

magam veletek a játékban 

és köszönöm szépen 

nektek az összes alkalmat. 

tolmács - Olyan képtár, mintha diavetítő 

lenne. Ebben képek 

váltakoznak, mikor látogatóban 

voltunk a gyerekotthonban és a 

gyerekek megmutatták a 

szobáikat és egyiktek rappelt 

nekem. A személyes 

ismeretséggel további képek 

kerültek a tartóba. 

Nagyon sokszor 

eszembe jutottatok 

a látogatás óta. 

Nagyon jól éreztem 

magam. 

Tanácsa

dó 

- A megérkezés estéjén 

gyertyalánggal előadott műsor, 

és a csoport szakmai teamjének 

meghatottsága 

A képet lefestettem, így viszem 

magammal örök életre, mert a 

fényképek gyorsan 

tönkremennek. 

Látogatása Nagyon kíváncsi voltam és 

nagyon örültem, hogy 

személyesen is 

megtapasztalhattam a 

munkát, és láthattam egy 

teljes csoportot. 

Fantáziajáték – 15 év múlva 

A csoportvezető azt kérte, hogy mindenki gondolja végig, hol lesz 15 év múlva. Mit fog csinálni, ki(k)el 

fog együtt élni, mivel fog foglalkozni? Ha sikerült, akkor jelenítse meg magát 15 év múlva, mutassa be 

magát a csoport többi tagjának, és mindenki bemutatkozása után elevenedjünk meg. A jelenet leállítása 

után a szokásos csoporthelyzetbe történő visszarendeződést követően feedback. 

Név Szerep Találkozások Valóság 

kapcsolat 

Érzés 

visszajelzés 

V. B. (22 

éves lány) 

37 éves óvónő 

vagyok, aki 

fogyatékos, sérült 

gyerekekkel 

foglalkozik. Van 

egy nagy családi 

házam és az 

élettársammal 

lakom. 

Lótenyésztő-áruszállítóval 

beszélgetett, aki a férje. 

Pincér anyukával 

megbeszélték, h mennek 

majd ÁGOTA Falvára 

segíteni; többiekkel 

beszélgetett az elmúlt 

években bekövetkezett 

változásokról. 

Szakmáimat sorban 

végzi. Terveim között 

ez az állás szerepel 

álommunkaként, ezért 

szerettem volna 

kipróbálni. 

Kicsit nehezen engedtem 

szabadjára a 

képzeletemet, nehéz volt 

elképzelni magam és a 

csoporttagokat 15 év 

múlva. Mikor viszont 

sikerült- látva a többiek 

játékát, nagyon jól 

éreztem magam, csak 
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Saját gyerekem 

nincs. 

pozitív élményeim voltak. 

Köszönöm a játékot. 

Társ 

csoportve

zető 

3 diplomás 

szakember vagyok, 

aki az ÁGOTA 

Falvában dolgozik 

mindenesként. Van 

egy szép cigány 

férjem, 3 gyerekem 

és 1 lovam, 

kutyám. 

Csoportvezetővel 

találkozott, megbeszélték, h 

rendben mennek a dolgok 

és hogy mennyivel jobban 

néznek ki, mint 15 évvel 

ezelőtt. 

Óvónővel beszélgetett, hisz 

rég nem látták egymást. 

Banki ügyintézővel is rég 

találkozott, ezért örültek 

egymásnak. Felmerült az 

igény, hogy jönne segíteni 

ÁGOTA Falvára. 

Lótenyésztővel 

megbeszélték, h segít a 

lovak rendben tartásában. 

többiekkel is beszélgetett 

pár szót a régi idők 

szépségéről. 

Jelenleg tanulok és 

kitűzött terveim között 

ez szerepel. 

Mindenképpen az 

ÁGOTA segítője 

szeretnék lenni.  

Nagy örömmel vettem 

részt a játékban. 

Örömmel konstatáltam, 

hogy minden csoporttag 

megtalálta a számítását és 

rendezett, 

kiegyensúlyozott élete 

van. Jól éreztem magam 

és köszönöm a játékot. 

K. I. (17 

éves lány) 

Pincér és anyuka 

vagyok. Van 

férjem, akivel 

boldog vagyok. 

Sokat is dolgozom 

és gyönyörű 

családom van. 

társcsoportvezetővel 

találkozott és 

megbeszélték, hogy 

szívesen jönne táborokba 

felszolgálni, mert segíteni 

szeretne. Többiekkel 

találkozva is találkozott és 

felidézték a régi időket. 

Csoportvezetővel való 

találkozása során 

felajánlotta segítségét az 

ÁGOTA rendezvényeken. 

Pincér szakmát 

szeretnék tanulni. A 

gyerekvállalás nagyon 

fontos az életemben, 

jó anyuka szeretnék 

lenni, csak nagyon 

félek, hogy nem 

leszek majd jó anyuka. 

Nagyon jó volt a játék, és 

szívesen képzelem el azt, 

hogy ez valóban így lesz 

15 év múlva. Mindent 

meg fogok tenni h így 

legyen. Nagyon jól 

éreztem magam. 

B. I. (19 

éves fiú) 

Péknél áruszállító 

sofőr vagyok. 

Lótenyésztő is 

vagyok egy tanyán, 

a saját tanyámon. 

Az óvónő a 

feleségem. Sok 

lovam van és 

gazdálkodok. 

Boldog vagyok. 

Társcsoportvezetővel 

megbeszélték a lovak 

ügyeit. Örömmel 

üdvözölték egymást. 

N. M: régi barátok és 

rendszeresen tartják 

egyébként is a kapcsolatot. 

Apukámmal 

rendeződni látszik a 

kapcsolat és nagyon 

szeretnék egyébként is 

tanyán lakni és 

lovakkal foglalkozni. 

Szívesen vezetek is, 

mert az a munka 

változatos. 

Jó volt a játék, jólesett, 

hogy többen a 

segítségemet kérték a 

lovakkal kapcsolatban.  

Fiú 

autentikus 

segítő 

ÁGOTA Falván 

dolgozom, mint 

kőműves. De meg 

van a mostani 

munkahelyem is.  

Társcsoportvezető-eltelt 

évek, közös dolgok,  

Csoportvezető- hogy van és 

mit kell építeni, mi a terv? 

Tanácsadó, tolmács, jól 

vannak e. 

Óvónő- férjhez ment e már, 

de jó érzés látni. 

Facilitátor- nehéz a 

cigányok helyzete még 

mindig, de legalább 

engedik hogy dolgozzon. 

Jelenlegi munkámat 

szeretem, ebből 

szeretnék nyugdíjba 

menni. Mindenképpen 

kapcsolatban akarok 

maradni az ÁGOTA 

val is, legjobban a 

kőművességhez értek, 

ezért ajánlottam fel 

szolgálataimat. 

Valóságosnak éreztem, el 

tudtam teljesen képzelni. 

Nagy örömmel vettem, 

hogy akiket régen nem 

láttam, ők is szépen 

rendezetten élik az 

életüket. Jól érezte m 

magam a játékban. 

K. M. (20 

éves fiú) 

Kőműves 

vállalkozó vagyok. 

a felesége. 

csoportvezetővel 

Szerelmem és én egy 

pár vagyunk, vele 

Nagyon jól éreztem 

magam, szoktunk 
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Feleségem a 

mostani 

szerelmem, 3 

gyerekünk van. 

Sokat dolgozok, de 

jól élünk. 

Szabadidőmben 

testépítőzök. 

egyeztettek a munka 

részleteiről. 

óvónővel beszélgettek, h 

hogy megy a soruk. 

Többiekkel is örömmel 

üdvözölték egymást. 

tervezem az életem. 

Nagyon szeretném 

kőműves 

vállalkozóként 

eltartani a családom. 

tervezgetni is, ezért jó 

volt megeleveníteni 

kicsit, amikről 

beszélgetni szoktunk 

szerelmemmel. Nagyon 

jó volt, hogy örömmel 

üdvözölt engem a 

csoportvezető is és csomó 

munkalehetőséget is 

kaptam. Nagyon élveztem 

a játékot. 

Lány 

autentikus 

segítő 

2 diplomás ifjú nő 

vagyok, akinek 

saját fodrász 

szalonja is van. 

Szerető férjem és 2 

gyerekem van. 

Volt egy nagy találkozás: 

Nagy örömmel üdvözölték 

egymást és örömmel 

idézték fel az elmúlt közös 

időszakokat.  

csoportvezetővel 

beszélgettek pár szót arról, 

h ki hogy van.  

 

Jelenleg fodrásznak 

tanulok és nagyon 

szeretem, ezért 

biztosan az életem 

egyik alapját képezi ez 

a mesterség. 

Dédelgetett tervem a 

főiskola és tudom h 

sikerülni is fog, 

kitartással.  

Nagyon jó volt újra látni 

a régi ismerősöket. 

Nagyon jól éreztem 

magam a játék során. 

N. Z. (17 

éves fiú) 

Pékmester vagyok, 

saját vállalkozásom 

van (pékség). Van 

családom és 2 

gyerekem. Van egy 

saját cd- m, amin 

én énekelek. 

Óvónő: érdeklődtek 

egymás sorsa felől. 

(tolmács) B. I- vel 

folytatott beszélgetésébe is 

bekapcsolódott. 

Többiekkel üdvözölték 

egymást. 

Jelenleg a pék 

szakmát tanulom. 

Nagyon tetszik 

nekem, ezzel 

szeretnék foglalkozni. 

Az éneklés nagyon 

fontos önkifejező 

eszközt az életemben. 

Mindenképpen 

szeretnék ezzel is 

foglalkozni 

szabadidőmben. 

Nagyon jó volt kipróbálni 

meg elgondolkodni, hogy 

milyen lehet majd 15 év 

múlva. Jól érezte magát a 

játék során. 

Csoport 

vezető 

ÁGOTA Falván 

dolgozom. 

Gyerekek mellett 

vagyok, asztalos is. 

Van egy feleségem 

és 8 gyerekem. 

Nem én 

foglalkozom a z 

ügyviteli, 

menedzsment 

résszel. 

Társcsoportvezetővel 

megbeszélték, hogy minden 

rendben halad, és 

mennyivel jobban, 

kiteljesedettebben néznek 

ki, mint 15 évvel ezelőtt. 

facilitátornak feladatot 

adott 

Az óvónőt megölelgette, 

hisz nagyon régen nem 

látták már egymást. 

egyeztetett kőműves 

munkákban. Örömmel 

konstatálta, hogy rendben 

megy az élete és szép 

családja van.  

többiekkel üdvözölték 

egymást. 

Terveim realizálódása. 

Szívesen végzek 

kétkezi munkát is. 

Munkatársaim 

biztonságot adnak 

nekem. 

Nagyon jó érzés volt 

látni, hogy mindenki élete 

rendben megy. Jó érzés 

volt támaszkodni a 

munkatársakra és 

gyerekek mellett lenni. 

Reális, kézzelfogható 

érzés kísért végig a játék 

során. Nagyon jól 

éreztem magam a játék 

során. 

N. M. (15 

éves lány 

N. M., banki 

ügyintéző vagyok, 

egy kislány 

édesanyja, nincs 

férjem. 

Társcsoportvezetővel: épp 

jelentkezik segítőnek 

ÁGOTA Falvára. 

Munkatárs szeretne lenni. 

óvónőék: rég nem látott 

kedves ismerősök.  

Ezt szeretném. A 

nevem meg akarom 

változtatni. Az életben 

való boldogulásához 

elengedhetetlenül 

fontosnak tartom a 

Nagyon jó játék volt, 

sajnáltam hogy nem 

tudtam több emberrel 

találkozni. A 

megvalósuló 

találkozásaimat teljesen el 
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B. I: régi barátok és 

rendszeresen tartják 

egyébként is a kapcsolatot. 

névváltoztatást. 

(Találkozásaiban 

domináns volt a 

személyes kötődés.) 

tudtam képzelni 

C. S. (15 

éves lány) 

K. M.- né, anyuka 

vagyok, 2 gyerek 

édesanyja, pincér a 

szakmám. 

férjével. 

Óvónővel beszélgettek a 

gyerekekről, hogy hogyan 

élnek. 

K. I- vel megbeszélték, 

hogy ha lehet, szívesen 

mennek segíteni 

felszolgálni bármikor. A 

gyerekek már nagyobbak, 

ezért dolgozik ő is. 

Szerelmemmel 

tervezem az életem. 

Jó volt a játék. 

Facilitátor Szociális munkás 

és romológus 

vagyok. ÁGOTA 

Falván dolgozom. 

5 gyerekem van, 

akkora házzal, 

amekkora kell. 

Társcsoportvezetővel, mint 

munkatársával találkozott, 

csoportvezetővel, a 

főnökével, óvónővel 

beszélgettek sorsa 

alakulásáról. Fiú 

autentikussal a napi 

munkateendőket 

egyeztették. A pékekkel a 

beszállítás közben (pékáru) 

találkoztak vele, örömmel 

üdvözölték egymást. 

Ez az álmom, a 

vágyam. A szociális 

szféra több területén 

kipróbáltam már 

magam, de amit 

igazán szeretnék az ez. 

Annyira kézzelfogható 

volt az elképzelés. 

Nagyon jól éreztem 

magam a játékban. Jó 

érzések kerültek felszínre 

a rég nem látott 

ismerősök láttán. 

(tolmács) Turizmussal 

foglalkozó anyuka 

vagyok, ikreim 

vannak, férjem, 

boldog családom 

a lótenyésztővel 

beszélgettek a lovakról. pék 

sorsa felől érdeklődött. 

Mindenkit kedvesen 

üdvözölt. 

Életemben a család 

jelen pillanatban efelé 

tendál, testvéremmel 

beszélgettünk a 

közelmúltban erről. 

Nagyon jól éreztem 

magam, örömmel 

fedeztem fel a közös 

vonásokat a többi 

szereplő elképzeléseiben 

a sajátommal. 

Tanács- 

adó 

Nyugdíjban 

vagyok, a 

családomnak élek. 

Mindenkire mosolygott, a 

nyelvi nehézségek előtérbe 

kerültek 

Jelen életemben annyit 

utazom, hogy soha 

nem vagyok otthon. 

Várom azt az 

időszakot, mikor 

otthon lehetek 

nyugdíjasként és a 

családomnak élhetek. 

Nagyon jól éreztem 

magam a játék során, 

izgalmas volt látni a 

németországi 

tendenciákkal szemben, 

hogy mindenki gyereket 

és családot szeretne. 
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Filmvetítés kiértékeléssel 

Gyűlölet a rácsok mögött c. film vetítése. 

A film a rasszizmus és a megkülönböztetés, előítélet témakörét dolgozza fel extrém körülmények 

között. A reflexió során egyéni szerepünk a konfliktuskezelésben került elő, valamint, hogy hol voltak 

azok a viselkedésminták, melyek a megoldás felé hajtották a szituációt. 

Lezárás, búcsú 

Megerősítő plakát, melyben mindenki hátára ragasztottunk egy A4- es lapot, amire minden egyes 

csoporttag és team tag is írt egy üzenetet, melyet magával vihet a csoporttag az elkövetkezendő életére. 

A csoporttagok elmélyülten olvasgatták, és minden csoporttag gondosan elrakta a kapott üzeneteket. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

II. csoport/7. alkalom 

2007 

TELJESÍTMÉNYHEZ VALÓ VISZONY, JÖVŐKÉP, CSOPORTZÁRÁS 
Személyi keretek:  
Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

2 Autentikus segítő 

 

Gyerekek érkezése után: 

 

Megérkező kör 

Az új környezetre való tekintettel: házirend lefektetése, majd a hétvégi program bemutatása. Ezt 

követően szórakoztató, feszültségoldó játékok következtek. 

Pozitív- negatív élményeim 

 

Név 
Negatív élmény Pozitív élmény Érzésvisszajelzés 

L. T. 

(16 éves 

fiú) 

Intézetis társam halála. 

Ő hívott fürödni, a nevelő nem 

engedett minket, ezért a 

testvéremre hivatkozva, (hogy 

hozzá megyek) elszöktünk 

fürdeni. Sajnos végig néztem a 

társam fuldoklását. 

ÁGOTA® tábor 

 

Sok barátot találtam 

Nem szeretek vissza 

emlékezni a rosszra, de a 

szépet és a jót szeretem.  

C. Zs. 

(15 éves 

fiú) 

Bekerülés 

Kopogtak az ajtón és a 

gyámhatóságtól kiküldött 

hivatalos személy vitt el úgy, 

hogy anyám látta.  

ÁGOTA® tábor 

Sírtam, amikor mennem 

kellett, Nagyon jól 

éreztem magam. 

Semleges vagyok a rosszra 

és a jóra. Én mindegyikre 

ugyanúgy emlékszem. 

 

R. M. 

(17 éves 

fiú) 

Végig kellett nézni a legjobb 

barátom halálát- L. T- vel együtt. 

Ő volt, aki befogadott, amikor 

bekerültem.  

ÁGOTA® tábor 

 

Rossz felidézni a rosszakat, 

én szeretem elfelejteni. 

Jókat megtartom. 

D. K. 

(17 éves 

fiú) 

Bíróság- bekerülés 

Voltak ügyeim, ami miatt 

bekerültem.  

Barátok akikkel 

buliztam nagyon sokat. 

Nehezen emésztem meg 

azokat a dolgokat ami velem 

történik, de a jóra szívesen 

emlékszem. 

K. R. 

(22 éves 

lány) 

Bombariadó az iskolában 

Én okoztam a kitalált bomba 

riadót és ezért az apám szíjjal 

vert meg. 

Balaton 

A legjobb nevelőm 

eltekintett attól, hogy 

iszunk. 

Én nem törődök a rossz 

dolgokkal. 

S. D. 

(26 éves 

lány) 

Nem mehetek haza, mert az 

anyám meghalt. 

Balaton 

Úgy ittunk, hogy jól 

éreztük magunka. 

Nagyon nehéz elfejteni 

anyám halálát. A bulik azok 

jók.  

S. D. (18 

éves fiú) Csaltam a játékban. 

Ki nevet a végén c. játékban, de 

nagyon megvertek. 

ÁGOTA® Tábor Nem törődöm semmivel. Én 

a mának élek.  

Lány 

autentikus Nevelővel konfliktus. 
ÁGOTA® Tábor 

 

Jó visszaemlékezni a jóra. 
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segítő Van egy nevelőm, aki nem szeret 

engem. 

Doki néni voltam 

Fiú 

autentikus 

segítő 

Igazgató vert pálcával. 

Mert hangosan játszottunk, 

fütyültünk. 

úttörő avatás. 

Rengeteg édességet 

kaptam. 

Jó vissza emlékezni a jóra. 

Társcsopo

rtvezető Tesómat verték. 

Rossz volt nézni, ahogy sírt, én 

meg tehetetlen voltam. 

Pizsama parti  

Jó barátokkal 

felszöktünk Ádám- 

kosztümben a 

lányokhoz.  

A rosszból sokat le tudok 

vonni. Igyekszem 

következőleg nem elkövetni 

azt a hibát. A jókat 

szeretem. 

 

Bizalomgyakorlatok- Vakvezetés 

Majd bizalomharang, egyensúly gyakorlatok, különböző variációkkal 

Feedback: A játék után ismét szócsata alakult ki a fiúk között. Igyekeztünk a team- mel nekik 

elmagyarázni és eljátszatni velük, hogy hogyan lehet az ilyen véleménykülönbségeket megfelelően 

kezelni.  

 

Üzenj a társadnak valami pozitívat 

A gyakorlat célja a megerősítés volt, hiteles forrásból. A csoporttagok mély empátiával épp a megfelelő 

pontokon tudták egymást megerősíteni. 

 

Zárás 

Közösen ültünk a szőnyegen, teljes nyugalomban, intim légkörben. Kérdés: én mit viszek haza ebből a 7 

alkalomból?  

Mit visz haza? Ki? Indoklás 

Bizalom S. D. (18 éves fiú),  

K. R. (22 éves lány),  

D. K. (17 éves fiú 

 

Színvilág C. Zs. (15 éves fiú) „színeket viszek haza, hogy nem 

csak szürke világban élhetünk, 

hisz a team erre példát mutatott. 

Bizalmat adni másoknak: 

korábban nem mertem” 

Komolyság L. T. (16 éves fiú) Sikerült egy kicsit azt is 

megtanulnom, hogy van amikor 

komolynak kell, hogy legyek. 

Kapcsolat S. D. (26 éves lány) Merek nyitni, amit korábban 

nem mertem. 

7 alkalmat haza viszem K. R. (22 éves lány)  

Egyenrangúság R. M. (17 éves fiú) ti is velük voltatok és éreztem 

azt, hogy partneri kapcsolat van 

és játszotok velünk. 

Én is kellek a probléma 

megoldásához 

D. K. (17 éves fiú)  

Konfliktuskezelés Lány autentikus segítő  

Tanultunk, hülyültünk S. D. (18 éves fiú)  

Nevelőkkel szemben másabb a 

bizalom 

C. Zs. (15 éves fiú) Van bizalom. 

Filmvetítés kiértékeléssel 

Gyűlölet a rácsok mögött/ c. film vetítése. A film a rasszizmus és a megkülönböztetés, előítélet 

témakörét dolgozza fel extrém körülmények között. A reflexió során egyéni szerepünk a 

konfliktuskezelésben került elő, valamint, hogy hol voltak azok a viselkedésminták, melyek a megoldás 

felé hajtották a szituációt. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

III. csoport/ 7. alkalom 

2007. 

CSOPORTZÁRÁS 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Autentikus segítő 

Facilitátor 

Megérkező kör 

Az egyik csoporttag jövetele ajándék volt, mert otthoni balhéi miatt nem akarták engedni. 

Társcsoportvezető leült beszélgetni vele és egy másik csoporttaggal, aki szintén gyakran keveredik 

hasonló helyzetekbe. 

Elmondásuk szerint valóban keverednek ilyen helyzetekbe.  

Okok: a lakásotthon nagyon közel van a romatelephez. Az ott lakók rendszeresen verik és fenyítik a 

gyerekeket, amint kilépnek a lakásotthonból. Rendszeres utcai harcok vannak, melyek az iskolában is 

folytatódnak. Állandó összetűzés van a rendőrséggel is, akik a balhékat követően vagy a megvert 

gyermekotthonost viszik be, vagy legyintve intézik el annyival, hogy ő csak egy gyerekotthonos.  

 

Csoportzárás: 

Olyan címer készítés, mely 4 részből tevődik össze (4 kiscsoport), s melyen a csoportalkalmak 

felidézésével a következő dolgokat kellett ábrázolni: 

Milyen jó dolgok történtek velünk?- 2 kiscsoport 

Mit tanultam itt?- 2 kiscsoport 

 

A jó dolgok: 
I. csoport  II. csoport  

 csocsó, ping- pong, biliárd 

 csoportjátékok 

 esti mesék 

 nyársalás 

 ÁGOTA, mint közösség 

 Vidámság 

 Beszélgetések 

 Segítségnyújtás 

 Zenés, táncos esték 

 Megvigasztalás 

 Személyes törődés 

 Odafigyelés 

 Egyenes beszéd 

 tisztelet 

 csocsó, ping- pong, biliárd 

 Csoportprogramok 

 Játszótéri „anakonda” (hatalmas függő hinta, 

amin az egész csoport egyszerre tudott hintázni) 

 Közös programok a Játszóházasokkal 

 Új kapcsolatok 

 Közös étkezések és énekes ima 

 Beszélgetések 

 Mindenki szeret mindenkit 

 Zenés, táncos szórakozó est 
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Amit itt tanultam: 
I. csoport  II. csoport 

 alkalmazkodás 

 csoportegység 

 segítségnyújtás 

 nem bántjuk egymást 

 összefogás 

 természetünkben bekövetkezett változások 

(a régebbi gyakori szomorúságunk helyett 

többet nevetünk és pozitívabban nézzük a 

dolgokat. 

 A kommunikációs zavarok  megértés, 

normál kommunikáció. 

 Jobban ki tudjuk fejezni magunkat 

 Minden egyes helyzetet meg lehet oldani 

 Nevetés 

 

 Őszinteség egymáshoz és önmagunkhoz 

 Odaadás 

 Másik álláspontját megérteni 

 Igazság 

 Bizalom 

 Odafigyelés 

 Szeretet !!! 

 Biztonság 

 Rossz dolgok megoldása jól (verekedés helyett 

beszélgetés) 

 Elkerülni a rossz dolgokat 

 Nem szólunk vissza 

 Bocsánatkérés 

 Megbocsátás 

 Beszélgetés 

 

Megerősítő plakát 

Mindenki meghatódott, de tartották magukat. Miután mindenki írt mindenki hátára, alig várták hogy 

elolvashassák, hogy ki mit írt. A gyerekek pozitív dolgokat írtak, de vigyáztak arra, hogy ne legyen túl 

személyes üzenet. Az olvasást követően mindannyian összeölelkeztünk (1 maci ölelés, 2 maci ölelés, 5 

maci ölelés, mindenki maciölelés). 

Az ölelésben kezdett el sírni N. L. (14 éves fiú), - a többiek nagy meglepetésére. Ezután merték 

felvállalni ők is elérzékenyülésüket.  

Egész hétvége alatt nagyon erősen dominált a veszteség- érzet, gyász- hangulat. A csoport miatt és az 

újonnan kialakult kapcsolatok elvesztésétől való félelem miatt is. Erősítésként gyakran ismételtük a 

tényt, hogy ez nem valaminek a vége, hanem valami csodálatos dolognak a kezdete, amihez mi mankót 

nyújtottunk. Biztosítottuk őket a majdani találkozásról is, hisz az utánkövetés szellemében a szakmai 

team megegyezett abban, hogy augusztusban meghívjuk őket újra. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

IV. csoport/ 7. alkalom 

2007. 

TELJESÍTMÉNYHEZ VALÓ VISZONY, JÖVŐKÉP, CSOPORTZÁRÁS 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

Életvonalak 

Ebben a gyakorlatban a csoporttagok tudatosítják eddig elért eredményeiket, valamint célokat 

határoznak meg a jövőjüket illetően. 

 

NÉV 

JELEN 

ÉLET 

KOR 

EDDIGI 

EREDMÉNYEIM 

Tervezett 

élet 

kor 

CÉLJAIM A TOVÁBBIAKRA 

Facilitátor 29 

 Önállósodott 

 Szeretett és szerették 

 Tanult 18 évet és 

diplomája lett 

 Emberséges 

 ÁGOTA 

 Nem félt nyitott lenni 
88 

 Ember maradni 

 Becsületes maradni 

 Boldog lenni 

 Jó ÁGOTA munkatárs és jó pszichológus 

lenni 

 Igazi társ 

 Biztonság (fizikai, lelki, anyagi) 

 Egészség 

 Szebb lakás 

 Világítótornyot látni 

 Napraforgómezőt látni 

 nyaralni 

Sz. É. (16 

éves lány) 
15 

 még soha nem 

buktam meg 

semmiből 
70 

 elvégezni a sulit 

 ha kimegy a rendszerből, venni egy kertes 

házat 

 munkátpék- cukrászként szeretne egy 

üzemben dolgozni 

 gyereket és összeházasodni valakivel 

B. E. (18 

éves lány) 
18 

 Barátokat szerzett a 

bekerülés után 

 Másokon segít, ha 

bajban vannak 

 Megkomolyodott 

 Tud figyelni arra, h 

mi a jó a másiknak 

 

65 

 2 szakma +érettségi 

 Esküvő 

 Gyerek 

 Házat 

 Jogsi 

 Üzletet szeretne nyitni 

 Nagyi szeretne lenni 

 Katonai repülőn utazni 

 Öregkorban is tartani a kapcsolatot a 

csoporttal 

0 X 

születé

s 

jelen 

életkor 
Kor, ameddig 

élni szeretnék 

Az életben eddig elért legfőbb eredményeim... 

A fő célom, amelyet el akarok érni az életem további részében... 
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L. N. (17 

éves lány) 
17 

 Barátokat szerzett a 

bekerülés után 

 1. szakma 

 Megkomolyodott 

 Tud figyelni arra, h 

mi a jó a másiknak 

 

75 

 Érettségi 

 Munkahely 

 Férj, szép ház-4 éven belül 

 6 éven belül gyerek 

 Gyerek ovis korától dolgozni 

 Boldogságban élni, nyaralni a párjával, 

gyerekeivel 

 Nagymama lenni 

 Békében meghalni 

G. R. (18 

éves fiú) 
18 

 Megkomolyodott 

 Elvégezte az 

általánost 

 ÁGOTA 

 Nem csinált semmi 

hülyeséget, mikor 

meghalt a mamája 

 Tud figyelni arra, h 

mi a jó a másiknak 

 

80 

 Elvégezni az iskolát 

 Hivatásos katona szeretne lenni 

 Masszőrtanfolyam 

 Nyitni egy masszázs szalont 

 

N. I. (18 

éves fiú) 
18 

 8 általános 

 Középiskolás 

 Vannak barátai 

 Meglesz a jogsi 

 Jól focizik 
70 

 Jogsi befejezése 

 Ház 

 Szakma 

 Dolgozni , munkahely 

 Lesz egy komoly kapcsolata 

 Megalapozza a gyerekei jövőjét 

 Gyerekei nevelése 

 Nyugodtan elhunyni 

Társcsoport 

vezető 
27 

 Apa halála után talpra 

álltam 

 Önerőből tanulok 

 Eltartom magam 

 Érettségi 

 Cigányellenes 

sztereotípiák 

csökkentésében 

szerep 

 ÁGOTA 

 

80 

 Társat 

 Jogosítványt 

 Diplomát 

 Romológia 

 ÁGOTA 

 Segíteni 

 Egészségesnek maradni 

 Szeretteimnek mindig támasza lenni 

 

Az elkészített terveket nem szedtük össze, hanem mindenki el rakta a sajátját, hogy mikor tervei 

megvalósításában ott tart, elő tudja majd venni megnézni. 

 

Én elmentem a vásárba cetlivel 

 5 cetlivel indultunk neki. Az 5 cetlin olyan tulajdonságaink szerepeltek, amik előbbre visznek 

minket az életben, céljaink elérésében segítenek, kellenek az életben való boldoguláshoz vagy 

biztonságot adnak. 

Kezdetben vala: 
NÉV EREDETILEG VOLT VÁSÁR VÉGÉN VOLT 

B. E. (18 éves lány)  Egészség 

 Munka 

 Tanulás 

 Pénzzel gazdálkodás 

 komolyság 

 Egészség 

 Munka 

 Tanulás 

 Pénzzel gazdálkodás 

 Komolyság 

Kitartás és szorgalom 

L. N. (17 éves lány)  Pénzzel gazdálkodás 

 Egészség 

 Komolyság 

 Állandó tanulás 

 Pénzzel gazdálkodás 

 Egészség 

 SZERETET  

 Állandó tanulás 
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 munka  munka 

G. R. (18 éves fiú)  rutin 

 munka  

 szeretet  

 barátok 

 pénzzel való gazdálkodás 

 

 rutin 

 munka  

 KOMOLYSÁG 

 HIT- MAGAMBAN, ISTENBEN, AZ 

EMBEREKBEN 

 ÖNBIZALOM 

N. I. (18 éves fiú)  Munka 

 Tanulás 

 Bátorság 

 Komolyság 

 önbizalom 

 Munka 

 Tanulás 

 Bátorság 

 OKOSSÁG 

 KITARTÁS 

Sz. É. (16 éves 

lány) 
 Bátorság 

 Egészség 

 Munka 

 Tanulás 

 társ 

 Bátorság 

 Egészség 

 Munka 

 Tanulás 

 KOMOLYSÁG 

Facilitátor  Egészség 

 Rugalmasság 

 Okosság 

 Kitartás, szorgalom 

 bátorság 

 

 Egészség 

 Rugalmasság 

 + GONDOLKODÁS ÉS SZABADSÁG 

 TÁRS 

 BARÁTOK 

 

Társcsoportvezető  Munka 

 + gondolkodás ás szabadság 

 Tanulás, újra való nyitottság 

 HIT- magamban, Istenben, az 

emberekben 

 kitartás 

 munka 

 BÁTORSÁG 

 Tanulás, újra való nyitottság 

 JÓL BÁNOK A PÉNZZEL 

 

„Piaci folyamat” 

KI? MIT? KIVEL? MIRE? 

L. N. (17 éves lány) Komolyság  Szeretetre 

N. I. (18 éves fiú) Önbizalom  HIT(- magam, Isten, 

emberek) 

B. E. (18 éves lány) --  kitartás 

Facilitátor Okosság 

Kitartás és szorgalom 

bátorság 

 Társra 

Barátokra 

+ gondolkodásra és 

szabadságra 

Társcsoportvezető Önbizalom 

Kitartás 

HIT(- magam, Isten, 

emberek) 

+ gondolkodás 

 Jól bánok a pénzzel 

-- 

-- 

 

bátorság 

B. E. (18 éves lány) kitartás  HIT(- magam, Isten, 

emberek) 

Sz. É. (16 éves lány) okosság  komolyság 

B. E. (18 éves lány) HIT(- magam, Isten, 

emberek) 

 Kitartás és szorgalom 

 

Szerződés önmagammal (3 első lépés) 

 A délelőtt felvázolt célok elérésének érdekében mi az első 3 lépés, amit meg kell tenniük, hogy 

kitűzött céljaik valósággá váljanak. A 15 perces elgondolkodási idő alatt mindenki felírta magának a 

lépéseket. Ezután a nagykörben is megosztotta a többiekkel gondolatait, akik tapssal jutalmazták és 

„ámen”, „úgy legyen” kijelentésekkel biztatták egymást. 
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Amerikai típusú interjú a 2 autentikus segítővel a csoportvezető irányított kérdéseivel. 

A kérdések lényege arra irányult, hogy volt- e olyan pontja az életüknek, mikor elcsúszhattak 

volna- erősítve a negatív statisztikákat. Ha volt: mit tettek ennek elkerülése érdekében, kibe 

kapaszkodtak, kitől kérhettek segítséget. Mennyire engednek közel magukhoz embereket? Érezték- e 

magukat kiszolgáltatottnak? Mit kezdtek kiszolgáltatottságukkal? Mikor érezték, hogy stabilabbá vált a 

helyzetük? (Hogy van kiút?) Hogy alakult ki önbecsülésük? Mit kezdtek a bekerülés okozta 

feszültségekkel? Milyen megoldási alternatívákat választottak a nagyok „beavatási” ceremóniáinak 

elviseléséhez? Hogyan védték/ védik magukat az életben? Mik segítenek céljaik megvalósításban? Mit 

ajánlanak a csoporttagoknak (sorstársaknak)? 

Lány Autentikus segítő: soha nem bízott senkiben, egyedül van a nagyvilágban. Aztán találkozott 2 

emberrel, akiket nagyszüleivé fogadott, és ők is unokájukká fogadták. Sokat verték, bántották 

kislánykorában a gettóban. Megtanulta, hogy mivel senki nincs aki megvédje, neki kell megvédenie 

magát. Így élt 18-19 éves koráig. Aztán találkozott egy közösséggel, ahol nem kellett bizonyítania 

semmit, és bármilyen szemtelen volt, mégis szerették és rámosolyogtak. Csendben elkezdte figyelni 

ezeket az embereket és rájött, hogy nem csak ököllel védheti meg magát. Tanulni kezdett, főiskolára jár 

és tanul bízni. Magában és az emberekben is. 

Fiú Autentikus segítő: Atrocitások, megaláztatottságok az iskolában, a „gettóban”. Származása miatti 

megkülönböztetések sora.  Mindenáron kikerülni 18 éves korban. Nem gondolt végig semmit, nem 

tervezett semmit, csak menekülni akart a „börtönből”. Fel is kereste a vér szerinti szüleit Szabolcs 

megyében. Szilveszterkor elhagyták, csak a pénzére vártak. Elzavarták dolgozni, de munkaidő végére 

ott voltak érte, hogy nehogy eltegye a pénzt. Nem voltak ruhái, a személyijét elvették, otthon is 

dolgoztatták, ütötték. A szomszéd segített neki megszökni. Pestre került, ahol dolgozott, de 

megszüntették a munkásszállást, így hajléktalan lett egyik napról a másikra. Próbált talpon maradni, de 

nem ment. Így vett egy vonatjegyet …re és itt megkereste azt az embert, akit 4 évvel ezelőtt ismert meg 

egy táborban. Hozzá fordult segítségért. Nem utasították el, nem nézték le, nem kellett mesélnie 

semmit. Szó nélkül elintézték, hogy legyen fedél a feje felett. Rájött, hogy egy megoldás van az 

életében. Ha tanul. Így elvégezte az általános iskolát, szakmát szerzett, most pedig érettségire készül. 

Nagyon megszenvedte az elmúlt időszakot, de kitartással és előrelátással nem maradunk az élet 

gödreinek mélyén. 

Amit üzen: Ugyanolyan értékesek, mint bárki más. És ne úgy csinálják, ahogy ő, mert nagyon 

megszenvedte a szabadulni akarást. Nehéz volt a semmiből felküzdeni magát. Ami fontos: kitartás, 

kitartás, kitartás. 

 

Fantáziautazás 

A játék célja egy választott „szállító” segítségével olyan tájra jutni, ahová valamilyen okból vágyódunk.  

Név Szerep Választott úti cél Valóságkapcsolat 

Hol van most 

a választott 

állat? 

Érzésvisszajelzés 

Facilitátor 
Színjátszó 

pillangó 

Repültek , nagyon 

kényelmes volt az 

ülés a pillangón. 

Gyönyörű tájak 

felett szálltak, láttak 

napraforgó mezőt és 

világítótornyot is. 

Nagyon szeretném 

látni a választott úti 

célt. A pillangó 

pedig gyönyörű. 

Szabadon 

engedtem, de 

bármikor 

vissza tud 

jönni hozzám. 

Nagyon jól 

éreztem magam, 

szép volt. 

Szívesen időznék 

ott bármikor. 

Sz. É. (16 éves 

lány) 
elefánt 

Tengerpart 

erdősávval. 

Fürödtek, játszottak, 

aztán haza indultak. 

Mindet szeretem. 

Az elefántokat, az 

erdőt, tengert. 

Visszament a 

tengerhez, de 

bátran 

hívhatom 

bármikor. 

Nagyon jó érzés 

volt, nyugalom. 

B. E. (18 éves 

lány) 

Fehér 

lovacska 

Egy nagy mező, teli 

virágokkal, kis tó, 

ott szaladgáltak. 

Sokat repültek és 

nagyon szép tájakat 

látott. 

Imádom a lovakat. A mezőn. Nagyon szívesen 

visszamennék 

arra a helyre, 

mert ott nagyon 

jó volt lenni. Jó 

volt az oda 
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vezető út is. 

L. N. (17 éves 

lány) 
delfin 

Tengerben egy 

sziget. A sziget 

partján sokat 

játszottak, hűsöltek 

is. 

Imádom a 

delfineket, mert 

okosak, 

intelligensek. 

A tengerben. Nagyon tetszett a 

gyakorlat, nagyon 

élveztem és 

szívesen 

visszamennék 

bármikor. 

G. R. (18 éves 

fiú) 
sasmadár 

Repültek magasan 

az égben, láttak 

erdőt, településeket, 

hatalmas vizeket. 

Hatalmas, erős, 

szabad, a maga ura. 

A fészkében. Jó volt. Kicsit 

nehéz volt 

először 

elképzelni, de 

aztán teljesen 

magával ragadott. 

Nagyon jó volt, 

ezt játsszuk 

máskor is. 

N. I. (18 éves fiú) elefánt 

Egy csomó 

egzotikus tájon 

voltak.  

Biztonságban 

éreztem magam 

elefántommal. 

Itt, a 

zsebemben. 

Jó volt, érdekes 

volt, nagyon 

tetszett. 

Társcsoportvezető Fekete ló 

Erdő, közepén 

tisztás és egy kék 

vizű tiszta tó, ahol 

lovacskával együtt 

fürödtek. 

Szeretem a 

természetet és a 

lovakat, mindig 

felüdülök a 

közelükben. 

A saját 

lakhelyén 

szabadon, de 

ha szeretném, 

bármikor ott 

terem. 

Nagyon jól érzem 

magam, mindig 

örömmel 

merítkezem meg 

ebben a tóban. 

Kisimulok, 

feltöltődöm. 

 

Csoportzárás 

A zárás a következőképpen zajlott: 

A termet besötétítettük, gyújtottunk gyertyákat, bensőségessé varázsolva a hangulatot. Irányított 

beszélgetés keretében alappillérről alappillére felelevenítettük, hogy miről beszélgettünk, mi tetszett 

az adott hétvégén a legjobban és mit visznek magukkal belőle. A égére érve az egész 

csoportfolyamatról kérdeztük őket. Mit tanultak, mit visznek magukkal, mi jelentette a legnagyobb 

segítséget. A beszélgetés végén egy ajándékkal kedveskedtünk a csoporttagoknak, melyet egy ölelés 

és személyes bátorító szavak kíséretében nyújtottunk át. A csoporttagok jól érezték magukat a 

csoportfolyamat során, gyakran elgondolkodtak. Nagyon hasznosnak érezték a konfliktuskezelés, a 

bizalom kérdéskörénél játszott gyakorlatokat. Sok mindent magukkal visznek és gyakran eszükbe 

jutnak az átbeszélt témakörök. Nagyon fog nekik hiányozni a törődés és hogy mindenről lehetett 

velünk beszélgetni. 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

V. csoport/ 7. alkalom 

2008. 

TELJESÍTMÉNYHEZ VALÓ VISZONY, JÖVŐKÉP, CSOPORTZÁRÁS 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társcsoportvezető 

Facilitátor 

Fiú Autentikus segítő 

Lány Autentikus segítő 

 

Irányított beszélgetés 

 Versengés, Hogy állok a kihívásokkal? 

 (Sarkall? Elkedvetlenít? Küzdök?) Amik születtek:  

 A versengés nem rossz dolog, csak nem szabad letaposni másokat 

 Amit nagyon szeretnék, azért küzdeni kell 

 Mindenem megvan ahhoz, hogy elérjem, amit szeretnék. 

 Nem szabad félni, de mérlegelni kell. 

 

Én a Te helyedben… 

 Mindenki kapott egy papírt, melyen 2 elkezdett mondat szerepelt: 

o Mostanában az foglalkoztat legjobban a jövőmmel kapcsolatban….. 

o Nagyon félek attól, hogy… 

Ki kellett ezeket a mondatokat egészíteni, nem kellett aláírni, majd ha kész volt, egy középre helyezett 

dobozba rakni összehajtogatva.  

Visszaültünk nagy körben és mindenki húzott egy papírt. 

A rajta álló mondato(ka)t , mint saját problémáját , félelmét olvasta fel, és elmondta, ő hogyan oldaná 

meg a problémát. Ezután lehetőség volt a többi csoporttagnak elmondani, mit tettek hasonló probléma 

esetén, és hogyan oldották meg. 

NÉV Mostanában az foglalkoztat legjobban 

a jövőmmel kapcsolatban….. 

Nagyon félek attól, hogy… 

K. J. (17 

éves fiú) 

Mi lesz belőlem?  

hogy fogom megállni a helyem a kinti 

életben? 

hol keressek emberi forrásokat, akik 

majd tudnak nekem segíteni munkát 

keresni, hogy lábra tudjak állni? 

Hogy tisztességes ember leszek- e? 

Lesz e boldog családom, akikkel én is 

boldog leszek? 

A kinti életben nem úgy fog alakulni, ahogy én 

elképzeltem, vagy gondoltam. Lehet h senkire 

nem tudok támaszkodni, lehet h elvesztem az 

önuralmam magam felett, vagy belerángatnak 

valamibe, ami a szabadságomba kerül, vagy 

talán az életembe… 

K. P. (18 

éves fiú) 

Hogy sikerül e a vizsga? 

Sikerül e megtalálni azt a nőt, akivel le 

tudom élni az életemet? 

Sikerül e rendes családot alapítani, vagy 

rendes állást találni? 

Hogy mi lesz velem az életben odakint? 

Ha kikerülök a gyeriből, akkor nem úgy fognak 

alakulni a dolgaim az életben, ahogy 

elterveztem, hanem pont az ellenkezője lesz… 

G. Cs. 

(17 éves 

lány) 

Hogy még tudok egy pár embernek 

segíteni, megvigasztalni és néha szeretek 

másokat megnevettetni. 

Én nem olyan vagyok, mint a többiek, 

mert inkább magamba fojtom, amit 

gondolok, mert azzal legalább nem ártok 

senkinek. 

Ha kimegyek a nagy életbe, akkor nem 

számíthatok senkire, mert csak magam leszek, 

nekem kell minden problémát megoldanom. 

Nem számíthatok senkire, ami egy kicsit rossz 

lesz, de mindent meg kell oldani, és többször 

végig kell csinálni 
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Sokszor gondolkodtam azon, hogy mit 

fogok magammal kezdeni.. addig fogok 

tanulni, ameddig csak lehet, kihasználom 

az egyetlen lehetőségem, amíg 

nevelőotthonban élek. 

Fiú 

Autentik

us segítő 

Amibe belekezdtem, azt sikerül e 

végigcsinálnom (suli, munka) 

Nagyon szeretnék olyan emberek 

társaságában jól érezni magam, akik 

segítenek átvészelni a mindennapok 

nehézségeit. Az h minél jobban be tudjon 

fogadni a társadalom. Vannak nagy 

akadályok, amiken átesek, de mégis 

felállok és megyek tovább, de mégis: 

néha nem tudom, mi a helyes. 

Hogy nem bírom tovább és feladom, nem lesz se 

otthonom, se pénzem, hogy el tudjam magam 

tartani. 

Hogy azok az emberek (barátok) eltávolodnak 

tőlem 

Hogy néha letérek.. remélem, hogy nem fogok 

soha letérni a jó útról, bár néha megingok, mikor 

valamiről rosszul döntök 

R. F. (16 

éves fiú) 

Minél hamarabb elmenjek a gyeriből, 

mert úgy gondolom, több év után a kinti 

életet is megismerni, de inkább ezzel 

még visszafogott vagyok. 

Mi lesz velem, megállom e a helyem, vagy nem 

sikerül… 

J. É. (18 

éves 

lány) 

Leérettségizzek 

Mi legyen velem kikerülés után 

Milyen úton- módon kerüljek ki 

külföldre és dolgozhassak ott 

pénzgyűjtés céljából 

Német nyelvvizsgát megcsináljam 

Nem találom meg a helyem sehol 

Egyedül maradok, magányosan 

Nem tudom, h mi legyek konkrétan 

Hol éljem le az életem? Itthon vagy külföldön? 

B. Gy. 

(17 éves 

lány) 

Mi lesz velem ? 

Tesóimban bízhatok e? 

Végig fogok jutni ezen az úton. 

Mi lesz velem? 

Családomtól. Hogy nem tudok gondolkodni és 

előre tervezni… 

D. L. (17 

éves 

lány) 

Remélem elérem, amit szeretnék, már 

pedig el is fogom! 

Milyen lesz egy család? 

Milyen anya leszek? 

Milyen lesz a kinti élet? 

Elérem azt, ami szeretnék lenni? 

Hajléktalan leszek.. 

És ha nem, akkor ha gyerekem lesz, nem 

akarom, hogy oda kerüljön és azt átélje, amit 

én.. 

P. T. (16 

éves fiú) 

Átmegyek e év végén és rendben lesz e 

minden? 

A családom, hogy a maniért lesznek… 

Én nem tudom, hogy mit akarok 

Ha 18 éves leszek, nem lesz senkim és semmim 

Hajléktalan leszek, nem lesz munkahelyem, 

barátom, házam, vagyis semmim se lesz. 

Nem lesz, akitől kérhetnék segítséget. 

Lesz e családom? Ettől is félek.. 

Remélem h nem így lesz, mert van valakim, 

akitől segítséget kérhetek: a csoport. 

F. K. (17 

éves 

lány) 

Semmit sem írt Semmit sem írt 

Facilitáto

r 

Tovább tudok e tanulni 

természetgyógyásznak? 

Lesz e valaha társam és családom. 

El tudom e kezdeni újra a mindennapi 

sportolást? 

Öregkoromra egyedül maradok. 

Nem lesz elég pénzem, hogy az álmaimat 

megvalósítsam. 

Csoportv

ezető 

Vajon lesz e erőm és kitartásom a 

céljaimhoz? 

Milyen mértékben kell segítsek annak, 

akit szeretek, hogy ő abból a legtöbbet 

profitálja.. 

Hogy eltávolodik tőlem az, akit szeretek..  

Nem találom meg az igazi társam, mert sokszor 

látom, h a legnagyobb szerelem és odaadás 

dacára is elromlik.. 
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 Egyszer kellett P. T. (16 éves fiú)ra szólni, mert arra a problémára, ami hozzá került, arra annyit 

mondott, h nem kell vele foglalkozni. Félvállról vette. A rászólást követően már nem bohóckodott és 

komolyan vette. F. K. (17 éves lány) nem írt semmit. 4-5. problémától már ő is hozzászólt saját 

tapasztalataival. 

A csoport egésze: nagyon bizalmas, nagyon őszinte légkörben zajlott a gyakorlat. Sokszor lepődtek meg 

a kimondottságtól. Hogy a félelmeik közösek. Tanácsokat adtak- gyakran maguknak is! Hihetetlenül 

mély volt. Egymást erősítették. 

Feedback:  

 furcsa és jó volt saját problémámat más szájából hallani.  

 Nem volt nehéz más gondjával azonosulni.  

 Sok jó tanácsot kaptam. 

 Nem is olyan nagy gondok így, hogy a többiek is majdnem hasonlókat 

mondtak. 

 Nagyon jók ezek a beszélgetések. Soha nem szoktunk ilyenekről 

beszélni, pedig már itt vagyunk több mint 10 éve.. 

 

Felvezetés: Az alappillérek felelevenítése, tapasztalataink összegzése 

A legrosszabb és a legjobb pillanat a csoportból 

 

NÉV legrosszabb legjobb 

K. J. (17 éves 

fiú) 

Nem volt rossz. Kicsit furcsa volt 

magamról beszélni 

A sok nevetés, a kaják, az, hogy együtt 

voltunk. A törődés, meg a szeretet, amit 

kaptunk. 

K. P. (18 éves 

fiú) 

Az az idő, mikor nem voltunk együtt. Megmutathattam, milyen vagyok 

igaziból. A játékok. Minden. 

G. Cs. (17 éves 

lány) 

Amikor elmentetek, az volt a 

legrosszabb. 

A sok nevetés, törődés. Az, hogy 

barátok lettünk. 

Fiú Autentikus 

segítő 

Elmenni volt a legrosszabb. Az, mikor mertetek őszinték lenni. 

Mikor bátrak voltatok. A sok nevetés, jó 

hangulat. 

R. F. (16 éves 

fiú) 

Mikor beszélni kellett magamról Az Activity játék, a nevetések. A 

beszélgetések. 

J. É. (18 éves 

lány) 

Hogy kevés volt az idő mindig. A filmek és a beszélgetések voltak a 

legjobbak. Nagyon hasznosnak érezte 

őket. 

B. Gy. (17 éves 

lány) 

Mikor egyszer nem ért vissza időben, és 

emiatt csak délután tudott csatlakozni.  

A játékok, a beszélgetések, mikor csak 

úgy táncoltunk szünetben. Az uzsonnák. 

Az Activity. A szeretet és odafigyelés, 

amit kaptak. 

D. L. (17 éves 

lány) 

Elejében az, hogy nem lehettem 

barátommal. 

A játékok, a nevetések az Activity. Az, 

hogy gondolkodni kezdtem. 

P. T. (16 éves 

fiú) 

Nem volt ilyen A szeretet. A sok nevetés. 

F. K. (17 éves 

lány) 

Hogy néha nem tudott megszólalni. Minden jó volt. A játékok, a nevetés, a 

filmek, a szeretet. 

Facilitátor A találkozások közti idő volt rossz, meg 

mikor nem voltam a csoporttal. 

Amikor visszafogadtatok a csoportba. A 

nevetések, a bátorságotok. 

Csoportvezető Elmenni. Rossz volt, hogy néha nem 

volt mindenki a másik ajándéka, és 

értékes valóját, tapasztalatait vonta meg 

a csoporttól. 

Az őszinteség légköre, a bátorságotokat 

látni. Ahogy támaszkodtatok egymásra, 

az, mikor ajándékai voltunk egymásnak. 

(Egyenként, mindenkihez mondott egy 

konkrét dolgot) 
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KÖZÖS CÍMER 

(tempera- kézlenyomat- 1 bölcsesség, amit itt tanult meg) 

K. P. (18 éves fiú) Megtanultam bízni másban. Megmutattam azt az oldalamat, aki igazából 

vagyok. 

 „D. L. (17 éves 

lány)” 

Tiger (anyatigris szinonimájaként használta. Legnagyobb félelme h nem lesz jó 

anya) 

R. F. (16 éves fiú) Megtanultam emberekkel jobban bánni a sok tapasztalat során, amit a Virágos 

Réttől kaptam. 

Fiú Autentikus segítő Megértettem azt, hogy miért nehéz beszélni az érzéseinkről. Megtanultam, 

hogy oda kell figyelnünk egymásra. Azt h minden rosszban van valami jó is. 

Megtanultam jobban kifejezni a gondolataimat. 

K. J. (17 éves fiú) Mertem más előtt beszélni. Sokat tanultam a többiektől, odafigyeltem másokra. 

Facilitátor Nyitottabb lettem. Egyre többet élek a jelenben. Merek álmodni. 

P. T. (16 éves fiú) Megtanultam szeretni. Megtanultam mindent. Szeretlek. 

B. Gy. (17 éves lány) Bátrabb lettem. Merek segíteni. Nyitottabb . Megtanultam, hogy fontos a 

jövőm és hogy van mire tervezzek. Megtanultam olyan emberekkel megosztani 

magam, akikkel nem mertem. Köszönök mindent. Megtanultam látni. 

Köszönöm minden egyes „virágos rét” esnek, hogy adtatok nekem egy kincset 

magatokból. 

F. K. (17 éves lány) Köszönök mindenkinek mindent! Megtanultam kezelni azokat a helyzeteket, 

amik problémát jelentettek számomra. 

Csoportvezető A bátorság kifizetődő. Egymásnak tudunk segíteni. Együtt többek vagyunk. 

Erősek vagyunk! 

J. É. (18 éves lány) Megtanultam azt, hogy minden egyes ember fontos, értékes és szeretnivaló. És 

olyan szép lehetne a világ, ha ezt mindenki így gondolná. És ezért én is 

tehetek! 

G. Cs. (17 éves lány) Hogy kinyíltam mások előtt és hogy másokra is oda tudok figyelni. 

 

Mindig van egy kis csepp remény! 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VI. csoport/7. alkalom 

2008. 

TELJESÍTMÉNYHEZ VALÓ VISZONY, JÖVŐKÉP, CSOPORTZÁRÁS 

 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 
Társcsoportvezető 

Facilitátor  

Lány Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

 

Megérkező kör 

Társcsoportvezető: 

Nagyon sokat dolgoztam a héten. Fáradt vagyok. Vannak magántanulók, akiknek segítek a 

matematikában. Ahogy megláttalak benneteket a buszállomáson, azonnal felpörögtem. Nagyon örülök, 

hogy itt vagytok.  

Facilitátor: 

Én pihentem a héten, végre a két gyermekemmel voltam otthon. Van a csoportomban egy kislány, 

akinek megkerestük a hozzátartozóit. Ez nekem nagyon jól esett. Én jól vagyok.   

H. G. (17 éves fiú): 

Jól vagyok. A múltkor síeltem egy nagyot. Alig vártam már, hogy hazajöjjek, mert már fáztam. Az első 

napom volt, hogy beköltözzek az új otthonomba. Szeretnék jelentkezni a főiskolára, de azt mondták, 

hogy az egészségügyi vizsgát nagyon komolyan fogják venni. Nekem van egy asztma betegségem. 

Remélem, hogy nem lesz semmi gond. 

P. I. (20 éves lány): 

Nem történt semmi. Összevesztem az iskolában az osztálytársammal. Mindig beszólt. Én is beszóltam 

neki. Azt mondtam, hogy ha még egyszer bántani fog, én megverem. Azóta nem mer hozzám szólni. 

K. R. (17 éves lány):  

Jól vagyok. Végre kezdem megszokni az új helyemet. Voltunk verseny táncon, ami nagyon jól sikerült. 

P. I. (20 éves lány) gyakran segít nekem, támaszkodunk egymásra. 

Lány Autentikus segítő: 

Ismét keresek fiúkat, akiknek a haján tudok vizsgázni. Sokat tanulok. Voltam a rádióban. Nagyon beteg 

voltam, és akkor kellett, hogy interjút adjak. Volt egy szakember, aki elmondta, hogy a gyermekvédelmi 

törvény mit mond, és hogyan működik a mindennapokban az utógondozás. Én meg elmondtam, hogy a 

valóságban, gyakorlatban teljesen másként működik nálunk. Most nagyon jól vagyok.  

Csoportvezető: 

Rengeteget dolgoztam. Nekem is vannak magánéleti problémáim. Volt, akinek én is esélyt adtam és úgy 

érzem, hogy ezt az esély nem tudta elfogadni. Jó, hogy itt vagytok. Amúgy jól vagyok.  

D. K. (16 éves lány):  

Már nem megyünk fel a hegyekre. Volt olyan helyzetem, hogy felmentem a párom anyukájához. Ott 

egy valaki hozzátartozó ki akart kezdeni velem. Hívnom kellett a barátomat, hogy jöjjön értem, mert 

nem bírom. Amikor megérkeztek, én elmondtam nekik, de nem bántották a fickót, mert részeg volt. 

Néha még szívat, de már többször jön ő utánam.  

Cs. É. (16 éves lány): 

Nem sok minden történt. Voltam suliban.  

G. B. (17 éves lány): 

Levizsgáztam egy kettesre a színházban. Ez lehetett volna jobb is, ha megkaptam volna a 

tételeket. Megkerestem a gyámomat, hogy szeretnék újra DNS vizsgálatot kérni édesapámmal 

kapcsolatosan. Sajnos már ebbe a bíróság sem megy bele, mert már egyszer megpróbálkoztunk 

vele.  
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Eddigi sikereink /Teljesítményhez való viszony/ 

 

Név Pozitív fénykép kapcsolódás Érzés visszajelzés 

K. R. 

(17 

éves 

lány) 

Iskolában jó jegyeket szereztem és sokat tanultam rá.  Társcsoportvezető 

Én is nagyot néztem 6 – os 

koromban, amikor az 

egész osztály engem bízott 

meg egy feladattal, amit 

én sikeresen teljesíteni 

tudtam.   

Nekem nagyon sokat segít a 

siker élmény. Ez az, amivel 

előre tudok lépni. 

Jól éreztem magam a játék 

során. 

H. G. 

(17 

éves 

fiú) 

Egy képen két történet van. Amikor még nem kezdődött 

el ez a program, illetve most a vége. Azt érzem, hogy ez 

nagy teljesítmény volt tőlem, hogy ennyire meg tudjak 

változni. Merjek mások előtt beszélni és merjek nyitott 

lenni.  

Cs. É. (16 éves lány) 

 

Én is tanultam biciklizni. 

Édesapám egy seprűnyelet 

rakott hátra, mire 

odafigyeltem már 

magamtól tudtam 

biciklizni.  

Jól éreztem magam. Miután 

valami sikerül, tudom, hogy ezt 

én tettem és hogy képes vagyok 

rá. Nekem fontos a siker. 

Csopor

tvezető 

Osztálytalálkozó, amikor a biológia tanárnőmmel 

találkoztam. Ő volt az, aki meghúzott érettségin. Pár év 

múlva már én rendelkeztem diplomával. A tanárnő azt 

mondta ezen a találkozón, hogy ő jót tett velem, mert 

legalább tanultam. Többen leugatták.  

D. K. (16 éves lány) 

Nekem is volt egy 

kedvenc felnőttem, akihez 

gyakran oda tudtam 

menni, és beszélgetni 

tudtam vele. Azt éreztem, 

hogy valahova tartozom.  

Engem hajt a siker. A negatív 

sikereimből is táplálkozom, 

tudom azt, hogy mit tehetnék 

jobban. Jól éreztem magam a 

játék során.  

Facilitá

tor 

Egy vizsgabizottság előtt állok, és a szakdolgozatomat 

védem. Bármit kérdeztek tőlem én mindent a 

nevelőotthonban élőkre, tudtam visszavezetni. Nem 

tudtak belém kötni.  

 Csoportvezetőhöz hasonlóan, 

nekem is fontosak a negatív 

illetve a pozitív sikerek. Ebből 

nagyon sokat tudok táplálkozni. 

D. K. 

(16 

éves 

lány) 

/Az elején nem találta meg a fényképét, majd később 

csatlakozott/ 

A barátomnak az édesanyja van a fényképen illetve én. 

Beszélgettünk sok mindenről. Amikor megismert 

elfogadott, és én vagyok az ő lelki szemetes ládája. Ez 

egy nagy siker. 

 Ahhoz, hogy sikerem legyen, 

tennem is kell. Ha teszek érte, 

gyakran sikerem van. Ez jó 

dolog.  

Cs. É. 

(16 

éves 

lány) 

Kerékpározni tanultam kicsi koromban. Neki mentem 

egy autónak és nem lett semmi bajom, illetve nem 

kellett, hogy kifizessem a kárt.  

 Tetszett a játék. Nekem is sokat 

jelentenek a sikerek.  

G. B. 

(17 

éves 

lány) 

Felvételi a Színházba. Sokan egy magasabb és elitebb 

iskolából jöttek felvételizni. Azt mondták, hogy nekem 

nem biztos, hogy sikerülni fog. Mindenkinek fel kellett 

olvasnia egy verset. Én dadogás nélkül el tudtam 

mondani a verset. Azonnal felvételt nyertem. Nagyon 

büszke voltam magamra.  

 Szeretnék sok mindent elérni. 

Amit én eddig nagyon akartam, 

és készültem rá mindig sikerült. 

Ilyenkor büszke voltam 

magamra.  

L. S. 

(17 

éves 

fiú) 

Az utolsó vizsgatánc. Akik ott voltak, nagyon 

megtapsoltak. K. R. (17 éves lány)vel egy nagyot 

táncoltunk.  

 Jól éreztem magam a játék 

során. Nekem is nagyon fontos 

a siker, mert csak úgy tudok 

előre lépni.  

Lány 

Autenti

kus 

segítő 

Interjút adtam a Kossuth rádióban. Nekem ez azért volt 

élmény, mert sokan azt próbálják bemutatni, hogy 

minden rendben van én pedig teljes mértékben őszinte 

lehettem.  

 Köszönöm a játékot. Jó volt a 

sikereimről beszélni. Nekem a 

legfontosabb, hogy ha csinálok 

valamit, akkor sikeremet leljem 

benne. Ez meg van, akkor 

szívesen teszem.  

P. I. 

(20 

éves 

lány) 

Osztályban félévkor nekem volt a második legjobb 

eredményem. Az aki a riválisom, még őt is lehagytam 

tanulmányi eredményben.  

 Jó volt a játék. Szeretek előre 

haladni és a sikereim után 

menni. Nekem nagyon fontos a 

siker. 

Társcs

oportve

zető 

A gimnáziumban az első hónap után engem választottak 

meg az osztálybizalminak. Én nem jelentkeztem, de 

nagy élmény volt, hisz egyedüli cigány voltam ott a 

teremben.  

  Én is köszönöm a játékot, jó 

érzés volt beszélni a 

sikeremről.  Nekem nagyon 

sokat jelent a siker, ebből tudok 

táplálkozni.  
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Hol leszek 10 év múlva 

Név Hol leszek 10 év múlva 

K. R. (17 éves 

lány) 

- érettségim lesz 

- egy szakmám 

- Főiskola 

- Kis családi kertes lakásban lakom 

- Sok állat 

- 1 gyerek 

- Jó munkahelyem van 

- Egy jó férj 

Facilitátor - ÁGOTA Falva 

- A nevelt gyermekem és barátaim között vagyok 

- Unokák 

- Társ, aki elfogadja ezt a nagycsaládot 

- Szociálterapeuta 

H. G. (17 éves 

fiú) 

- érettségi 

- diplomám 

- megtakarított pénzből házam lesz 

- tisztességes munkám 

- 10 év múlva családom 2-3 gyerekem van 

- Addigra talán autóm is lesz 

- Nem lesznek anyagi gondjaim 

- ÁGOTA 22. tábor vezető helyettese 

- Kiváló családapa leszek 

Cs. É. (16 éves 

lány) 

- érettségi 

- technikusi végzettség 

- főiskola (Jövő zenéje) 

- Próbálok dolgozni 

- Masszőr tanfolyamot végzek 

- 1 lakás, nem túl kicsi 

- Egy élettárs 

- Gyerek még nem biztos  

- Kicsi kocsi 

D. K. (16 éves 

lány) 

- Egy gyerek 

- Egy ló 

- Jogsi 

- Motor - Autó 

- Egy vendéglátással rendelkező bizonyítványom van 

- Házasság  

- 1 kis kocsma (Főnök: én) 

- Húgommal és Öcsémmel való folyamatos kapcsolattartás 

Társcsoportvezető - 2 gyerekem van + 1 állami gondozott 

- Főállású munkám van 

- ÁGOTA Falva 

- Elvégzem a Szoctert. 

- Elvégzem a pedagógiát 

- Gyerekekkel foglalkozom 

L. S. (17 éves fiú) - Érettségi 

- Szép lakás egy kis faluban 

- Jogsi 

- Autó 

- Szakácsként dolgozom 

- Normális boldog család gyerekkel 

Lány Autentikus 

segítő 

- Fodrász végzettség 

- Érettségi 

- Egyetem vagy főiskola 

- Saját lakás 
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- Megbízható partner 

- Állandó munkahely 

- ÁGOTA munkatársa 

- Fodrászatból mestervizsga 

P. I. (20 éves 

lány) 

- Jó munkahely 

- Család, gyerekek (2) 

- Saját lakás 

- Érettségi, szakma 

G. B. (17 éves 

lány) 

- Színházban dolgozom 

- Érettségi 

- Gyerek 

- Lakás 

Jó társ 

 

A játék után együtt gyűjtöttük ki azokat az értékeket, ami az életcélok eléréséhez szükségesek. 

- küzdök 

- akarat 

- bizonyítási készség 

- kitartás 

- társ 

- hit 

- szex 

- bizalom 

- élni akarás 

- pénz 

- Szeretet 

- Önállóság 

- Erő 

- Barátok 

- Őszinteség 

- Segítség elfogadása 

- Gerincesség 

- Egészség 

- Becsületesség 

- Szerencse 

- + hozzáállás 

- Siker 

- ÁGOTA 

- Béke 

- Harmónia 

- Elfogadás 

- Hűség 

- Szerelem 

- Boldogság 

- Példamutatás 

- Türelem  

- Tanulás, Kíváncsiság, Kitartás, Munkahelyhez való alázat 
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VII. csoport/ 7. alkalom 

2009 

TELJESÍTMÉNYHEZ VALÓ VISZONY, JÖVŐKÉP, CSOPORTZÁRÁS 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 
Társcsoportvezető 

Facilitátor 1 

Facilitátor 2 

Fiú Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Megérkező kör 

H. B. (16 éves fiú):  

Járt suliba, két napot hiányzott, versenyzik, hogy ki kit akaszt ki hamarabb. Megnyerte a versenyt. 

Mamához kijár, és szeretne hétvégére is kimenni hozzájuk. 

 

A. E. (17 éves lány):  

Sok minden történt vele. Fegyelmije lesz, mert egy fodrászversenyre elment modellnek. Nem is érti, 

hogy miért, pedig ez szakmához kapcsolódó dolog volt. A nővérével találkozott, kicsit haragudott rá, 

mert pénteken nem jöttek érte, de szombat reggel betoppantak, és együtt voltak egész nap. A nővére 

kislányával nem tudott találkozni, mert beteg volt. A bátyja nem tudott eljönni, mert kiképzésen volt, 

katona. 

 

Facilitátor 2:  

Beadta a jelentkezését, lehet, hogy végül szociális munkás lesz. Zajlik az élet a munkahelyén, takonykór 

van, babázik sokat, de aggódnak, hogy a kislány is elkapja. 

 

B. K. (19 éves lány):  

Munkahelyet váltott. Így jobb lesz, mert nem kell korán kelnie. Egy hetet nem volt, szünet volt. Volt 

egy hosszú hétvégéjük A. E. (17 éves lány)el. Február 13-a volt emlékezetes nap. 

 

 

Sz. M. (19 éves lány):  

Sok minden történt, volt Budapesten a Joshi Bharatban. Megtalálta a sosem látott nővérét, aki …on 

lakik, beszéltek már telefonon, régi álma volt, hogy megtalálja, nagyon- nagyon boldog. A műsorban 

beolvasott az anyukájának, de úgy, hogy megmaradt felnőtt nőnek. Jár szolizni. Három hétből egyet volt 

otthon, mindig ment. Négyes-ötösöket kapott a suliban. 

 

K. T. (17 éves fiú):  

Meglett a félévije, van, amit csak részben teljesített, de azt csak akkor tudja kijavítani, amikor gyakszi 

lesz. Elég nehéz kiigazodni a tanárokon, hogy ki mit vár el, mert van, aki szigorú, van, aki meg simán 

megadja. Eldöntötte, hogy kimegy, és jövő héten jön be a TEGYESZBE, hogy intézze. Az az érzése, 

mintha bujkálna előle az utógondozója. 

 

N. B. (16 éves fiú):  

Két hetet lógott a suliból. Fegyelmi tárgyalása volt, hat hónap felfüggesztettet kapott. Ha bármit csinál, 

akkor áthelyezik másik iskolába. (Az elmúlt két hetet végigfüvezte, most nincs jól, fáradt – körön 

kívül). /A. E. (17 éves lány) megerősítette, hogy pár emberrel – pl. vele - nem agresszív, hanem 

elkezdett tárgyalni/ 

 

Fiú Autentikus segítő:  

Folytatja az iskolát, elintézte. Szabadságon volt. Nagyot bulizott a barátaival, táncoltak, nem ismertek 

senkit, és jól érezték magukat. A munkahelyen egyre több felelősséget bíznak rá, és szeptembertől a 
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diákokat is felügyeli. A munkatársaival összekülönbözött, a rendrakás miatt, illetve megvédte a nála 

szerencsétlenebb munkatársát. 

 

K. N. (16 éves lány):  

Volt fegyelmije, év végéig haladékot kapott. Le fogják helyezni másik osztályba, ahol szakmát tud 

tanulni. (Szakiskolába). /A csoport forszírozta a szakmaválasztást/ Egy hétig otthon volt, punnyadt, 

tévézett, aludt, de a kicsik meg a szobatársa miatt mindig fel kellett kelnie. 

 

Társcsoportvezető:  

Dolgozott, készül a képzésre. Volt a barátaival úszni, bulizott. Mesélt a macskájáról. 

 

Facilitátor 1:  

Nem volt túl hajtós a meló, jól van. Volt bulizni, nagyon jól érezte magát, fél négy után ért haza. 

Kigyógyult a náthából, a múltkori hazaút volt necces. 

 

L. I. (17 éves fiú):  

Nem lógott, járt iskolába, van olyan tantárgy, amiben javítani kell, de később ki fogja javítani. 

Délutánonként csajozott. 

 

Csoportvezető:  

Lejött már kedden. Tornázott, fürödni is volt, szép kávét ivott. A nevelők kiakasztották. Sok várakozás 

teli dolog áll előtte, fiatalkorúak börtönében fog szocter csoportot indítani. ÁGOTÁ -s képzés miatt is 

készül, hogy a kollégáknak átadhassa a tudást. Fiai jól vannak, kisebbik fia versenyen volt, megy majd 

gyakorlatra a nyáron, reméli, hogy kinn is marad dolgozni külföldön. 

 

Fantáziautazás 

 

Név Választo

tt állat 

Miért Hova utazott Feedback 

Párhuzam a valósággal 

K. N. 

(16 

éves 

lány) 

Fekete 

musztáng

.  

Mert szabad. Párizsba repültünk. Ahol megnéztük 

a várost, láttam az Eiffel tornyot és 

sok múzeumot is megnéztem. 

Visszaúton még láttam a sok 

országot, miközben hazafelé 

tartottam.  

Elengedtem a musztángomat 

Amerikában a vad lovak közzé. 

Jól éreztem magam,. Nagyon 

szeretnék Párizsba eljutni. Egyszer 

az életem során el is fogok oda 

menni.  

A. E. 

(17 

éves 

lány) 

Sárkány 

Hatalmas 

pikkelyes

, szürke. 

Tüzet 

okád. 

Repülni tud 

és megvédi.  

Elrepültem vele az északi sarkra. 

Majd Japánba mentünk. Egy falu 

szélén szálltunk le. Ahol az emberek 

megijedtek a sárkányoktól. 

Találkoztunk egy kis sárkánnyal és 

egy kis lánnyal. A kissárkányt 

tanította a nagysárkány, tűzet fújni. 

És repülni. Visszafele együtt 

repültek egy kört. Gyorsan 

repültünk vissza, de nem szívesen 

jöttünk vissza.  

Sárkányt elengedtem, hogy bújjon 

el az ártérbe, ne hogy bántsák.  

Fantáziában sok mindent el 

szoktam képzelni.  

N. B. 

(16 

éves 

fiú) 

Ló 

Fekete és 

fehér volt 

a lába.  

Mert nagyon 

szeretem a 

lovakat.  

Amerikába mentünk. Megnéztünk 

egy-két nagyvárost. Majd elmentünk 

a Niagara vízeséshez. Gyorsan 

jöttünk vissza, akkor már repültünk. 

A lovamat elengedtem. Nem 

tudom, hogy hova ment.  

Nagyon szeretnék elmenni 

Amerikába.  

B. K. 

(19 

éves 

lány) 

Fehér ló, 

csillag 

van a 

homloká

n.  

Mert nagyon 

szeretnék 

lovagolni.  

Egy erdőbe repültünk, egy tisztásra 

ahol tó van a tisztáson. Barátommal 

találkoztam, akivel labdáztunk és 

játszottunk. Én sem akartam 

visszajönni. Jól éreztem magam a 

tisztáson. A lovamat elengedtem.  

A párhuzam a barátom. Szeretek 

vele lenni. Nagyon szeretnék még 

több időt vele tölteni.  

L. I. Hatalmas Hatalmas és Átrepültünk az Óceánon és New Kikötöttem a garázsokhoz, ahol a 
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(17 

éves 

fiú) 

fekete 

sárkány. 

Páncél 

pikkellye

l. Tüzet 

okád.  

meg tud 

védeni 

engem.  

Yorkba repültünk. Láttuk a 

felhőkarcolókat és a 

szabadságszobrot. Majd Las 

Vegasba repültünk, ahol bementem 

egy casinóba és sok pénzt nyertem. 

Gyorsan repültünk az Óceánokon át  

strucc is parkol. 

Szeretnék nagyon sok pénzhez 

jutni az életemben és jól élni.  

H. B. 

(16 

éves 

fiú) 

Közepe 

gólya, 

hátulja 

elefánt az 

eleje 

tigris. 

Repülni 

tud.  

Mert mind a 

hármat 

szeretem, és 

nem tudtam 

eldönteni, 

hogy 

melyikkel 

repüljek.  

Elrepültünk Afrikába és megnéztük 

a sok-sok állatot. Többre nem 

emlékeszem. Visszafele szétvált a 

három rész. A tigris és az elefánt 

Afrikában maradt és visszament az 

övéihez. A gólya hozott vissza, akit 

elengedtem és elrepült.  

Jó volt a játék. Nincs párhuzam.  

K. T. 

(17 

éves 

fiú) 

Strucc  Nagyon 

gyors. 

Gyorsan tud 

futni, erős. 

Sebességet is 

lehet adni a 

nyakán. 

Amsterdamba mentem az 

autópályára. Városnézésre, majd be 

ültünk egy kávézóba és egy jó 

nagyot szívott és adtam a struccnak 

is hogy jól érezze magát. Visszafelé 

gyorsan jöttünk.  

Lepakolta struccot a házak között.  

Nagyon szeretnék eljutni 

Amsterdamba és tetszik nekem az 

a szabad élet, ami ott van.  

Sz. M. 

(19 

éves 

lány) 

Szürke 

hatalmas 

kenguru..  

Azért 

választottam, 

mert meleg és 

puha az 

erszénye és 

ellehet bújni 

benne.  

Afrikába mentünk. Hatalmasakat 

ugrált a kenguru. Afrikában a 

hatalmas nagy állatcsordákat néztük 

meg. Majd Ausztriába mentünk, 

ahol a többi kenguruval ugráltunk a 

pusztákon. Hamar visszaértünk, 

mert elaludtam az erszényben.  

A kengurut elengedtem, hogy 

menjen vissza a többihez. Vissza 

tudom hívni.  

 

A természet filmekben sokszor 

láttam Afrikát, nagyon jó lenne, 

ha egyszer eljutnék oda, mert ott 

szabadon élnek az állatok.  

L. I. 

(17 

éves 

fiú) 

néni 

Gorilla, 

szürkehát

ú 

hatalmas 

Mert imádom 

a gorillákat. 

Nagy, okos és 

megvédi a 

szeretteit.  

Hegyekbe mentünk a dzsungelbe. 

Elvitt a családjához, ahol banánt 

ettünk és gyümölcsöket. Játszottam 

a kis gorillákkal. Felmásztunk egy 

hatalmas nagy fára, ahol fészket 

készítettünk és lefeküdtem aludni. 

Nagyon nehezen jöttem vissza, fel 

sem akartam kelni a gorilla 

ébresztett fel.  

Elengedtem a gorillámat a 

többiekhez. Ha szeretném 

visszajönne értem.  

 

Nagyon szeretnék többet pihenni, 

a természetben.  

Facilit

átor 2 

Nagy 

szürke 

fehér 

kutya, 

bobtail 

kutya.  

Mert a 

kedvenc 

rajzfilmembe

n szerepelt.  

Egy erdős, mezős, virágos rétre 

mentem. Patakban fürödtem és 

lefeküdtem a fűre pihenni. Lassan 

ballagtam vissza a kutyával, nem 

siettünk.  

A kutyát elengedtem, hogy 

játsszon. Visszahívhatom, amikor 

akarom.  

 

Többet kéne pihennem,  

méghozzá a természetben.  

Társcs

oportv

ezető 

Bölény, 

hatalmas 

nagy és 

nagy 

sörénye 

van, 

amibe 

lehet 

kapaszko

dni.  

Mert nagy és 

vigyáz rám. 

Felültem a hátára, és elrepültünk 

Amerikába. Vágtattunk a nagy füves 

prérin és elaludtam a hátán. Akkor 

ébredtem fel amikor vissza értünk.   

Túl sokat dolgozom. Levagyok 

terhelve és szükségem lenne 

pihenésre.  

Fiú 

Autent

ikus 

Gorilla, 

aranyszőr

ű 

Azért mert 

szereti 

Felkapaszkodtam a hátára, és csak 

futott előre. Egy tisztásra értünk, 

ahol mind a ketten a közeli patakban 

Elengedtem az állatomat. Nagyon 

gyorsan futott.  
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segítő megfürödtünk, majd lefeküdtünk 

aludni. Vissza nagyon lassan értünk.  

Szeretnék sokat kirándulni.  

Facilit

átor 1 

Sas Szeretem és 

hatalmas. 

Megvéd.  

Szarvasra mentem. Ahol a barátok 

ott voltak és bemutattam az 

állatomat mindenkinek. Majd 

pihentünk.  

Visszaértem. Gyorsan repült. 

Elengedtem magamtól.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VIII. csoport/ 7. alkalom 

2009. 

TELJESÍTMÉNYHEZ VALÓ VISZONY, JÖVŐKÉP 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társ csoportvezető  

Autentikus segítő 

 

A gyerekek megérkezését követően: 

Ideális otthon 

Ideális otthon Mit tehetek meg azért, hogy ilyen legyen 

 Nincs vita 

 A felnőttek nem szekáljanak 

 Tiszta környezet 

 Ne verjék szét a berendezést 

 Ne legyenek pletykák 

 Szeretet legyen 

 Buli 

 Normális kaja 

 bárki bejöjjön 

 Jó felnőttek 

 legyen pénz 

 

 Kommunikáció 

 Megcsinálni azt amit kérnek 

 Rászólni a többiekre 

 Rá szólni és megbecsülni ami van 

 Nyitott kommunikáció 

 Ismerkedni és hagyni, hogy szeressenek 

 Megszervezni és megbeszélni. Közös erő 

 Besegíteni a főzésbe 

 Megbeszélni a felnitekkel, hogy legalább 

a nappaliba be hívjuk a felnőtteket. 

 Elfogadni őket, és többet kérni a 

segítségüket 

 

 

Azért volt fontos ez az irányított beszélgetés, mert többen arról beszéltek, hogy mennyire rossz otthon 

lenni. Miután a táblázat elkészült, arról beszélgettünk, hogy ők hogyan képzelik el a jövő otthonukat. 

Azt kértem, hogy gondolják át, hogy hol lesznek 10 év múlva.  
Név Milyen és hogyan Mit tesz meg 

R. A. (20 éves lány) Hollandiában leszek, Bőr bútorok vesznek 

körbe, lesz egy gyermekem, Tervező 

leszek, Holland család vállalkozásában 

fogok segíteni 

Tartom velük a kapcsolatot. Ők ajánlották fel. 

Ott van egy pasi, akivel korábban már jártam.  

N. Cs. (18 éves 

lány) 

Lesz egy vállalkozásom, fodrász leszek. 

Kétszobás lakást szeretnék. Egy udvarral 

és egy olyan társat, aki elfogad.  

Tanulok, nem sokára vizsgázom. Gyűjtöm a 

családi pótlékot és lakhelyem környékén 

szeretnék venni egy lakást. Én nagyon megértő 

vagyok. Egy ilyen férjet szeretnék én is.  

F. P. (17 éves fiú) Szeretnék kikerülni a bátyámhoz. Van egy 

önkormányzati lakásom, anyámon 

keresztül örököltem. Szeretnék 

barátnőmmel lakni. 10 év múlva 

szerintem, én még vagánykodni fogok, de 

nem akarok gyereket. 

Az utógondozóm segít és megkapok minden 

segítséget. A bátyám nem dolgozik, de vele 

akarok élni. Barátnőmmel sokat veszekszem.  

/F. P. (17 éves fiú) nagyon nyitott volt a csapat 

előtti kommunikációra. Arról beszéltünk, hogy 

miért fontos neki a bátyával együtt élni.  

Gyerekkorunkban elszakítottak egymástól. 

Nagyon link a bátyám, sokat verekszik és 

balhézik, de én nem szeretném elhagyni. Lehet, 

hogy link, de nem engedem, hogy leszedjen. 

Megmondtam neki, hogy ha nem dolgozik, 

akkor nem szeretnék vele lakni.  

K. B. (18 éves fiú) 3 szobás lakást szeretnék. Egy focicsapatot 

és egy megértő asszonyt. Cigány tanítással 

szeretnék foglalkozni. Gyerekeknek 

szeretném tanítani. Nekem az lenne a 

Otthon már egyre jobban törekszem arra, hogy 

ne legyen vita. Tanulok sokat, hogy el tudjam 

érni a célomat. A nevelőm mondta, hogy nekem 

lehet majd egy lakásom, mert van CSP – ém. 
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fontos, hogy nyugodtságban éljem le az 

életem. 

(Családi pótlékom)Keresem az igazit.  

Z. M. (17 éves 

lány) 

Szakácsnő szeretnék lenni. Ezért tanulok. 

Szeretnék 3 gyereket. Nem szeretnék 

anyám nyomdokába lépni. Neki nagyon 

szép háza van, de elhanyagolja. Mindig én 

rakok rendet és a gyerekeit is beadta. 

Nekem szép színes lesz a házam és 

nyugodt légkör lesz bent.  

(Z. M. (17 éves lány) végre folyamatosan 

mert beszélni és nem volt türelmetlen. F. 

P. (17 éves fiú) felé is több kérdése volt.) 

Sokat tanulok. Nem nyúltam még a CSP – hez. 

Kérni szeretném az Utógondozói ellátást. 

Vannak pasik, akikkel jóban vagyok, de egyik 

sem lesz a párom. Anyámnak sem segítek 

annyit, mert az az ő háza. Múltkor elmentem és 

megmondtam neki, hogy rakjon rendet, majd 

jövök. Ha R. A. (20 éves lány) ennyire ügyes az 

anyjával, akkor én is megmondhattam.  

C. M. (17 éves fiú) Nagyon szeretnék megváltozni. Szeretnék 

egy önálló lakást, gyereket majd 20 év 

múlva. Élni szeretnék és egy érettségit 

szeretnék megszerezni.  

Ki akarom használni az államot. 24 évig bent 

akarok maradni. Majd az összegyűjtött pénzből 

lakást akarok venni. Én egy szép és megértő 

hölgyet szeretnék.  

Fiú 

Társcsoportvezető  

Lesz egy gyerekem. Leérettségizem. 

Dolgozni fogok továbbra is. ÁGOTA – ni 

fogok. Gyerekekkel fogok foglalkozni. 

Nagyon jó úton haladok. El kell kezdenem a 

gimnáziumot. Jó társat keresek.  

Fiú Autentikus 

segítő 

Elvégzem a főiskolát. Lesz lakásom a 

tesómmal. 2 gyerekem lesz. ÁGOTA- zni 

fogok.  

Most érettségizek és bízom abban, hogy 

felvesznek a főiskolára.  

Lány 

társcsoportvezető 

Tanítani szeretnék továbbra is. Ha mód és 

lehetőségem lenne rá szeretnék külföldre 

kikerülni és ott dolgozni. Keresem az 

igazit. Nagyon szeretnék két gyereket.  

Nagyon tanulom az angolt és a németet. Van 

egy párom. Voltam elbeszélgetésen és kevés 

volt az idegen nyelv tudásom. Nem keseredtem 

el, mert tanulok tovább. 

Csoportvezető Három gyerekem lesz. Ebből egy állami 

gondoskodásból fog kikerülni. ÁGOTA – 

ni fogok. Ebben fogok továbbra is 

dolgozni. Keresem én is a nyugalmat 

illetve a megértő hölgyet.  

Tanulok még, mert fontosnak tartom. Van egy 

kapcsolatom, de a gyerek születése előtt fontos, 

hogy jól megismerjem, együtt éljek vele.  

 

Jövőbe futás 

Ebben a gyakorlatban magáért, a céljaiért kell mindenkinek futnia egy sorfal között, melyet a 

csoporttagok alkotnak, és akik csak az utolsó pillanatban elháruló akadályként jelennek meg a futó előtt. 

Ezt a gyakorlatot nem szoktuk feedback- ni. Mégis többen nagyon megijedtek, vagy többszöri biztatásra 

tudtak végig menni. R. A. (20 éves lány) háromszor indult neki. Nem csak önmagában nem bízott, de a 

csoportban sem. Kiértékelő beszélgetésen próbálta elterelni a választ. Irányítások segítségével kimondta 

félelmeit. Az jó érzés volt neki, hogy a csoport megmutatta, hogy bízhat bennük.  

K. B. (18 éves fiú) is nagyon megijedt, de másodjára nagy energiával neki futott.  

C. M. (17 éves fiú) végig sétált, majd kérte, hogy még egyszer hagy csinálja meg.  

Z. M. (17 éves lány) a feedback során elmondta, hogy ez a gyakorlat erőt adott neki. Eddig is bízott a 

csapatban, de nem gondolta volna, hogy mindenki ki fogja nyitni a kaput.  
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Anonimizált jegyzőkönyv kivonat 

VIII. csoport/ 8. alkalom 

2009. 

CSOPORTZÁRÁS 

Személyi keretek:  

Csoportvezető 

Társ csoportvezetők  

Autentikus segítő 

 

Bizalomgyakorlatok 

Vakvezetés – Bizalom gyakorlatok 

1. Csoportvezető- C. M. (17 éves fiú) 

2. Fiú Autentikus segítő-K. B. (18 éves fiú) 

3. L. L. (15 éves lány)-J. R. (16 éves lány) 

4. N. Cs. (18 éves lány)-S. H. (17 éves lány) 

5. R. A. (20 éves lány)- Z. M. (17 éves lány) 

 

Feedback 

Hogy érezted magad, mi volt könnyebb, illetve az első alkalom óta változott e benned a bizalom képed 

ha igen miben! 

1. Csoportvezető 

Nagyon jó volt C. M. (17 éves fiú)vel összekerülni. Minden hasznos információval ellátott 

megbíztam benne. Nekünk sikerült mindkét gyakorlat. Nekem folyamatosan változik a bizalom 

képem. Erősödött. Ti adtatok erőt, hogy bízhatok bennetek. Jó látni, hogy ti is bíztok bennem. 

2. C. M. (17 éves fiú) 

Csoportvezető sok mindenben támogatott a gyakorlat során. Egyszer ki akartam nyitni a 

szememet, de nem tettem. Mióta ide járok, sokkal jobban megbízok az igazi barátaimban. 

Megválogatom, hogy kik azok. Meg tanultam távolságot tartani.  

 

3. K. B. (18 éves fiú) 

Én már jobban kiállok magamért. Örültem, hogy Fiú Autentikus segítővel voltam párban. Ez a 

nagy ember vigyázott rám. Sokat változtam, én ezt érzem. A nevelők már mondják, hogy még 

akkor is kiállok magamért amikor nem kéne.  

 

4. Fiú Autentikus segítő 

K. B. (18 éves fiú)vel jó dolgom volt teljesen elengedtem magam és hagytam, hogy vigyen. Jó 

volt. Soha nem felejtem el, amikor én kezdtem a pedagógiai programot. Nem bíztam senkiben. 

Rögtön beteg voltam ha ilyesmit kellett, hogy csináljak. Itt meg tőletek bizalmat kaptam, és jó 

érzés, hogy erősítettek engem a bizalmatokkal.  

 

5. L. L. (15 éves lány) 

Én J. R. (16 éves lány)t eleve is ismerem. Teljesen megbíztam benne. A program alatt jutottam 

el odáig, hogy a felnőttekbe is meglehet bízni.  

6. J. R. (16 éves lány) 

Vele egy szobában lakunk. Neki sok mindent elmondok. Ezelőtt nem beszéltem ennyit. Most 

már vele is tudok beszélni. Előtte mindig veszekedtünk.  

 

7. N. Cs. (18 éves lány) 

Nagyon féltem, amikor én vezettem. S. H. (17 éves lány) nem rég került hozzánk és egy 

szobában vagyunk. Én már rég tudtam, hogy terhes. Féltem, hogy el fog esni. S. H. (17 éves 

lány) egy kellemes csalódás nekem. Ha otthon valami kérdése van, engem kérdez mindig. 

Amúgy én meg bíztam benne. Nekem változott erősödött a bizalmam, de most már 

megválogatom, hogy kivel milyen kapcsolatot ápolok. Merek adni bizalmat az embereknek.  



 330 

8. S. H. (17 éves lány) 

Én nem féltem. tudtam, hogy N. Cs. (18 éves lány) figyel rám. A legjobban a barátomban bízok. 

Vele mindent megtudok beszélni. Rá tudok támaszkodni. Mióta az utógondozóban vagyok, 

azóta N. Cs. (18 éves lány)vel szeretek beszélni. /N. Cs. (18 éves lány) meglepődött./ 

 

9. R. A. (20 éves lány) 

/ R. A. (20 éves lány) egész nap nehezen kezelhető volt, egész nap hisztizett./ Ügyeltem Z. M. 

(17 éves lány)ra. Ő is vigyázott rám. Nem éreztem jól magam. Örülök, hogy a mérleg sikerült. 

Én nem bízom meg senkiben. Én nem is támaszkodom senkire. Sokat csalódtam már.  

10. Z. M. (17 éves lány) 

Jó volt R. A. (20 éves lány)vel. Én az első alkalommal nagyon féltem ettől a gyakorlattól. Most 

teljesen rámertem bízni magam R. A. (20 éves lány)ra. Jó volt. Én is sokat fejlődtem. A 

Nevelőmmel sok mindent megbeszélek. Válogatok.  

 

Menekülés a börtönből 

A feladat elmondása után a lányok azonnal megijedtek. C. M. (17 éves fiú) illetve F. P. (17 éves fiú), 

mint férfi azonnal erőt mutattak. Elkezdték alaposan megbeszélni a gyakorlatot. Z. M. (17 éves lány) 

és N. Cs. (18 éves lány) nem tette meg a gyakorlatot. Kiértékelés során Z. M. (17 éves lány) és N. 

Cs. (18 éves lány) a saját félelmeikről beszéltek. Miszerint ők kövérek és nem mertek belemenni a 

gyakorlatba. Nem voltak passzívak. Segítettek a túloldalról a többieknek átkerülni a kötél másik 

oldalára. Mind a két lányt sikerült megerősíteni. Arra törekedtem, hogy egyikőjük se kudarcként élje 

meg ezt a gyakorlatot. Z. M. (17 éves lány)nak jól esett, hogy a többiek jelezték, hogy átrakták 

volna. Neki az volt a fontos, hogy ha valamit kimond, akkor az úgy is van. A gyakorlatot nagyon 

rövid időn belül végrehajtották.  

Zárás: Mit viszek haza 

Név Mit 

R. A. (20 éves lány)  Ezt a helyet 

 bizalmat, amit tőletek kaptam 

 jó indulatot 

 nyitottságot 

 tanulást 

N. Cs. (18 éves lány)  Szeretetet 

 Feszültség kezelését 

 Nyílt kommunikációt 

 Bizalmat 

 Munkatársakat 

 Minden hétvégét 

F. P. (17 éves fiú)  Barátokat 

 Megoldásokat 

 Gondolkozást 

 Jacksont 

 Bizalmat 

 Nem szégyen beszélni magamról 

 Bulit 

 

K. B. (18 éves fiú)  Tanítást 

 Bizalmat 

 Nem vagyok egyedül 

 Barátokat 

 Tiszteletet 

L. L. (15 éves lány)  Anyukámmal való munkálkodást 

 Együttes munkát 

 Nyitottságot 
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 Karaokét 

 Bizalmat 

J. R. (16 éves lány)  Félelmet, hogy mi lesz velem ezután, mert itt 

biztonságban voltam. 

 Bizalmat 

 Szerető embereket 

 Hitet 

 Benneteket 

S. H. (17 éves lány)  Hangerőt 

 Ki kell álljak magamért 

 Együtt létet 

 főleg a bizalmat 

Z. M. (17 éves lány)  Hit 

 Beszédben való változás 

 Először gondolkozni, majd cselekedni 

 Bizalmat 

 Szeretet 

Nem vagyok egyedül a kiszolgáltatottságban 

C. M. (17 éves fiú)  Biztonságot 

 Együttlétet 

 Csapatot 

Fiú Társcsoportvezető  Csapatot 

 Bizalmat 

 Reményt 

 Tanulást a jövőre nézve 

Lány Társcsoportvezető  Együtt létet 

 Hiányomat, hogy többet nem tehetem meg 

 Bizalmat 

Szeretet 

Fiú Autentikus segítő  Tanulást 

 Bizalmat 

 Csapatot 

 együttes munkát 

 reményt 

Csoportvezető  Csapatot 

 Hitet (Érdemes mindezt csinálni) 

 Nyitottságot 

 Szeretetet 

 Bizalmat, amit tőletek kaptam 
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5. fejezet 

 

 

 

A KÁSZPEM® Módszer hatékonyságát mutató fejlődési ívek 

Kiindulási pontok 

 

A gyerekek véleménye a nevelők róluk alkotott véleményéről 

 

A KÁSZPEM® módszer hatékonysága megfigyeléseink tükrében 

 

A KÁSZPEM® módszer hatékonysága a nevelői vélemények tükrében 

 

Egyéni fejlődések (1) 

K. I. (17 éves lány) a program során elért fejlődésének bemutatása 

 

 

Egyéni fejlődések (2) 

K. P. (18 éves fiú) a program során elért fejlődésének bemutatása 

 

 

Egyéni fejlődések (3) 

K. B. (18 éves fiú) a program során elért fejlődésének bemutatása 

 

A csoport fejlődési mutatói 

 

A csoport fejlődési szakaszai 

 

A csoport hatékonysága 

 

Társadalmi beilleszkedés valószínűsíthető sikeressége a csoporttagok egyéni megítéléseiben - 

Eredmények a program előtt és után 

 

Társadalmi beilleszkedés valószínűsíthető sikeressége a csoport egészére vetítve- Eredmények 

a program előtt és után 

 

Társadalmi beilleszkedés valószínűsíthető sikeressége a csoporttagok egyéni megítéléseiben - 

Eredmények a program előtt és után 

 

Társadalmi beilleszkedés valószínűsíthető sikeressége a csoport egészére vetítve- Eredmények 

a program előtt és után 
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5. fejezet 

 

A KÁSZPEM® Módszer hatékonyságát mutató fejlődési ívek 
 

 
A módszer hatékonyságát illetően 12 gyermek- és lakásotthonban tapasztalt 

eredmények állnak rendelkezésünkre. Fejezetünkben 8 tesztcsoport eredményeiből 

válogattunk. 

A csoportfoglalkozás minden esetben minimum 7 alkalomból épült fel, az egyes 

csoportfolyamatok minimum féléves időintervallumban zajlottak. Minden egyes 

csoportalkalom 3 napból, azaz egy hosszú hétvégéből állt. Ahogyan azt már a módszertani 

fejezetben is taglaltuk, az első csoportfoglalkozást minden esetben megelőzte egy előzetes 

állapotfelmérés, melyben mind a gyerekek, mind a nevelők véleményét, meglátásait 

rögzítettük. A felmérő kérdőíveket a csoportfolyamat végén megismételtük a nevelőkkel és a 

gyerekekkel is. A fejlődés eredményessége mérésének fontos eszköze volt módszerünkben a 

kontakt nevelőkkel való, minden egyes csoportalkalom előtti folyamatos konzultáció (ez a 

szervezéstechnikai előkészítés fontos része). Ezen kívül a csoportfolyamat előtt, közepén és 

után az összes, gyermekkel kapcsolatban lévő nevelővel konzultáltunk. Mivel a 

csoportfolyamat előtt és után is ugyanazokat a mérőeszközöket használtuk, így alkalmas 

adatokat kaptunk módszerünk hatékonyságának mérésére. A két eredmény (előtte és utána) 

közötti különbség jól mutatja a módszer hatékonyságát, valamint a diagnosztikus 

jegyzőkönyvek is az eredményeket támasztják alá. 

 
 

Ebben a fejezetben a KÁSZPEM® hatékonyságát szeretnénk bemutatni, mind a csoport, 

mind pedig az egyén fejlődésének szempontjából. 

 

5.1 Kiindulási pontok 

 

Ahhoz, hogy a fejlődés mértékét meg tudjuk állapítani szükséges a kiindulási pontok 

meghatározása is. 

Az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok számos hátránytól szenvednek, mely 

legtöbbször szocializációs folyamatuk sérüléseiből fakad. A 2004 és 2009 között végzett 
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ÁGOTA® országos, állapotracionalizáló kutatás13 számos nehézségre, hiányosságra mutat rá. A 

csoportfolyamat elején felvett állapotfelmérő kérdőívek – a kutatás eredményeivel összhangban 

az alábbi területeken mutatnak nehézségeket: 

 

 Alacsony önértékelés, önbizalomhiány, identitás, énkép 

 Társas kapcsolatok problémái (nevelők, sorstársak, barátok, vér szerinti család), 

Tolerancia alacsony szintje, beilleszkedési nehézségek, Zárkózottság, elszigetelődés 

 Megfelelő példaképek megválasztásának nehézsége 

 Kötődési képesség (túlzott vagy gyenge) 

 Családi trauma megléte, feldolgozottsága  

 Bizalomkép sérülése (felnőttek, kortársak) 

 Érzelmi stabilitás hiánya 

 Kommunikációs nehézségek (önkifejezési eszköztár szegénysége) 

 Önrendelkezési problémák: önreflexió, önkritika képességének hiánya, önkontroll, 

önfegyelem nehézségei, felelősségérzet, jogok, kötelességek 

 Koncentrálás: Szétszórtság, összeszedettség  

 Önérvényesítés nehézségei, olykor teljes hiánya (alárendeltség, konformizmus, 

befolyásolhatóság) 

 Konfliktuskezelési nehézségek- Indulatvezérelt viselkedés (indulatosság, dühből 

cselekvés) 

 Kiszolgáltatottság- érzetből fakadó problémák 

 Teljesítményhez való viszony: Kudarckerülés, tanult tehetetlenség 

 Alulmotiváltság (úgy érzi, nincs miért küzdjön, magáért sem küzd) 

 Igényszint realitása - igényei és lehetőségei összhangban vannak-e 

 Jövőkép (céltalan vagy irracionális jövőkép; jövőtől való félelem) 

 

Ezeket a fejlesztendő területeket a módszer alapítója 7 alappillérbe rendezte, amelyek 

mentén épül fel a KÁSZPEM®. A 7 alappillér a következő: 

Bizalom; Interperszonális kapcsolatok; Nehéz életesemények feldolgozása; Normák és 

vezérfonalak; Kiszolgáltatottság érzet; Önrendelkezés; Teljesítményhez való viszony és 

Jövőkép 

A fenti listából jól látható, hogy pontosan azok a területek mutatnak hiányosságokat, 

nehézségeket, melyek az életben való boldoguláshoz elengedhetetlenül szükségesek, ezért egy 

komplex, átfogó személyiségfejlesztést kell megvalósítani a gyermek - és lakásotthonokban.  

Ezt az embert próbáló feladatot látva megtorpanhatnánk, mondván: nincs eszköz a 

kezünkben, melyekkel ezeket a hiányosságokat pótolni, a nehézségeket kezelni tudnánk. A 

megerősítés, odafigyelés, szeretetteljes, viszonylag állandó jelenlét, a megfelelő normák és 

értékek hiteles átadása, az érzelmi biztonság nyújtása mind- mind olyan pedagógiai eszköz, 

melyek alkalmazásához nem kell különösebb iskolai végzettség, pláne nem diploma. Egyszerű, 

őszinte odafordulás és emberség szükséges, mellyel érzelmi stabilitást nyerhet az állami 

gondoskodásban élő gyermek és fiatal.  

                                                 
13 Kothencz János: Róluk…értük… I. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok („állami gondoskodásban élők”) 

társadalmi sajátosságai napjainkban- Országos kutatás az „állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok 

körében” ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú 

Alapítvány 2009 Szeged 
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5.2 A gyerekek véleménye a nevelők róluk alkotott véleményéről 

 

Mielőtt belefognánk a KÁSZPEM® módszer alkalmazása során tapasztalt egyéni 

fejlődésekben elért eredmények bemutatásába, szeretnénk egy nagyon érdekes és 

mindenképpen megfontolandó tényre felhívni a gyermekvédelmi szféra bármely területén 

dolgozó, de különösképpen a közvetlenül gyermekkel foglalkozó kollégák figyelmét. Az elő- 

és utótesztek értékelésekor egy nagyon elgondolkodtató különbséget tapasztaltunk. Arra a 

kérdésre, hogy mit gondolnak a gyerekek, hogyan jellemezné a nevelőjük őket, olyan válaszok 

születtek, melyek még csak nem is feltételezik azt, hogy nevelőjük jót gondolhat róluk. Az 

adott válaszok az esetek jelentős százalékában sokkal negatívabbak voltak, mint a nevelő valós 

véleménye. (A nevelőket is megkértük, hogy jellemezzék a gyermeket.)  
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Gyerek 

neve 

Szerinted a nevelőd hogy 

jellemezne téged? Nevelő jellemzése a gyerekről 

Lány 1 

(I. 

csoport) 

Nagyon sok rosszat. 

(sajnos) 

Jó képességű, jószívű, segítőkész, rendkívül erős 

szeretetigényű, nagyon erősen befolyásolható, 

közösségben gyakran peremhelyzetű (általában).  

Általában pozitív emberi tulajdonságokkal 

rendelkezik, ha éppen nem csavarog, akkor 

„mintagyerek”. 

Fiú 

(I. 

csoport) 

Trehány vagyok (de ez 

nem igaz). Lusta vagyok 

(ez mondjuk igaz) 

Ragaszkodó, szívesen keresi a felnőttek társaságát. 

Igényli a szeretetet, a törődést, az egyéni bánásmódot. 

Könnyen befolyásolható egyéniség. Segítőkész. 

Lány 2 

(I. 

csoport) 

Biztos vagyok benne, 

hogy van, aki jót, és van, 

aki rosszat 

Rendkívül ragaszkodó, barátságos nagylány. Annak 

ellenére, hogy ilyen nyitott, barátságos, kevés komoly 

barátja van, ritkán jár társaságba, szórakozni, 

fiúbarátja nincs. Megbízható. A rábízott feladatokat 

(ha kedve van) maradéktalanul elvégzi Ragaszkodó, 

Humoros 

Fiú 1 

(II. 

csoport) 

Pozitív, és negatív 

tulajdonsága egyaránt van. 

De több a negatív 

tulajdonsága. 

Tisztelettudó, de ha iszik, 

ez változik. 

Értelmileg átlagos képességűnek mondható. 

Érzelmileg stabil. Kommunikatív, nyitott, és 

kezdeményező személyiség. Könnyen teremt 

kapcsolatot, és sok barátja van. Udvarias, tisztelettudó, 

művelt fiatal benyomását kelti. A kapcsolatteremtő 

képessége, tisztelettudása, udvariassága, nyitottsága, 

optimizmusa pozitív tulajdonságai közé tartozik. 

Fiú 2 

(II. 

csoport) 

Azt hogy én vagyok a 

legrosszabb gyerek. 

Intelligens, az erős átlagosok közé sorolható 

adottságait tekintve. Olvasott, jólértesült, 

kommunikatív, érdekérvényesítő személyiség. 

Kommunikatív, véleményét, érzéseit megfogalmazni 

képes fiatal. Érdeklődő, humort kedvelő fiatal. 

Fiú 3 

(II. 

csoport) 

Semmit. Azt írnak, amit 

akarnak. 

Egy visszafogott, zárkózottabb személyiség, ezért 

több odafigyelésre és szeretetre van szüksége. 

Tisztelettudó, szorgalmas gyerek, aki gyakran vállal 

önként plusz feladatot. Jó kedélyű és megnyerő 

modorú. Értelmileg átlagos képességű, érzelmileg 

sajnos nem mondható stabilnak, a még viszonylag 

friss lelki sebei miatt. A felnőttek tanácsait 

megfontoló, segítőkész személyiség. Jellemző továbbá 

a jókedv és a vidámság a fiúra. 

Fiú 4 

(II. 

csoport) 

Megcsinálom, amit 

mondanak 

Értelmileg átlagos képességűnek mondható. 

Érzelmileg megviselte az édesanyja elvesztése, ezért a 

beilleszkedése nehezebben történt. Kommunikatív 

személyiség, érzelmét képes kifejezni. Megbízható, jó 

szándékú, tisztelettudó, figyelmes, nyitott a társai és a 

felnőttek felé. 

Lány 

(II. 

csoport) 

A körletmunkát, 

megcsinálom, van egy pár 

igazolatlanom az 

iskolában. Néha nem 

vagyok megbízható. 

Vannak vágyai, elképzelései a jövővel kapcsolatban, 

de kevésbé kitartó. Nem szeret erőfeszítéseket tenni. 

Humoros, kedveskedő. Jó szándékú. Nyitott. 

Érzékeny. 

Lány 1 

(III. 

Szeleburdi. Kamaszkor elején lévő lány. Segítőkész, a maga 

módján okos. A rá bízott feladatokat nagyrészt 
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csoport) megcsinálja. Nagy mozgásigénye van. Segítőkész, 

őszinte, nyílt, nyitott a nevelők irányában, barátságos 

Lány 2 

(III. 

csoport) 

Szétszórt, kedves, 

segítőkész, nagyszájú 

Nagyon aranyos, szeretnivaló kis- nagylány. Keresi a 

helyét, Szétszórt (nincsenek stabil alapjai), felnőtt 

segítséggel nevelésbeli hiányosságait pótoljuk. 

Segítőkész, kapcsolatokat imád létrehozni, jó 

hangulatot teremteni maga körül. Családi kötődése, 

főként a testvérei iránt nagyon erős. 

Fiú 

(III. 

csoport) 

Nem tudom de szerintem 

nem sok jót 

Felnőttes, komoly, megbízható. Kicsit koravén, de ez 

annak tudható be, hogy nagyon sok mindent megélt. 

Tanul tapasztalataiból. Kitartó, megbízható, 

céltudatos, őszinte 

Lány 3 

(III. 

csoport) 

Szemét vagyok néha. 

Sokat segítek a munkába. 

Visszabeszélek néha, ha 

nem tetszik valami. 

Serdülőkorba lépett gyermek. Ennek megfelelően az 

erre a korra jellemző problémák merülnek fel. 

Szeretne már nagyobb, érettebb lánynak mutatkozni. 

Ilyen lányok társaságát keresi. A rábízott munkát 

megfelelően elvégzi, tanulmányi eredménye lehetne 

jobb. Testvéreinek sokat segít.  

Lány 1 

(V. 

csoport) 

Tud normális és gonosz is 

lenni 

Őszinte, segítőkész kamasz, barátságos lány. Olykor 

irányító kisebb társaival szemben. Általában jó 

kedélyű. Néha indulatos. Segítőkész, vidám, őszinte 

Lány 2 

(V. 

csoport) 

Nem kedves. Csak nagyon ritkán találkozunk. Nincs vele 

különösebb probléma. Szélsőségektől mentes a 

viselkedése. Általában tisztelettudó, segít, ha 

megkérik. 

Lány 3 

(V. 

csoport) 

Úgy igazán nem ismernek 

annyira. Csak köszönünk, 

és egy pár mondat erejéig 

beszélgetünk egymással. 

Továbbtanuló kislány. Magatartása példás. Mindig 

kedves, intelligens kislány. A hétvégéket tölti itt a 

gyermekotthonban, önálló életet él a kollégiumban. 

Kedves, szófogadó, szeretetreméltó gyermek. Kicsi 

kora óta itt a gyermekotthonban nevelkedik. Kedves, 

őszinte, szerény, tisztelettudó társaival és a 

felnőttekkel is egyaránt. Tiszta, becsületes, jószívű 

kislány. Jó képességű, önálló 

Fiú 

(V. 

csoport) 

Nem vagyok rossz, csak 

tanulni kéne. 

Mosolygós, mindig vidám, kiegyensúlyozott. A házi- 

és napirendet betartja. Életkorának megfelelő 

önállósággal rendelkezik. Szívesen segít mindenben, 

szeret benne lenni minden jóban, néha a csínytevésben 

is. Nyitott, érdeklődő mindenre, szeret mindent 

kipróbálni, őszinte. Túlságosan is nyílt, befolyásolható 

Lány 1 

(VI. 

csoport) 

Nagyszájú, gonosz, 

szemtelen! 

Érzékeny, mély érzésű, keresi a felnőttek társaságát. 

Barátságos, együttműködő, jól kommunikál 

Lány 2 

(VI. 

csoport) 

Lobbanékony vagyok, 

csúnyán beszélek. 

Csöndes, visszahúzódó, nehezen oldódik. Érzékeny, 

mély érzésű, nagy szíve van 

Fiú 1 

(VII. 

csoport) 

Néha jó vagyok! De 

minden gyerekben ott van 

a rosszaság. 

Szerény, csendes, szófogadó fiatal. A házirendet 

betartja, nagyon jól focizik. 

Lány 1 

(VII. 

csoport) 

Hisztisnek tartanak és 

kényesnek. Amúgy 

aranyos, kedves, okos 

lánynak tartanak. 

Határozott elképzelései vannak az életről. Szófogadó, 

értelmes, nyíltszívű fiatal felnőtt. Segítőkész, kedves, 

szófogadó, jószívű. Általában igazat mond. 

Legtöbbször megbízható is. Tanítja a kisebbeket a 
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házimunkára. 

Lány 2 

(VII. 

csoport) 

Bunkó, szemtelen és 

abnormális viselkedésű 

gyerek vagyok. 

Dinamikus vezető alkat. Akit megszeret, azt 

védelmezi. Szépen, tisztán öltözködik. Szeret 

beszélgetni, vagyis beszélni. Segítőkész, ha 

megkérjük, általában mindenben segít. Kisebbekkel 

„anyáskodik”. Gyönyörű énekhangja van, jól táncol. 

Fiú 1 

(VIII. 

csoport) 

Hát igazán a nevelők azt 

szeretnék, hogy ne 

csináljam a 

hülyeségeimet, szokjak le 

róluk. 

Kedves, szimpatikus megjelenésű, optimista 

életfelfogású fiatalember. Tanulási morálja igen jónak 

mondható. Mivel hangulati hullámzások és érzelmi 

kilengések jellemzik, segítőkészségére, társaihoz 

fűződő kapcsolataira ez rányomja bélyegét. Bár nem 

vezető egyéniség, kedvelik társai. Ami érdekli, abban 

kitartó. Társaihoz jó szándékú, adakozó. Lényeglátó 

Lány 

(VIII. 

csoport) 

Néha nem a legjobbak 

közé tartozok! De 

intelligens, kedves. 

Nyílt, felszabadult, önálló gondolkodású személyiség. 

Felszabadult természetű, vezető egyéniség, kivívta 

magának a vezető pozíciót. Társai kedvelik, 

véleményére igényt tartanak, adnak rá. 

Vezetőképesség, kreatív gondolkodás, célirányos 

magatartás, kitartás. 

Fiú 2 

(VIII. 

csoport) 

Semmi jót nem nagyon 

mondanának. 

Intelligens, jó képességű gyerek. Könnyen köt 

felszínes ismeretségeket, valódi mély barátságokat 

azonban nehezen. Gyors, logikus gondolkodású. 

Nagyon segítőkész, empatikus tud lenni, ha akar. Jól 

sakkozik, asztaliteniszezik. 

 

Amíg a gyermek nincs tisztában a vele közvetlenül foglalkozó nevelő véleményével, 

addig nem várhatjuk el a gyermektől, hogy elfogadja helyzetét, hogy jól érezze magát az adott 

gondozási helyen; hogy aktív tagja legyen a közvetlen környezetének („közösségének”). Mi 

motiválja őt cselekedeteiben, ha nem kap megfelelő visszajelzést, megerősítést? Nem várhatjuk 

el, hogy a társadalom sikeres tagja legyen, ha nyilvánvaló hátrányai, nehézségei mellé szótlan, 

vagy csak a negatívumokat hangoztató felnőtt jelenlét társul. Hiszen a gyermek az önreflexió 

képességét, határait, erősségeit, korlátait az őt közvetlenül körülvevő környezet 

visszajelzéseiből tanulja meg, és ameddig el nem sajátítja a saját tetteire, érzéseire, gondolataira 

való reflektálás képességét, addig ezt a környezetének kell pótolnia. Tény, hogy az önreflexió 

és önkritika csak akkor fejlődhet egészségesen, ha a negatív és pozitív visszajelzések nagyjából 

egyenlő mértékben és intenzitással érkeznek a gyermek felé. Az alapító Kothencz János egyik 

legfontosabb szempontja volt a módszer konstruálása során, hogy az önreflexív készség ill. 

képesség fejlődjék a gyermekben. Az érdem nélküli dicséret éppoly káros lehet, mint az 

állandó negatív kritika. A hangsúly a visszajelzés meglétén van. Korrekt visszajelzés nélkül az 

egyébként is kusza érzelmi világában nem találhatja meg a gyermek az egészséges, magabiztos 

felnőtté válás útját. 

Gondoljuk át, és próbáljuk elképzelni így,- jó tulajdonságaink ismerete, biztató szavak, 

pozitív visszajelzések nélkül, - az életünket, céljainkat, reményeinket, vágyainkat. Próbáljuk 

így elhordani sebeinket, az érzést, hogy „nem kellettem a szüleimnek”, hogy „eldobtak”. Ugye 

nehéz? Éppen ezért mindenképpen megfontolás tárgyává kell váljon az egyértelmű, világos 

kommunikáció, valamint a verbális, nonverbális jelek összhangjának fontossága. Ez minden 

gyermekkel foglalkozó kolléga számára ajánlott.  
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5.3 A KÁSZPEM® módszer hatékonysága megfigyeléseink tükrében 

 

Módszerünkkel az alábbi problématerületeken értünk el jelentős fejlődést: 

Problématerület 

 
KÁSZPEM® módszerrel elért eredmények 

 
Az alacsony 

önértékelés, 

önbizalomhiány 

problematikája 

Programunk során a résztvevő gyermekek és fiatalok a csoporttagok 

visszajelzéseiből, valamint a feedback- ek tanulságait figyelembe véve 

határozott erősödést mutattak ezen a területen. A reális dicséret, a 

nézőpontváltás lehetőségének megmutatása, az odafigyelő, érdeklődő 

hallgatás segítségével a csoportban résztvevő fiatalok saját maguk 

ébredtek szerethető tulajdonságaikra, tettrekészségükre, erősségeikre és 

határaikra. Ez egyfajta indirekt, óvatos érlelés, melyben mindent a 

gyermek fogalmaz meg, mely folyamatban a team- és csoporttagok 

katalizátorok „csupán”. A fokozott gyakorisággal történő megerősítés 

bizalmunkról, feltételek nélküli elfogadásunkról, nagyrabecsülésünkről 

olyan fejlődést eredményezett, mely segítségével résztvevő fiataljaink 

önértékelése, önbizalma nőtt. Fontos „adu” kezünkben a tény is, miszerint 

nem az az érdekes, amit eddig tett, nem a múltja a meghatározó 

„megítélésében”, hanem jelenlegi teljesítménye, céljai, tettei, a jövője. Az 

egész csoportfolyamat ezen problématerület megoldását, enyhítését 

szolgálja. Bővebben: Anonimizált jegyzőkönyvkivonatok  

Bizalomkép sérülése 

(felnőttek, kortársak) 

A bizalomkép sérülését illetően több aspektusból kellett a problémához 

közelítenünk, elkülönítve a bekerülés előtti, illetve utáni időszakot. A 

bekerülés előtt, illetve a bekerülés miatt a családtól elszenvedett 

csalódások súlyos sebeket ejtettek a fiatalok bizalomképén. A bekerülés 

utáni időszakból a fiatalok gyakran számoltak be arról, hogy valamely 

bizalmasan átadott információ a nevelőnek, vagy más fiatalnak sok esetben 

végződött „kipletykálással”. Ezen sérülés regenerálását a csoporttitok 

megőrzésével, bizalomgyakorlatokkal végeztük. Fontos eszközünk a 

KÁSZPEM®- ben a tudatosítás, mely nem a teamtagok 

megfogalmazásában került interpretálásra, hanem maguk a csoporttagok 

fogalmazták meg. Nagyon fontos volt a team tagok mintája, mellyel más 

példát is láttak az eddigieken kívül. Egy gyakorlat során legféltettebb, 

személyes „kincsüket” adták át csoporttársaiknak. Ebben a gyakorlatban is 

részt vettek természetesen a teamtagok maguk is, akik kölcsönösen rá 

bízták személyes „kincsüket” a csoporttagokra- így is megtapasztaltatva 

egy felnőtt feltétlen bizalmát14. A csoportfolyamat során a résztvevő 

fiatalok újra tanultak bízni. 

Társas kapcsolatok 

problémái  
(nevelők, sorstársak, 

barátok, vér szerinti 

család, megfelelő 

példaképek 

megválasztásának 

nehézsége) 

A csoportfolyamatok során fő célunk a kapcsolatok differenciált 

kezelésének megtanítása volt, melyet különböző eszközökkel értünk el. A 

szerepjátékokon keresztül a vizualizációs gyakorlatokon át. Sokat segített a 

feltétlen elfogadás, a minden csoporttag részéről megnyilvánuló figyelem 

és tisztelet jelenléte is15.16 Eszközeink alkalmazásának eredményeképpen a 

csoporttagok differenciáltabban kezelték kapcsolataikat, és tudatosabban 

építettek ki új kapcsolatokat. Viharos kapcsolataik a csoportfolyamat 

hatására konszolidálódtak az esetek 80 %-ában. 

                                                 
14 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek I- VIII. csoport 1. alkalom 
15 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport 2. alkalom 
16 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek VIII. csoport 2. alkalom 
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Családi trauma 

megléte, 

feldolgozottsága  

 

Sok esetben az átélt nehézségeket, traumákat némán, szótlanul viselik 

az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok. A KÁSZPEM®- mel 

megtanultak beszélni ilyetén nehézségeikről17 (bizalomteljes légkör), 

valamint adott alappillérekben különféle perspektívákat kaphattak nehéz 

életeseményeik megértéséhez. Nagy előrelépést hozott az átélt események 

kölcsönös megosztása is, mellyel tudatosult a csoporttagban, hogy 

nehézségével nincs egyedül.  

Az érzelmi stabilitás 

hiánya 

Ez a problématerület az egyik leghangsúlyosabb az állami 

gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok hátrányainak, beilleszkedési 

nehézségeinek kialakulásában, megkérgesedésében. A KÁSZPEM®- ben a 

csoportfolyamat során az állandó személyi összetétel, a kialakult normák 

mentén ismétlődő szokások (étkezések, ébresztések, megérkező körök, 

folyamatos tájékoztatás, stb.) mind - mind az érzelmi stabilitás kialakulását 

szolgálta. Bővebben: anonimizált jegyzőkönyv kivonatok 

Kommunikációs 

nehézségek 

(önkifejezési 

eszköztár 

szegénysége) 

Az állami gondoskodásban élő fiatalok esetében gyakran tapasztaltuk 

abbéli frusztráltságukat, mely az önkifejezés nehézségeiből, 

kommunikációs problémáikból fakad. (Nincs szavam arra, amit érzek). A 

KÁSZPEM®- ben az egyik leglátványosabb fejlődést minden esetben a 

kommunikáció fejlődésében értük el. Ez egyrészt köszönhető a 

csoportalkalmak során alkalmazott, túlnyomórészt verbális 

gyakorlatoknak, a vizualizációs gyakorlatoknak, valamint a csoport tagjai 

által nyújtott mintáknak18. A fejlődést a csoportalkalomról 

csoportalkalomra megfigyelhető gördülékenyebb, egyértelműbb, letisztult 

megfogalmazás, az árnyaltabb kifejezésmód megjelenése, valamint 

szókincsük bővülése mellett az őket körülvevő környezet (lakóközösség, 

iskola) visszajelzései is alátámasztották. 

Önrendelkezési 

problémák: 

önreflexió, önkritika 

képességének hiánya, 

felelősségérzet, 

jogok, kötelességek 

A KÁSZPEM®- ben az önismeret fejlődése (csoporttagok 

visszajelzései által) segítette az önreflexív képességek fejlődését. Az 

autentikus segítők mintaadása példaként szolgált a felelősségteljes 

gondolkodásmód kialakulásában19 is a csoporttagok számára. Gyakori 

probléma a jogok túlhangsúlyozása a kötelességgel szemben. 

Módszerünkben különféle tudatosító gyakorlatokkal, személyes 

mintaadással közelítettük a jogok és kötelességek arányát. A nem 

egyoldalú, egy nézőpontú megközelítés alkalmazásával, valamint a 

„mérleg-gondolkodás” fejlesztésével egyensúlyba került a fiatalok 

önrendelkezése. Ezt jól demonstrálta a világos, reális, óvatosabb célok 

megfogalmazása, valamint a célirányos tevékenységek megjelenése is. 

A koncentrálás 

(szétszórtság, 

összeszedettség), 

kitartás és szorgalom 

kérdéskörében 

A KÁSZPEM®- ben fokozottan törekedtünk a gyermekkel való pozitív 

kapcsolatunk kialakítására, hogy motivált legyen a tanulásra, a figyelem 

fenntartására és a késleltetésre az elismerésünkért (ti. a gyermek 

alapvetően nem a tanulás vagy tudás öröméért tanul először, hanem a 

számára fontos személyek elismeréséért, amit a jó teljesítményéért kap). 

Részünkről minden esetben pozitív megerősítés történt a tanulás 

fontosságára, a kitartás, reális célkitűzések megerősítésére. 

                                                 
17 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek I. csoport 5. alkalom 
18 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport 5. alkalom 
19 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport 6. alkalom 
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Önérvényesítés 

nehézségei, olykor 

teljes hiánya 

(Alárendeltség, 

konformizmus, 

befolyásolhatóság- 

megfelelő példaképek 

kiválasztása) 

Módszerünk egyik alapeleme, hogy a csoport teljesítménytöbbletét az 

egyén fejlődésének szolgálatába állítsuk. Ennek eléréséhez olyan 

gyakorlatokat alkalmaztunk, mely indirekt módon ugyan, de nem hagyták 

az elszürkülés, beolvadás lehetőségét a csoporttagnak. A gyakorlatokban 

rámutattunk saját érdekeik képviseletének hiányosságaira20, valamint a 

gyakorlatok hatására megfogalmazódtak a csoporttagokban egyéni 

igényeik is. A csoporttagok megtanultak esetenként nemet mondani saját 

családtagjaiknak is21. 

Konfliktuskezelési 

nehézségek- 

Indulatvezérelt 

viselkedés 

(indulatosság, 

dühből cselekvés 

kontra önkontroll, 

önfegyelem 

nehézségei,) 

Módszerünk során a fiatalkorúak börtönét megjárt fiatal esetében is 

áttörést értünk el, mely hatására az addigi agresszív megnyilvánulásairól 

híres, csak magára számító fiú konfliktusait ököl helyett megbeszéléssel, 

nehézségeit csoporttal együttműködve oldotta meg- miután tudatosodott 

benne, hogy elfogadó, nem pedig ítélkező környezetben van22. Minden 

csoportban jelentős javulás volt érezhető a konfliktuskezelési technikák 

alternatíváinak elsajátításával. 

Kiszolgáltatottság- 

érzetből fakadó 

problémák, tanult 

tehetetlenség 

 

Jövőkép (céltalan 

vagy irracionális 

jövőkép; Igényszint 

realitása - igényei és 

lehetőségei; jövőtől 

való félelem) 

Az állami gondoskodásban élő fiatalok esetében a másoktól való 

függés és a hagyatkozás képességének hiánya erős ambivalenciát okoz, 

tovább nehezítve helyzetüket. A KÁSZPEM®- ben sikerült jól 

alkalmazható alternatívát kínálnunk a csoporttagoknak, melyben 

tudatosabbá vált bennük életük irányításának lehetősége. A csoporttagok a 

módszer hatására képessé váltak célok és elérésükhöz szükséges lépések 

meghatározására, így teremtve biztonságot. A csoporttagokat nem a 

kallódó, céltalan lét jellemezte a csoportfolyamat végére, nem bújtak többé 

a tanult tehetetlenség álcája mögé, hanem sorsuk aktív részeseivé váltak.23  

 

5.4 A KÁSZPEM® módszer hatékonysága a nevelői vélemények tükrében 

 

A nevelői véleményezésekben azokra a kérdésekre adott válaszok, melyek a 

gyermekotthoni, iskolai beilleszkedés sikerességét firtatják, valamint a nevelőkkel, társakkal 

való kapcsolat alakulására adtak választ, a közösség kialakulását igazolták. Néhány példa (a 

teljesség igénye nélkül) a módszer hatékonyságát tükröző nevelői véleményekből. A 

táblázatban a Téma a feltett kérdést jelöli. Az Előtte oszlopban a program megkezdése előtti, 

míg az Utána oszlop a program befejezése utáni állapotot mutatja be, ugyanazon kérdés 

mentén. 

Gyerek 

neve 

Téma Előtte Utána 

Lány  

(VIII. 

csoport) 

Hogyan 

illeszkedik 

be? 

Az otthon életébe kisebb 

zökkenőkkel sikeresen 

beilleszkedett. 

A csoport életében sokkal 

feloldottabb magatartást tanúsít. 

Kiskorúakat támogatja 

 Hogyan 

illeszkedik 

be társai 

közé? 

A csoportközösségben stabil 

pozíciót vívott ki magának 

A csoport tagjainak nagy 

részével sokkal jobb a 

kapcsolata. Indulatosságát 

igyekszik leküzdeni. 

                                                 
20 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek IV. csoport 6. alkalom 
21 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek VIII. csoport 3. és 5. alkalom 
22 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek I. csoport 6. alkalom 
23 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek I- VIII. csoport 5. alkalom 



 342 

 Milyen a 

kapcsolata 

nevelőivel? 

Nevelőivel jó kapcsolatot tudott 

kialakítani. A felnőttekkel 

udvarias, tisztelettudó 

magatartást tanúsít. 

A felnőttekkel a kapcsolata jó. 

Gyerek 

neve 

Téma Előtte Utána 

Fiú 1 

(VIII. 

csoport) 

Hogyan 

illeszkedik 

be? 

Beilleszkedése a csoport életébe 

elég nehézkes volt. A különböző 

szabályokhoz nehezen 

alkalmazkodott, mivel előéletét a 

teljes korlátnélküliség jellemezte. 

Szabálykövetőbb lett. 

Magabiztosság területén javulás 

tapasztalható. 

 Hogyan 

illeszkedik 

be társai 

közé? 

Beilleszkedési nehézségek társai 

körében nem alakultak ki. A 

közösség gyorsan befogadta. 

Zárkózottsága oldódott, a 

csoport nagy részével jó 

kapcsolatot ápol. Külső 

kapcsolatainak száma 

növekedett  

 Milyen a 

kapcsolata 

nevelőivel? 

Nevelőkkel vagy más 

felnőttekkel nem akar szorosabb, 

meghittebb kapcsolatba kerülni. 

Konfliktusos helyzetekben 

agresszív megnyilvánulásai 

vannak. 

A csoportban dolgozó 

felnőttekkel kapcsolata javuló 

tendenciát mutat. Stílusában, 

kommunikációjában, 

viselkedésében pozitív 

előrelépés tapasztalható. 

 

Gyerek 

neve 

Téma Előtte Utána 

Lány 2 

(I. 

csoport) 

Hogyan 

illeszkedik 

be? 

Jól beilleszkedett, jól érzi magát Inkább a fiúkkal való kapcsolata 

változott. Már nem olyan 

szerény, bátran szóba áll fiú 

társaival is. 

 Hogyan 

illeszkedik 

be társai 

közé? 

Beilleszkedett, mivel jól 

alkalmazkodik, társai hamar 

befogadták 

Néhány társával – akikkel együtt 

járt Szegedre – szorosabbra 

fűzte kapcsolatát 

 Milyen a 

kapcsolata 

nevelőivel? 

 

Ragaszkodó, örömével-bánatával 

gyakran fordul nevelőihez 

Nyitottabb, többet beszél 

magáról, mer tanácsot kérni 

Gyerek 

neve 

Téma Előtte Utána 

Fiú 1 

(II. 

csoport) 

Hogyan 

illeszkedik 

be társai 

közé? 

A gyerekekkel a kapcsolata 

kiegyensúlyozott, kölcsönösen 

elfogadják egymást. 

A társaival szemben 

egyértelműen toleráns, 

elfogadóbb, mint korábban volt. 

Érzékelhetően bevonódik a 

társai problémáiba, próbálva 

rajtuk segíteni. 

 Milyen a 

kapcsolata 

nevelőivel? 

Tisztelettudó, előzékeny és a 

felnőttek tanácsait megfontoló 

személyiségű fiatalként jó 

kapcsolatot ápol a lakásotthon 

dolgozóival. 

Már kevésbé kerül konfliktusba 

a nevelőivel, elvégzi a feladatait, 

tisztelettudó, és időben érkezik 

haza az eltávozásaiból, nem úgy, 

mint korábban 

Gyerek 

neve 

Téma Előtte Utána 
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Fiú 2 

(II. 

csoport) 

Hogyan 

illeszkedik 

be? 

Sajnos időnként bomlasztó 

hatással van a csoportra nézve. 

Gyakran nevelői 

figyelmeztetésben kell 

részesíteni. Vannak olyan 

személyek, akikkel a kapcsolata 

igazából sosem racionalizálódik. 

Sikeresen beilleszkedett. 

Korábban problémája volt a 

többi gyerek elfogadása. Ma 

érettebb, és elfogadóbb, mint 

korábban. 

 Hogyan 

illeszkedik 

be társai 

közé? 

Vannak olyan gyermekek, 

akikkel jó kapcsolatot ápol, 

másokkal pedig folyamatos 

konfliktusban van.  

Javult a társaival való 

kapcsolata, hiszen olyan fiúval 

sikerült megtalálnia a közös 

hangot, akivel korábban teljesen 

elképzelhetetlen volt az 

együttműködés a részéről. 

 Milyen a 

kapcsolata 

nevelőivel? 

Hasonló, mint a gyerekeknél, 

hiszen vannak preferált nevelői, 

és vannak olyan felnőttek, 

akikkel egyáltalán nem jó a 

kapcsolata. 

Kiegyensúlyozottabbá vált a 

kapcsolata a nevelőkkel, hiszen 

megszűntek a komoly ellentétek 

egyes felnőttekkel. 

Együttműködő, előzékeny, 

udvarias személyiség. 

Gyerek 

neve 

Téma Előtte Utána 

Lány 

(IV. 

csoport) 

Hogyan 

illeszkedik 

be? 

Segítőkész, de mindig hangulati 

befolyásoltsága határozza meg 

életét. Nagyon nehezen 

illeszkedett be, sokszor ma is 

sündisznós. A kisebbeket 

gyámolítja, az igazságérzete 

túlfűtött, önértékelése alacsony, 

önérzete fokozott. 

Probléma előfordulásakor nem 

ordít azonnal, vagy kilép a 

problémahelyzetből, hanem 

próbálja megoldani 

beszélgetéssel, meggyőzéssel. 

Segítőkészebb és türelmes társai 

irányába. 

 Hogyan 

illeszkedik 

be társai 

közé? 

Nagyon nehezen illeszkedett be, 

első benyomásai fontosak 

számára. Szereti, ha partnerként 

tekintenek rá, és bizalmi 

feladatokat láthat el társai között. 

Szívesebben van saját 

korosztályával, ha bulizni 

mennek teljesen megbízható. 

Nincs ilyenkor alkoholos állapot 

sem. Amit ígér, betartja. 

 Milyen a 

kapcsolata 

nevelőivel? 

Egyszemélyes, szoros, bizalmi 

kapcsolata van. Akit nem szeret, 

vagy nem helyesli, pillanatnyi 

viselkedésével, azonnal 

kimutatja, akár brutális módon is. 

Szívesen beszél komoly 

dolgokról, igényli a tervezgetős 

beszélgetést is. 

A felnőttekkel szemben 

tisztelettudóbb és kevésbé 

agresszív, mint eddig volt. 

Gyerek 

neve 

Téma Előtte Utána 

Fiú 

(IV. 

csoport) 

Hogyan 

illeszkedik 

be? 

Tekintélyét a gyermekfelügyelők 

(nők) felhasználják a problémás 

helyzetek „rendezésekor”. A 

lakásotthon tapasztalatait 

felhasználja a diák-

önkormányzati munkájában. 

Pozitív változás tapasztalható. 

Jobban átgondolja tisztségéből 

adódó feladatait. Tudatosult 

benne, hogy tekintélye van társai 

előtt. Intenzívebben tanult, hogy 

a tanévet eredményesen 

fejezhesse be 

 Hogyan 

illeszkedik 

be társai 

Kitűnik fizikai erejével, 

tekintélyes megjelenésével. Ha 

véleményt mond, társai 

Kapcsolata intenzívebb lett. 

Közösségi munkája 

hatékonyabb. Újabb 
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közé? hallgatnak rá. kapcsolatokat alakított ki más 

otthonok- beli fiatalokkal, 

iskolatársakkal és falusi 

fiatalokkal is.  

 Milyen a 

kapcsolata 

nevelőivel? 

Tisztelettudó 

Feladatszabáskor morog, de 

maradéktalanul végrehajtja. 

A férfi gyermekfelügyelőknél 

aktívabb 

Magatartása, beszéde 

„felnőttesebb lett”. Felnőttekkel 

korábban is jó volt a kapcsolata, 

de ez még jobb lett. Több 

alkalommal segítsége volt a 

gyermekfelügyelőknek a 

konfliktusok megoldásában. 
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5.5 Egyéni fejlődések (1) 

Ebben a részben az egyéni fejlődési ívet kívánjuk bemutatni egy- egy fiatal fejlődését 

végigkövetve a program előtti állapotok bemutatásától kezdődően a csoportfolyamaton át a 

program utáni állapotokig. 

A fejlődési ívet az alábbi dokumentumokon keresztül kívánjuk bemutatni: 

 előzetes kérdőívek eredményei a nevelők, illetve a résztvevő fiatal megfogalmazásában 

 a minimum 7 alkalomból álló- 7 alappillér- diagnosztikus jegyzőkönyvek résztvevő 

fiatalt érintő részei 

 Program után felvett kérdőívek eredményei (az ebben a kérdőívben feltett kérdések 

megegyeznek a program elején felvett kérdőív kérdéseivel mind a résztvevő fiatalok, 

mind a nevelők kérdőíveinek esetében- így biztosítva a program eredményességét 

mutató adatokat számunkra. 

Természetesen sokkal több fiatal egyéni fejlődését is be tudnánk mutatni, de jelen esetben 3 

fiatal fejlődését követhetjük nyomon az alábbiakban. 

 

K. I. (17 éves lány) a program során elért fejlődésének bemutatása 
 

 

A gyermek saját magáról alkotott véleménye a program ELŐTT 

 

Gyerek 

neve 

Téma A gyermek saját magáról alkotott 

véleménye a program ELŐTT 

K. I. (17 

éves lány) 

5 jellemző: Kedves, aranyos, szorgalmas vagyok. 

Szerelmes vagyok 

Pár tulajdonság, amire büszke 

vagy: 

Szorgalmas és ügyes. Öcsémre, és a húgomra 

és az apámra 

Nem igazán jó tulajdonságai: Nagy a szám másokkal szemben. Hogy a 

testvérem fiúit ócsárolom. 

Szerinted nevelőd hogyan 

jellemezne? 

Kedves, aranyos, szorgalmas, ügyes, 

segítőkész, szófogadó 

Mit gondolsz a lakótársaid 

hogyan jellemeznének? 

Őszinte aranyos lány, aki szeret sokat 

mesélni 

Szerinted barátaid hogyan 

jellemeznének? 

Jó barát, haver, legjobb barátnő, legjobb 

haver 

Szerinted osztálytársaid hogyan 

jellemeznének? 

Szorgalmas, aranyos, sokat beszél kicsit, 

őszinte, becsületes, kitűnő tanuló 

Milyen nehézségeid vannak a 

gyermekotthonban? 

Legjobban otthon lennék apukámnál, az 

öcsémmel és a húgommal 

Milyen nehézségeid vannak az 

iskolában? 

Különösen a suliban nincs gond 

Milyen egyéb nehézségeid 

vannak mostanában? 

Most az foglalkoztat, hogy a Lívia szökésben 

van. Azt szeretném, hogy vissza jöjjön végre 
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A nevelő gyermekről alkotott véleménye a program ELŐTT 

Gyerek 

neve 

Téma A nevelő gyermekről alkotott véleménye a 

program ELŐTT 

K. I. (17 

éves lány) 

Jellemzői: Szelíd, szerény, alkalmazkodó 

Jó tulajdonságai: Kötelességtudó, pontos, precíz, figyelmes 

Kevésbé jó tulajdonságai: Olykor makacs, visszahúzódó 

Hogyan illeszkedik be? Jól beilleszkedett, jól érzi magát 

Hogyan illeszkedik be társai 

közé? 

Beilleszkedett, mivel jól alkalmazkodik, társai 

hamar befogadták 

Milyen a kapcsolata nevelőivel? Ragaszkodó, örömével-bánatával gyakran 

fordul nevelőihez 

Vannak-e önnek nehézségei a 

gyermekotthonban? 

Alapvetően nincsenek 

Jár-e iskolába? Igen 

Milyen típusú iskolába jár, 

hányadikos és milyen 

eredményei voltak? 

… tagozaton (3 évvel túlkoros – szülei nem 

járatták iskolába még a bekerülés előtt). Kiváló 

tanuló, szorgalmas, kötelességtudó, 4,8-as 

átlaggal 

Ön szerint hogyan illeszkedik 

be az iskolába? 

Jól beilleszkedett, nincsenek gondok 

Egyéb fennálló nehézségei: Bátortalan, nehéz önállóságra bírni (Pl.: nem 

mer egyedül orvoshoz menni - 17 évesen). 

Nincs elég önbizalma. 

 

A fejlődés íve a diagnosztikus jegyzőkönyvek kivonatainak tanúságai alapján 

alappillérenként a program KÖZBEN 

 

1. alkalom: Bizalom 
 

BIZALOMMAL KAPCSOLATOS NEGATÍV/POZITÍV ÉLMÉNYEINK MEGOSZTÁSA 

Név ROSSZ JÓ Érzésvisszajelzés 

K. I. (17 

éves 

lány) 

Anyukám fel akarta 

akasztani magát, amikor 

elvittek minket a 

gyerekotthonba. 

Ellöktem a testvéremet és 

nem vert meg. 

Jó volt a játék. A 

rosszra emlékezni nem 

volt jó. 

 

 

2. alkalom: Interperszonális kapcsolatok 
 

ÁLMAINK KÖZÖSSÉGE 

 

3 kiscsoportban dolgoztak a csoporttagok a felvezetés után. Cél: a csoporttagok számára 

ideális közösség összetevőinek megfogalmazása. (Hogyan építené fel az ideális 

közösséget? Mit tenne, hogy működőképes legyen?) 
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II. csoport  

 idegen emberekkel kapcsolatteremtés 

 összhang 

 bizalom 

 Szeretet 

 Csoporttitok 

Működőképes legyen: 

 Társas, nyitott emberek 

 Magam visszafogása: önfegyelem 

 Ne legyen hazugság, átverés 

 Odafigyelés 

 Elfogadás 

 Egymás megismerése 

 Segítőkészség 

 Bátorítás 

 Ösztönzés (megnyilvánulása) 

 

PÓKHÁLÓ 

Pókháló játék – kapcsolatrendszer felvázolása 

NÉV BELSŐ VONAL 
(aki a legközelebb áll 

hozzá) 

KÖZÉPSŐ VONAL KÜLSŐ VONAL 

K. I. (17 éves 

lány) 

Nevelőm, 

testvérem 

Apu, barátnőm 2 nevelőm 

 

A MI SZIGETÜNK 
NÉV SZEREP 

(választott 

szigetlakó,- 

alkotó) 

KONTAKTUSOK VALÓSÁG 

KAPCSOLAT 

ÉRZÉS 

VISSZAJE

LZÉS 

K. I. (17 

éves lány) 

Nagy, 

erős 

gorilla 

A folyó közelében 

rendezkedett be, nem túl 

messze a cölöpháztól. A 

gyümölcsöskert 

odaköltözött hozzá. 

Nagy, erős, félelmetes, 

hogy meg tudja óvni a 

családját, ha bántani 

akarják. 

Jó volt a 

játék, jól 

éreztem 

magam. 

 

3. alkalom: Nehéz életesemények 
 

PROBLÉMAMEGOLDÁST SEGÍTŐ GYAKORLAT 

3 kiscsoportra osztottuk a csoportot. Egy kiválasztott probléma megosztása kiscsoportban. 

Nagycsoportos megosztás, majd annak a problémának a kiválasztása, mellyel szívesen 

foglalkoznának a csoporttagok is. A zárójelben lévő számok a szavazatokat jelölik. 

K. I. (17 éves lány): Pénzéhes (apa azt mondta, hogy kihasználnak és a testvérem is mindig 

jön pénzt kérni. Kihasznál.) 5 szavazat 

 

VALAHOL SZÁMOMRA IS LÉTEZIK EGY EMBER (Nehéz életeseményeink dacára –

valahol létezik egy ember, aki átsegít minket nehézségeinken. Megerősítő gyakorlat) 

 

NÉV VÁLASZTOTT 

SZEMÉLY 

VALÓSÁG 

KAPCSOLAT 

ÉRZÉSVISSZAJELZÉS 

K. I. (17 

éves lány) 

Elképzelt 

szerelmi társ 

Nagyon szeretne egy 

társat, aki biztonságot ad 

neki. Aki védi és óvja 

mindentől, mert erős és 

becsületes és aki nem 

hagyja el soha. 

Nagyon jó lenne, ha 

megtalálná ezt a társat. Jó volt 

a játék. 
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4. alkalom: Normák és vezérfonalak 
 

ÉRTÉKLICIT 

ÉRTÉK MENNYIÉRT KELT EL KI VETTE MEG 

ŐSZINTESÉG 95 000.- K. I. (17 ÉVES LÁNY) 

TÁRS 

85 000.- 

(80 000-IG MINDENKI 

LICITÁLT!) 

K. I. (17 ÉVES LÁNY) 

 

Forrest Gump c. film vetítése 

 Kiértékelés: akaraterő fontossága (K. I. (17 éves lány)) 

 

5. alkalom: Kiszolgáltatottság 
 

TÉMAFELVEZETŐ BESZÉLGETÉS.  

„Beszéljünk róla!” (Kiszolgáltatottság- érzet fogalma, szó jelentése, tapasztalatcsere 

MÁSOK élményein, tapasztalatain keresztül.) 

Kiscsoportokban: személyes élmények, tapasztalatok kicserélése. Konkrét élmények 

behozatala  

Nagycsoport:- Hozott példák 

 

NÉV AZ ESEMÉNY, AMIBEN KISZOLGÁLTATOTT VOLTAM 

K. I. (17 éves 

lány) 

Parancsolgatnak nekem mindenfélét, én pedig nem merek visszaszólni soha, 

mert félek kiállni magamért. 11 szavazat 

 

SZITUÁCIÓS GYAKORLAT- K. I. (17 éves lány) problémája 

K. I. (17 éves lány) problémája, h nem tud kiállni magáért, nem meri megmondani, hogy 

mit gondol, ezért gyakran ugráltatják, „csicskáztatják” a nagyobbak. 

K. I. (17 éves lány) székét elhelyeztük, mögötte két oldalra fél méterre szintén 2 szék 

került, ahová „testőrök”, védők ültek. (fiú autentikus + társcsoportvezető) A védők feladata 

az volt, hogy mikor jön a „piszkáló, csicskáztató”, és K. I. (17 éves lány) nem mer 

megszólalni, akkor szólaljanak meg K. I. (17 éves lány)ként és védjék meg magukat(=K. I. 

(17 éves lány)t). A csoporttagok jöttek, és mindenféle dolgot meg akartak csináltatni K. I. 

(17 éves lány)val. (Ágyazzon be, szaladjon el a boltba, mikor a kedvenc műsora van, 

söpörjön fel mindenki helyett a nevelő kérésére, stb. A csoporttagok sorban jöttek ki 

piszkálódni.)  

K. I. (17 éves lány) védőinek nem kellett megszólalni, csak ülniük kellett mögötte. Pergő 

nyelvvel, logikus érveléssel állt ki a saját érdekei mellett. 3 szituáció után Csoportvezető 

intésére a 2 védő a csoporttagok közé ült- egyedül hagyva K. I. (17 éves lány)t. 

Társcsoportvezető is kiment piszkálódni, meg még 2 csoporttag. K. I. (17 éves lány) már 

ekkor is ki mert állni magáért. Csak először volt nehéz megtennie, de mikor először sikerült 

neki, onnantól kezdve már nem volt gond. A legnagyobb szájú piszkálódóval szemben is 

meg merte védeni magát. Még attól is, aki testi fölényben volt vele szemben.  

Értékelés: K. I. (17 éves lány) nagyon jól érezte magát, büszke volt saját magára. A 

csoporttagok többször is tetszésüket nyilvánították tapssal, mikor talpraesetten védte 

véleményét, és nem hagyta, hogy „csicskáztassák”.  

Feedback: a többiek számára is tanulságos és meglepő volt a határozottság, önmaguk 

képviseletében rejlő erő megtapasztalása.  
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ÉLETÚTTERV KÉSZÍTÉSE  

 

NÉV ÉLETÚT TERV 

K. I. (17 éves 

lány) 

- továbbtanulni 

- férjet és gyereket 

- munkahelyet 

- unokát, békés családot 

- 90 évig szeretnék élni 

- Öcsémet felnevelni, Öcsémen és fateromon 

segíteni szeretnék 

 

 

6. alkalom: Önrendelkezés 
 

CÍMER ÉS PAJZS 

Rajzkészítés. Címer-, amire büszke vagyok 

  Pajzs-, ami megvéd engem, amivel védem magam 

NÉV CÍMER PAJZS 

K. I. (17 éves lány) A családom Tanulással 

 

 

7. alkalom: Teljesítményhez való viszony, jövőkép 
 

ÉLETVONALAK  

 

NÉV 

JELEN 

ÉLET 

KOR 

EDDIGI 

EREDMÉNYEIM 

Tervezett 

élet 

kor 

CÉLJAIM A TOVÁBBIAKRA 

K. I.  

(17 éves 

lány) 

18 

Az öccsére vigyáz, 

tanul nagyon szép 

eredménnyel és 

szakmát szeretne 

tanulni, amihez be is 

adta a jelentkezést. 

100 

Iskolát befejezni, továbbtanulni, 

azt elvégezni. Amíg lehet bent 

maradni az intézetben, több 

szakmát is kitanulni, hogy 

könnyebben boldogulhasson az 

Életben. Férj, gyerek, család. 

 

Az elkészített terveket nem szedtük össze, hanem mindenki elrakta a sajátját, hogy mikor tervei 

megvalósításában ott tart, elő tudja venni, megnézni. 

 

A LOVAS. 

A játék célja egy választott „szállító” segítségével olyan tájra jutni, ahová valamilyen okból 

vágyódunk.  

Név Szerep Választott úti cél Valóságkapcsolat Érzésvisszajelzés 

K. I. Zsiráf Háborúban járt (II. Épp ezt tanulták az Érdekes volt látni, de nem volt jó, 

0 X 

születés 

jelen 

életkor 
Kor, ameddig 

élni szeretnék 

Az életben eddig elért legfőbb eredményeim... 

A fő célom, amelyet el akarok érni az életem további részében... 
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(17 

éves 

lány) 

világháború) iskolában és 

kíváncsi volt. 

ahogy véreztek az emberek. 

(Nagyon sokáig volt lecsukott 

szemmel. A mellette ülő 

simogatta meg a karját, arra tért 

vissza) 

 

 

8. alkalom: Lezárás 
 

Vakvezetés a közeli tó környékén. 

K. I. (17 éves lány)- fiú: a legelső alkalommal más volt a párjuk. Akkori élményeik 

determináltságában féltek a mostani feladattól is. Félelmük az első közös lépések 

megtétele után szétfoszlott, bátran bíztak egymásban. Elmondásuk szerint nagyon jó 

érzés volt és egyáltalán nem féltek. Nagyon jó volt 

Bizalomgyakorlatok+ FEEDBACK 

- Páros bizalomgyakorlatok (a vakvezetés során kialakított párokban) 

- Bizalomharang (K. I. (17 éves lány) is be mert állni a kör közepére, amit első 

alkalommal nem mert megtenni) 

 

MI VOLT A ROSSZ, NEHÉZ – MI VOLT A JÓ A CSOPORTFOGLALKOZÁSOK IDEJÉN. 

Név ROSSZ (nehéz) JÓ VALÓSÁG 

KAPCSOLAT 

Érzésvissza

jelzés 

K. I. (17 

éves 

lány) 

Apuval találkozni, 

meg a testvéremben 

nagyot csalódtam. 

A csoportban lenni.  Mindig félek, hogy 

nem tudok 

ellenállni és nem 

merem apunak 

megmondani, h én 

mit szeretnék.  

Jól éreztem 

magam a 

játékban. 

Sajnálom, 

hogy vége 

van. 

 

 

FANTÁZIAJÁTÉK – 15 ÉV MÚLVA 

Név Szerep Találkozások Valóságkapcsolat Érzésvisszajel

zés 

K. I. 

(17 

éves 

lány) 

Pincér és 

anyuka. Van 

férje, akivel 

boldog. 

Sokat is 

dolgozik és 

gyönyörű 

családja 

van. 

… val találkozott és 

megbeszélték, hogy 

szívesen jönne táborokba 

felszolgálni, mert segíteni 

szeretne. … val, … val, … 

val is találkozott és 

felidézték a régi időket. 

… vel és …val is 

beszélgettek pár szót. 

… sal való találkozása 

során felajánlotta segítségét 

az ÁGOTA 

rendezvényeken. 

Pincér szakmát szeretne 

tanulni. A gyerekvállalás 

nagyon fontos az 

életében, jó anyuka 

szeretne lenni, csak 

nagyon fél, hogy nem 

lesz majd jó anyuka. 

Nagyon jó volt 

a játék, és 

szívesen 

képzeli el azt, 

hogy ez 

valóban így 

lesz 15 év 

múlva. Ő 

mindent meg 

fog tenni h így 

legyen. 

Nagyon jól 

érezte magát. 
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EGYÉNI BEMUTATÓK 

 

 K. I. (17 éves lány)val közösen énekeltek egy dalt, ami az isteni gondviselésről szól. A 

csoport minden tagja vele énekelte. 

 K. I. (17 éves lány) táncot adott elő. 

 

Fürdőlátogatás (K. I. (17 éves lány), legyőzve a vízzel kapcsolatos rossz élményét, bele mert 

jönni a vízbe. Először kapaszkodott és görcsösen szorongatta társcsoportvezető kezét, de aztán 

már egyre bátrabb lett és egyedül is bele mert menni a vízbe. 

 

 

 

A gyermek saját magáról alkotott véleménye a program UTÁN 
 

Gyerek neve Téma A gyermek saját magáról alkotott 

véleménye a program UTÁN 

K. I. (17 éves 

lány) 

5 jellemző: Szerény, bátor, őszinte, becsületes, nyílt 

Pár tulajdonság, amire büszke 

vagy: 

Tanulásra, megnyílásra, hogy ÁGOTÁS 

vagyok. 

Nem igazán jó tulajdonságai: Duzzogásom, nagy szám 

Szerinted nevelőd hogyan 

jellemezne? 

Nyíltabb lettem, néha sokat beszélek, 

bátrabb lettem 

Mit gondolsz a lakótársaid hogyan 

jellemeznének? 

Megnyíltam, bátor lettem 

Szerinted barátaid hogyan 

jellemeznének? 

Megnyíltam, nem vagyok visszahúzódó 

Szerinted osztálytársaid hogyan 

jellemeznének? 

Nyílt vagyok, sokat beszélek órán 

Milyen nehézségeid vannak a 

gyermekotthonban? 

Nem vagyok már visszahúzódó, önállóan 

tanulok 

Milyen nehézségeid vannak az 

iskolában? 

Szeretek tanulni, nem fiúzom, 

hülyéskedek 

Milyen egyéb nehézségeid vannak 

mostanában? 

A tovább tanulás. A jövőbeli házvétel. 

Gondnokság alá helyezés. 
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A nevelő gyerekről alkotott véleménye a program UTÁN 
Gyerek neve Téma A nevelő gyerekről alkotott véleménye a 

program UTÁN 

K. I. (17 éves 

lány) 

Jellemzői:  

Jó tulajdonságai:  

Kevésbé jó tulajdonságai:  

Hogyan illeszkedik be? Inkább a fiúkkal való kapcsolata változott. 

Már nem olyan szerény, bátran szóba áll 

fiú társaival is. 

Hogyan illeszkedik be társai közé? Néhány társával – akikkel együtt járt 

Szegedre – szorosabbra fűzte kapcsolatát 

Milyen a kapcsolata nevelőivel? Nyitottabb, többet beszél magáról, mer 

tanácsot kérni 

Vannak-e önnek nehézségei a 

gyermekotthonban? 

 

Jár-e iskolába? Osztályfőnökétől kapott visszajelzés 

alapján, K. I. (17 éves lány) az iskolában 

is bátrabb lett. Az iskola és a 

gyermekotthon rendezvényein is szívesen 

részt vesz. 

Milyen típusú iskolába jár, 

hányadikos és milyen eredményei 

voltak? 

 

Változás a program után Nagy változást tapasztaltunk nála: 

nyitottabbá, bátrabbá, magabiztosabbá 

vált 

 

 

 

 

Tapasztalataink összegzése: 

 

K. I. (17 éves lány) a diagnosztikus jegyzőkönyvekben is jól látható módon győzte le 

félénkségét, szorongását. A kezdetekben visszahúzódó, csendes lányt a csoportfolyamat végére 

határozottság és nyitottság jellemezte. A csoportfolyamat előrehaladtával egyre bátrabban, 

aktívabban vett részt a gyakorlatokban. Önbizalmának növekedésével egyenes arányban nőtt 

határozottsága, önérvényesítési képessége, melyet környezete biztatással tolerált. Jövőképét 

illetően realizáltabb célokkal rendelkezett a csoportfolyamat végére, valamint a célok 

eléréséhez szükséges lépések kivitelezése is tudatosodott. Kommunikációjában, 

önkifejezésében történő javulás nagymértékben segítette magabiztosabbá válását. Esetünkben 

nagyon sokat jelentett a csoport által nyújtott többletteljesítmény, mely a csoporttársak részéről 

érkező elfogadás és folyamatos pozitív visszajelzés formájában nyilvánult meg. Az alapító nem 

véletlen döntött a csoportmódszer mellett.  
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5.6 Egyéni fejlődések (2) 

K. P. (18 éves fiú) a program során elért fejlődésének bemutatása 

 

A gyermek saját magáról alkotott véleménye a program ELŐTT 

Gyerek 

neve 

Téma A gyermek saját magáról alkotott 

véleménye a program ELŐTT 

K. P. (18 

éves fiú) 

5 jellemző Szeretek focizni. Aludni naponta 12 órát. 

Szeretek kondizni. Szeretek olvasgatni. 

Reggelente futni legalább 1-2 órát 

Pár tulajdonság amire büszke 

vagy: 

Nincsen 

Nem igazán jó tulajdonságai: Nagyon agresszív vagyok és ezen szeretnék 

változtatni. Azt hiszem több semmi 

Szerinted nevelőd hogyan 

jellemezne? 

Jó fejnek tart, kedvesnek, kicsit 

szívbajosnak. Segítőkésznek 

Mit gondolsz a lakótársaid hogyan 

jellemeznének? 

Szívbajos vagyok, egyben jó fej, kedves 

segítőkész 

Szerinted barátaid hogyan 

jellemeznének? 

Jó fej vagyok Szívbajos, segítőkész 

Szerinted osztálytársaid hogyan 

jellemeznének? 

Jó fej, Jó tanuló, barátságos 

Milyen nehézségeid vannak a 

gyermekotthonban? 

Néhány felnőttel és gyerekkel van 

problémám. 

Milyen nehézségeid vannak az 

iskolában? 

Az iskolában néhány gyerekkel rosszban 

vagyok. 

Milyen egyéb nehézségek, 

problémák foglalkoztatnak 

mostanában? 

Egyetlen probléma foglalkoztat engem, hogy 

ha kimegyek, mit kezdek magammal az 

életben. 

 

A nevelő gyermekről alkotott véleménye a program ELŐTT 
Gyerek 

neve 

Téma A nevelő gyermekről alkotott véleménye a 

program ELŐTT 

K. P. (18 

éves fiú) 

5 jellemző: K. P. (18 éves fiú) alacsony termetű, izmos fiatal. 

Haja ill. Szeme színe barna. Első látásra csendes, 

visszahúzódó. Miután megbarátkozik környezetével 

nyitottá válik. Társaival szemben könnyen kerül 

konfliktusba. Kudarctűrő képessége alacsony 

Jó tulajdonságai: A rábízott feladatokat igyekszik maradéktalanul 

elvégezni, segítőkész. Szeret másokon segíteni. A 

tanulás terén kitartó, szorgalmas. A pénzzel 

takarékosan bánik. Szereti a tisztaságot, környezetére 

igényes. 

Kevésbé jó tulajdonságai: Agresszív megnyilvánulások. 
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Hogyan illeszkedik be? Környezetéhez így a gyermekotthon életébe is 

könnyen beilleszkedik. Nem törekszik vezető szerep 

betöltésére. A rá vonatkozó szabályokat betartja, 

elfogadja. Az itt lévő körülményeket elfogadhatónak 

tartja. 

Hogyan illeszkedik be 

társai közé? 

Mint említettem társaival gyakran kerül konfliktusba. 

Főként a nála fiatalabb korosztályúak társaságát 

keresi. Még mindig imádja a meséket, hisz bennük. 

Szép szóval könnyebben boldogulnak vele. 

Milyen a kapcsolata 

nevelőivel? 

Jó a kapcsolata a nevelőjével, a többi dolgozóval is 

megfelelő a kapcsolata. 

Vannak-e önnek 

nehézségei a 

gyermekotthonban? 

Nincs 

Jár-e iskolába? Igen 

Milyen típusú iskolába jár, 

hányadikos és milyen 

eredményei voltak? 

Mezőgazdasági szakképző iskolába jár 12 éve. A 11. 

évfolyamot jó eredménnyel zárta, legjobb jegy 5-ös, 

legrosszabb 2-es. 

Ön szerint hogyan 

illeszkedik be az iskolába? 

Jól beilleszkedett. Gondok a hiányzások körül voltak, 

ezek általában az utolsó órákról történtek. 

 

A fejlődés íve a diagnosztikus jegyzőkönyvek kivonatainak tanúságai alapján 

alappillérenként a program KÖZBEN 
 

A 7 alkalomból felépülő csoportfolyamat diagnosztikus jegyzőkönyveinek kivonatában 

követhetjük végig a következő oldalakon egy gyermek fejlődését. Ennek megfelelően minden 

csoportalkalomból ennek a gyermeknek a konkrét megosztásait, reflexióit, a diagnosztikus 

jegyzőkönyvek rá jellemző részeit gyűjtöttük össze. Természetesen nem az egyes 

csoportalkalmak egésze kerül bemutatásra, hanem a gyermekre vonatkozó részek mutatják be 

az egyén fejlődését. 

 

1. alkalom: Bizalom 
 

NÉVJEGYEINK 

(Közvetett ismerkedés, mely több információ begyűjtésére is alkalmas. A táblázatban a szürke 

hátterű szövegek K. P. megosztásai.) 

Csoport 

tag 

Kapcsolódások 

(ki kapcsolódott hozzá, 

mivel?) 

VALÓSÁG 

KAPCSOLAT 

(mi igaz belőle 

rád?, mi az ami 

egyáltalán nem igaz 

rád?) 

Hogy jellemezte 

magát a csoporttag? 

ÉRZÉS 

VISSZAJELZÉS  

 

Mimika/ 

gesztikuláció 

Fiú 

Autentik

us segítő 

Nagyon rendes ember, 

családszerető, mindent 

megtesz h segíthessen, 

nagy szíve van, sokat 

dolgozik. 

Szívesen dolgozik, 

mindegy, hogy mit, 

de kell hogy legyen 

az iskola mellett 

munkája, ő is 

szeretné, hogy 

legyen családja. 

Az egyikük 

ugyanilyen nevű 

ismerőse 

egyáltalán nem 

hasonlít rám, de ha 

nem kezdem el az 

eszem használni, 

Hamar úrrá lett 

az idegenek 

előtti 

beszédzavarán és 

világosan, 

érthetően, 

nyugodtan 
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Jókat lehet vele bulizni, jó 

fej, egyébként agresszív, 

iszik, jelenleg elvonón 

van. 

Ő is szeret bulizni, 

de soha nem 

agresszív és nem 

iszik annyit, hogy 

részeg legyen.  

talán rám is ez a 

sors várt volna, 

csak eldöntöttem, 

hogy nem akarok 

olyan életet, ami 

lefelé visz a lejtőn. 

És azóta küzdök, 

dolgozok, mindent 

megteszek hogy ne 

kerüljek 

kiszolgáltatott 

helyzetbe. 

fogalmazott. 

B. Gy. 

(17 éves 

lány) 

 

Nővére, aki 

sztriptíztáncosnőként 

dolgozott, aztán szült 2 

gyereket. Eltűnt a 

gyerekek mellől, senki 

sem tudta hol van, mi van 

vele. 2 év múlva egy 

árokparton találták meg, 

teljesen visszafejlődött, az 

agya 1 hónapos szinten 

van, nem is tud magáról, 

de őket megismerte. 

„Soha nem 

hagynám el a 

gyerekeimet, és 

nem vagyok 

sztriptíztáncosnő” 

Mások azt jobban 

tudják, hogy én 

milyen vagyok, 

másokat kellene 

megkérdezni. Jó 

volt hallgatni a 

többieket, és hogy 

ki milyennek látja 

magát. Az nagyon 

furcsa, hogy 

magamról kell 

beszélni, nem 

vagyok ehhez 

hozzászokva. 

Zavarban volt, 

zavartan 

mosolygott 

 

Segítőkész, mindenről 

lehet vele beszélgetni. 

„Én szeretek 

segíteni” 

K. J. (17 

éves fiú) 

 

Volt nevelője, 

emberséges, igazságos, 

sokat tanult tőle, soha nem 

az erejével vívta ki a 

tiszteletet. 

Igazságérzete van, 

de ritkán ad neki 

hangot 

Jó volt a játék. Bátorító 

figyelemmel 

hallgatta társait, 

többször 

bólogatott, 

beszéd közben 

zavarban volt.  

Volt nevelője, aki 

gondoskodó, jó fej. 

Védi ő is a 

kisebbeket 

 

Keresztapja, aki imádta a 

zenét, szépen gitározott, 

hatalmas lelke volt 

Ő is szereti a zenét 

nagyon 

 

Lobbanékony, hamar 

eldurran az agya, olyankor 

minden hülyeséget csinál 

Lobbanékony ő is. 

 

Maximalista barátja, aki 

lobbanékony, de kezelni 

tudja magát, szereti a 

sportot. (kosárlabda, 

kézilabda) 

Igyekszik 

megtanulni, hogy 

kezelje-elfojtja 

magában. A sportot 

ő is nagyon szereti 

R. F. (16 

éves fiú) 

 

Családszerető, kétkezi 

munkás, szívesen 

barkácsol, mindent meg 

tud csinálni. 

Szívesen szerel 

dolgokat 

Tetszett a játék, jó 

volt hallgatni 

másokat. Kicsit 

fáradt vagyok, 

mert reggel ötkor 

Nyugodt, vége 

felé már nem 

éberen figyelő, 

de addig i. 
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Sokat buliztak együtt, 

ivott belevitte a rosszba is. 

Kirúgták. Mindenki azt 

mondta, hogy kétszínű 

Nagyon szívesen 

bulizik ő is, néha 

iszik is, de nem 

csinál rossz 

dolgokat és nem is 

visz bele senkit. 

keltem. Jól 

éreztem magam 

 

Szétverte a szobát, mert 

beidegesedett valamin. 

Agresszor, jó fej, 2 lánya 

van. 

Nem ilyen 

egyáltalán. 

 

A kedvese. Maximálisan 

támaszkodhat rá, szereti, 

amit kitűz maga elé célt, 

azt eléri, többször is 

megpróbálja. 

Nem egykönnyen 

adja fel, 

maximalista, lehet 

támaszkodni rá. 

K. P. (18 

éves fiú) 

 

a testvérét hívják így, akit 

soha életében nem látott, 

de szeretett volna 

találkozni vele, csak az 

elutasította a kapcsolatot, 

mondván: ha már eddig 

nem ismerték egymást, 

most már ne 

találkozzanak. 

Nem utasítaná el a 

testvérét soha.  

Jó volt. A 

többieket hallgatni 

és beszélni is. 

Remélem sok ilyen 

lesz még. 

Nagyon aktív 

figyelem és 

részvétel. 

Megszólalásaiba

n sokszor 

elpirult, 

igényelte a 

figyelmet, 

gyakran 

változtatott az 

ülésén.   

Volt osztálytársa, barátja, 

akit 10 éves kora óta 

ismer. Nagyon jó humora 

van, rengeteget nevettek 

együtt, együtt mentek 

gimibe és egyetemre is. 

Dadogott és most ügyvéd, 

meg jegyző. Nagyon 

tiszteli, mert 

felülemelkedve magán 

végig küzdötte az utat, 

amit kitűzött maga elé. 

Ő is szeret nevetni 

és küzdeni is képes 

lenne ha nagyon 

akarná… 

P. T. (16 

éves fiú) 

 

20 éves tinédzser, bulizós, 

szereti a zenét. 

Ő is bulizós, szereti 

a zenét. 

Jó volt hallgatni a 

többieket, furcsa 

volt beszélni, de 

tetszett neki. 

Sokat 

viccelődött 

elejében, aztán 

figyelt és 

hallgatott. K. P. 

(18 éves fiú)hoz 

történő 

kapcsolódásakor 

nagyon szomorú 

lett, könnyes lett 

a szeme, 

kíváncsian 

hallgatta F. K-t, 

aki viszont 

ismeri P. T. soha 

nem látott 

testvérét. Beszéd 
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közben zavart, 

egyelőre a 

csoportvezetőne

k mer csak 

beszélni. Kérésre 

a többiekre is 

néz, próbálja 

elviccelni. 

Csoportve

zető 

 

Nevetős, verekedős 

nevetős Nagyon jó volt a 

játék, köszönöm az 

odafigyelést 

egymásra, 

köszönöm, hogy 

annak ellenére, 

hogy „tudod, 

milyenek a 

gyerisek, mindent 

kipletykálnak”, 

annak ellenére 

mertetek 

tulajdonságokat 

megfogalmazni és 

bizalmat adni 

egymásnak. Jól 

éreztem magam. 

Aktív jelenlét 

 

Nevelőanyukája, aki 

melegszívű, segítőkész 

Szívesen segít 

 

Önzetlen barát, akinek 

hatalmas szíve van, 

igazságos 

Önzetlen és 

igyekszik 

igazságosnak lenni. 

Az 

igazságtalanságot 

nagyon nehezen 

tűri. 

 

Segítette, bemutatta 

mindenkinek, nem hagyta 

egyedül 

Igazságérzete erős 

és meg is mondja, 

ha valamit 

igazságtalannak 

tart. 

 

Nagynénje. Mikor a szülei 

elváltak, ő fogadta be 

őket, hogy ne kerüljenek 

utcára. Azt nézte, mit tud 

segíteni. 

segítőkész 

 

KLASSZIKUS BIZALOMGYAKORLATOK- VAKVEZETÉS 

Párok: fiú csoporttag- K. P. (18 éves fiú):  Náluk nem szokás az érintés, ezért a nyitott 

szemű vállára helyezte a csukott szemű a kezét, és vonatozva közlekedtek. Nem nyitották 

ki a szemüket, fiú csoporttag be is köttette a szemét, mert tudta, hogy nem fogja kibírni, 

hogy ne nyissa ki. Jobb volt nyitott szemmel lenni. 

 

BIZALOMHARANG 

A csoport szoros körben áll, egy önként jelentkező beáll középre-harang nyelve- és ide- oda 

dől a körben- a harangban. Akik kipróbálták:  

K. P. (18 éves fiú) (ki akarta próbálni, hogy meg tudják e tartani. Megtartották) 

A NAGY BIZALOMJÁTÉK 

Csoportépítést szolgálandó: minden csoporttag saját személyes tárgyát „kölcsönadta” egy 

csoporttagnak, akinek vasárnap reggelig kellett magánál tartani a másik számára fontos 

személyes tárgyat. 

A csoporton belül mindenki felajánlott egy személyes tárgyát, amit átad egy másik 

csoporttagnak a másnap reggelig történő megőrzésre. Olyan személyes tárgyak lettek 

felajánlva, amik tényleg fontosak az illetőnek. Kis cetlire felírta a nevét és a felajánlott 

tárgyat. A cetliket egy kalapba helyeztük, amiből mindenki húzott egyet, és ami a papíron 

állt, azt a személyes tárgyat vette magához. 

A következőképpen alakult: 
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NÉV MIT AJÁNLOTT FEL Kit húzott ki, KIRE 

BÍZTA RÁ? 

K. P. (18 

éves fiú) 

csuklószorító Fiú csoporttag 

 

BIZALOMMAL KAPCSOLATOS NEGATÍV/POZITÍV ÉLMÉNYEINK MEGOSZTÁSA 

NÉV 1. KÉP ROSSZ 

Vissz

a 

tette 

e? 

2. 

KÉP 
JÓ 

Viss

za 

tette 

e? 

FEEDBACK 

 

KAPCSOLÓD

ÁSOK 

/MIMIKA/ 

GESZTIKULÁ

CIÓ 

K. P. 

(18 

éves 

fiú) 

Színes, 

normál 

Kisebb korában 

egyik 

haverjával 

bűntényeztek 

(lopás, 

betörés). A 

haverja 

feldobta, 

rákente egyedül 

az egészet. 

igen 

Színe

s, 

norm

ál 

A testvérem 

drogos volt. 

„Én voltam az 

egyetlen, akire 

hallgatott, és 

elment az 

elvonóra” 
nem 

Jó volt 

beszélgetni, 

most kicsit 

fáradt, de jól 

van. 

Mindenkit 

nagyon figyelt. 

Nagyon nagy 

beszélhetnékje 

volt, alig várta 

hogy ő 

beszélhessen. A 

vége felé 

ásítozott 

nagyon, nem 

tudott 

koncentrálni. 

 

 

2. alkalom: Interperszonális kapcsolatok 
 

MEGÉRKEZŐ KÖR 

K. P. (18 éves fiú): otthon volt, nagyon jó volt, csak a sógorával feszült a viszony, nem 

jönnek ki egymással. 

 

PÓKHÁLÓ JÁTÉK 

A feladat: végiggondolva kapcsolatainkat kik azok , akik + vagy – módon, de hatással 

vannak, voltak az életünkre és közel álltak/állnak hozzánk. Térbeli elhelyezéssel 

érzékeltetve a kapcsolat milyenségét, mélységét.( Legbelső kör: aki legközelebb áll 

hozzánk, így haladva kifelé…) 

NÉV BELSŐ VONAL 

(aki a legközelebb 

áll hozzá) 

KÖZÉPSŐ VONAL KÜLSŐ VONAL 

K. P. (18 

éves fiú) 

Apám 

testvér 

Anyám 

Osztályfőnök 

testvérek 

Sógorom (-) 

 

A MI SZIGETÜNK - KAPCSOLATI JÁTÉK 

NÉV 

SZEREP 

(választott 

szigetlakó,

- alkotó) 

VALÓSÁG 

KAPCSOL

AT 

 

KONTAKTUSOK 

ÉRZÉS 

VISSZAJELZÉS 

 

Mimika/ 

gesztikuláció 

K. P. 

(18 

éves 

fiú) 

gumimaci Mert 

ragaszkodó 

és kedves 

és 

Nagyon kint volt a 

szélén egyedül. 

Vízesés: jöjjön 

közelebb. Használhatja a 

Neki mindegy, hogy 

hol van, de jó volt, 

hogy behívták. 

Szeret egyedül lenni 

Elfáradt a 

végére. Nem 

merte 

kimondani 
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mindenki 

szereti 

barlangokat is. A vízesés 

barlangjában rejtette el a 

gumibogyószörp 

készletet. Ott helyezte 

biztonságba. 

Gyümölcsös: jöjjön 

közelebb, ne legyen 

egyedül 

Tigris: jöjjön közelebb, 

oda mellé, majd ő vigyáz 

rá. 

ő is. Szívesen 

fogadja a kritikát, 

ami jó. 

teljesen, ami 

benne volt, 

elpirult. 

Zavarba jött a 

kedvességtől, 

amit a 

csoporttagok 

nyújtottak 

neki. Nincs 

ehhez 

hozzászokva. 

 

ZÁRÁS, FEEDBACK A HÉTVÉGÉRŐL, MEGERŐSÍTŐ CSILLAG 

K. P. (18 éves fiú): „Mindent magammal viszek és köszönöm.” 

 

 

3. alkalom: Nehéz életesemények 
MEGÉRKEZŐ KÖR 

K. P. (18 éves fiú): Az iskolában sok ötöst kapott, volt kint nővérénél, ahol babázhatott a 

csecsemő unokaöccsével. Megünnepelték, hogy nagykorú lett, sok ajándékot kapott és 

sokat is vitt. Kért ki pénzt a családijából. Vett magának márkás ruhákat, órát. Most lesz a 

szalagtűzője az iskolában, nagyon várja, mert nagy bulit rendez neki a nővére.  A 

karácsonyt is a nővérééknél tölti, már nagyon várja. 

 

PROBLÉMAMEGOLDÁST SEGÍTŐ GYAKORLAT 

Kiscsoportos problémakeresés, aktuális nehéz élethelyzeteinkből, Előkerülő problémák: 

A kajálda 0 szavazat, mert rendben van már 

Hátratett kézzel kellett ülniük az ebédlőben és ő hamarabb megette a sütit, mint lehetett 

volna. A nevelő ezért megverte, de a testvére kiállt mellette és nem engedte tovább ütni. 

Árulás 10 szavazat 

Az a nevelő, akiben megbízott, minden dolgát kibeszélte a többi nevelőnek. 

 

Egy másik csoporttag problémáját választottuk, melyet szituációs gyakorlattal dolgoztunk 

fel, melyben minden csoporttag aktívan részt vett. K. P. is. 

A jó nevelői minta láttán K. P. (18 éves fiú) merte a nevelő szerepét vállalni (!), K. J. (17 

éves fiú) pedig 2x, 3x is úgy válaszolt, hogy abból már nem kerekedett konfliktus. 

 

 

NYUGTASD MEG!” NONVERBÁLIS MEGERŐSÍTŐ GYAKORLAT 

A feladat: középen ül egy csoporttag bekötött szemmel. A csoportvezető elmondta, hogy ő 

nehéz élethelyzetben van, fél, a csoport feladata pedig az, hogy megnyugtassa, erőt és hitet 

adjon a továbbhajtáshoz, a gödörből való felálláshoz- szavak nélkül. A kör közepére ülés 

csak önkéntes alapon működhet, senki nem kötelezhető rá!  

(Lekapcsoltuk a villanyokat is és gyertyák fénye varázsolta bensőséges környezetben 

hajtottuk végre a gyakorlatot) 

K. P. (18 éves fiú) hihetetlen folyamaton ment át a gyakorlat során. A kezdeti tartózkodás 

után, mikor Csoportvezetőnél megtört a jég, onnantól kezdődően hihetetlen gyengédséggel 

a lányoknál, a fiúknál pedig igazi férfierőt sugalló, bátorító mozdulatokkal vett részt 

aktívan a gyakorlatban. A végén még le is térdelt a lányok elé, úgy simogatta meg a 

kezüket, vállukat. A csoport reakció is döbbenetes volt. Mikor Annához ment ki: nevetni 

kezdtek. Csoportvezető és a team viszont attól tartva, hogy kinevetik, arra adott 

megerősítést, hogy milyen csodálatos látni a kedvességét. A csoporttagok azt jelezték 

vissza, hogy nem kinevetik, hanem hogy hihetetlen számukra, hogy az a fiú, aki szétvert 



 360 

már a gyeriben egy ajtót, ilyen fokú kedvességre, gyengédségre képes. Nagyon tetszett 

nekik.  

Mikor K. P. (18 éves fiú) ült középen, elhúzódozott az érintés elől elejében, mert félt. Mire 

mindenki kiment hozzá nyugodtan fogadta a nyugtatásokat. A végén még azt is 

megengedte, hogy az egész csoport megölelje. Belesimult abba az ölelésbe. Ő, aki addig 

egyszer sem engedte az érintést. 

A feedbackben Minden csoporttag a jóérzéseket jelezte vissza. G. Cs. (17 éves lány) is, D. 

L. (17 éves lány) is elmondta, még soha nem érezték ennyire, hogy így szeretik. Nincsenek 

hozzászokva. Furcsa volt nekik, de nagyon jó érzés. Egyhangúan mindenki ezt jelezte 

vissza. 

 

VIRÁGCSOKOR 

Név Választás Miért Konfliktus Feedback 

K. P. 

(18 

éves 

fiú) 

Sárga rózsa 

Van tövis de 

nem szúr 

Az szép Biztos, hogy nem 

szúr? (R. F. (16 

éves fiú), J. É. (18 

éves lány)) 

Jó volt, erős 

csokor volt 

 

ZÁRÁS 

Milyen volt, mit viszel magaddal a hétvégéből? 

o K. P. (18 éves fiú) kedvességét! (J. É. (18 éves lány)mondta) 

 

4. alkalom: Normák és vezérfonalak 
 

 

MEGÉRKEZŐ KÖR 

K. P. (18 éves fiú): Az ünnepek alatt ivott, ivott és ivott. 4,5 lett az átlaga, erre büszke. 

Szalagtűzője volt. Karácsonyt a nővérénél töltötte, kb. 40 vendég is volt. Elutazott ….ra a 

korábbiakban említett nővére 2 gyerekét meglátogatni, akiket még soha nem látott. Vitt nekik 

ajándékot is és bemutatkozott: „én vagyok a nagybácsitok.” Szilveszterkor is ivott, akkor már 

itt volt. Újévi fogadalom: soha többet nem iszik. 

 

ÉRTÉKLICIT 

Ebben a gyakorlatban minden csoporttag kap 260 fabatkát, melyet elkölthet a brain storming-

gal gyűjtött, általuk fontosnak tartott értékekre. Amely érték a felsorolás ellenére sem kel el, az 

a banknál marad. (Szakmai team) 

 

ÉRTÉK 

 

MENNYIÉRT 

KELT EL 

KI VETTE MEG 

BARÁTSÁG 50 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

MEGBÍZHATÓSÁG 50 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

TÖRŐDÉS  30 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

MEGLEPETÉS (ÖRÖMET 

OKOZNI TUDÁS) 

25 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 

TUDÁS (TANULÁS) 20 K. P. (18 ÉVES FIÚ) 
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 MIT VETT? MIÉRT AZT VETTE? A 3 LEGFONTOSABB 

sorrendben. 

K. P.  

(18 ÉVES 

FIÚ) 

GYEREK, BARÁTSÁG, 

MEGBÍZHATÓSÁG, 

TÖRŐDÉS, 

MEGLEPETÉS, TUDÁS 

Ezek a legfontosabbak az 

életében. Megbízható, itt bent 

barátai nincsenek. Törődik 

másokkal. A tudás az alapja 

annak, h legyen munkája, 

élete. 

1. SZABADSÁG 

2. SZERELEM 

3. CSALÁD 

 

PALACKPOSTA (lakatlan sziget remetelakójának, Dínónak) 

Dínó egy tanult tehetetlen ember, aki magányos szigettel szimbolizáltan él, hisz semmit 

nem tett a boldogulásáért, magányos, egyedül van és már csak nyüszít halkan a kíntól.  

Feladat: levelet írni a palackpostával, melyet meg kap Dínó. 

mit tehetsz TE azért, hogy Dínó ne legyen remete az életben? 

(Mindenki megírta az üzenetét, melyet középre helyezett edényben gyűjtöttünk össze, 

melyen ült Dínó, akit egy dínó formájú szobapapucs jelenített meg. Az edény körbejárt, 

mindenki kivett egyet, és hangosan felolvasta. Aztán azt is megosztotta a csoporttal, hogy 

ez a tanács segítheti- e az ő saját életét.) 

Ki kapta 

(ki írta?) 

üzenet párhuzam 

Csoportvezető    (K. P. 

(18 éves fiú)) 

Ahhoz hogy jó életed legyen, 

bízz meg másokban, szerezz 

barátokat, légy jókedvű mindig, 

és higgy abban, hogy egyszer 

minden jóra fordul. 

Mindet meg tudja fogadni és 

egyébként is így lendül túl a 

nehéz dolgokon, mert tudja, hogy 

a Jóisten mindig segít mindenben. 

K. P. (18 éves fiú)    (F. 

K. (17 éves lány)) 

Ne add fel! Nem adja fel 

 

 

CÍMER ÉS PAJZS 

 CÍMER 
(MIRE BÜSZKE, MIK AZ ÉRTÉKEI, MIT 

MUTAT MEG SZÍVESEN A VILÁGNAK) 

PAJZS 
(MIVEL VÉDI MAGÁT A VILÁGGAL 

SZEMBEN?) 

K. P. (18 

ÉVES 

FIÚ) 

Tv, könyv (tudás), (nagyon büszke erre, 

mert meg akarja mutatni, h az ő 

családjából is képes valaki szakmát 

szerezni, mert senkinek nincs az ő 

családjába), alvás, család, barátok 

Száj, kéz, láb 

 

ZÁRÁS: MEGERŐSÍTÉS 

egy középre, 3 ember mondhat neki CSAK pozitívat. 

 Minden csoporttag beállt középre és 3 ember mondott neki pozitív tapasztalatot, vagy 

benne lévő értéket méltató kijelentést. K. P. (18 éves fiú) megkérdezte, h ezt miért nem lehet 

leírni: mert meg kell tanulni kimondani is tudni. 

A csoporttagok megerősítették egymást, többek között például: 

Pozitívnak értékelték: 

 K. P. (18 éves fiú) szemmel látható kedvességét, bizalmát, és hogy megmutatja, milyen 

csodálatosan érzékeny is tud lenni. Még soha nem látták ezt a K. P. (18 éves fiú)t, pedig 

több mint 10 éve élnek itt együtt, és nagyon jó, h végre megismerhetik. (Csoportvezető, 

P. T. (16 éves fiú), J. É. (18 éves lány) 



 362 

 

5. alkalom: Kiszolgáltatottság 
 

TÉMAFELVEZETŐ BESZÉLGETÉS. „BESZÉLJÜNK RÓLA!” 

(Kiszolgáltatottság- érzet fogalma, szó jelentése, tapasztalatcsere MÁSOK élményein, 

tapasztalatain keresztül.)  

BESZÉLGETÉS A KISZOLGÁLTATOTTSÁGRÓL- mi miatt lehet egy ember kiszolgáltatott- 

ezek összefüggései) 

A fogalommal senki nem volt tisztában, a kiszolgálás fogalmával keverték.  

A kiszolgáltatottság: egy olyan helyzet, mikor tehetetlen vagy a saját sorsod egy részével és 

mások döntéseitől, cselekedeteitől, jóindulatától függsz. Mikor én konkrétan semmit sem 

tehetek azért, hogy befolyásoljam a dolgok kimenetelét. Vagy mikor egy olyan elem 

határozza meg, hogy mi fog történni, amit te nem tudsz befolyásolni. (pl: időjárás, stb.)  

 Valakitől, vagy valamitől való függés. Ez minden helyzetben rossz- e? (Merünk- e 

segítséget kérni pl. , kockáztatva a kiszolgáltatottsággá válásunkat..)Mikor mindenki 

megértette a fogalmat, elkezdtünk példákat gyűjteni. 

Dolgok, amelyek kiszolgáltatottá tesznek: 

 Önbizalom hiánya 

 Zsarolás 

 Törvény 

 Körülmények 

 Bezártság 

 Ha nem tanulsz 

 Ha nem becsülöd a jót 

Dolgok, amelyek egy állami gondozottat kiszolgáltatottá tesznek: 

 Szeretet és törődés iránti vágy. („azt akarja, hogy szeressék, hogy törődjenek 

vele is”). Emiatt rossz társaságokba keveredik, remélve, ott foglalkoznak 

vele, vagy felszínes kapcsolatokba bonyolódik. 

 Bizalom 

 Felnőttek 

 Maga az élet: élethelyzet 

 

KÉP, MIKOR KISZOLGÁLTATOTT VOLTAM, DE MEGOLDOTTAM 
NÉV 

BEC

E 

NÉV 

KÉP 

MEGOSZTÁS 

KAPCS

OLÓDÁ

S 

DÖN

TÉS 

Vissz

a 

tette 

e? 

FEED- BACK GESZTUS, 

MIMIKA 

K. 

P. 

(18 

ÉVE

S 

FIÚ) 

Kb. 5 éves kép 

Azzal gyanúsították meg, hogy 

összeverte az egyik kocsit, ami 

a parkolóban állt. Pedig 5 km-

rel arrébb focizott, 18 tanúja is 

van rá. A végén kiderült, hogy 

nem ő volt. Nem büszke már 

rá, de akkor azt a gyereket 

nagyon megverte, aki a gyanút 

terjesztette. 

 
 

Kinti 

ismerősökkel 

megbeszéli, de 

itt a gyeriben 

nem tud kivel 

ilyenekről 

beszélni. Most a 

csoportban igen, 

ez jó.  

Nem pirult el, 

miközben 

beszélt!!! (ez 

nagyon jó!) 

Határozott volt, 

figyelte a 

többiek 

mondanivalóját 

is, gyakran 

bólintott közben. 

 



 363 

 

6. alkalom: Önrendelkezés 
 

MEGÉRKEZŐ KÖR 

K. P. (18 éves fiú): Az iskolában nincs semmi különös, minden rendben, jól tanul. Az egyik 

gyeris gyereknek volt kulcsa az egyik helybeli iskola büféjéhez. Elmentek oda. Belenéztek a 

kasszába, ahol elég sok pénz volt. Úgy döntött, nem nyúl hozzá, nem veszi el. Csoportvezető 

kérdésére, hogy mi miatt döntött úgy, hogy nem megy bele a balhéba, azt válaszolta, hogy 

úgyis kiderült volna. A csoport minden tagja megerősítette, hogy nagyon jól döntött. 

Csoportvezető hozzáfűzte, hogy tudnia kell, hogy már maga a tény, hogy bementek, az maga is 

bűncselekmény. És nagyon örül, hogy nem sodorta magát egy nagy balhéba, valamint felhívta 

a figyelmét …- ék történetére: a javítóban sok olyan fiú is van, akik konkrétan nem csináltak 

semmit, csak ott voltak egy - egy bűntett helyszínén a bandával… K. P. (18 éves fiú) mondta, 

hogy ő nem akar oda kerülni. 

 

KÉP, MIKOR EGY NEHÉZ HELYZETBEN JÓL DÖNTÖTTEM (döntés, felelősségvállalás 

kauzális viszonya) 

NÉV KÉP ÉLMÉNY 

KAP

CSO

LÓD

ÁS 

Vis

sza 

e? 

FEEDBACK 

 

MIMIKA/ 

GESZTIKULÁCI

Ó 

K. P. 

(18 

éves 

fiú) 

Normál 

méret, 

színes, 

két éve 

készült, ő 

van a 

képen, 

meg az 

az ember 

Család barátjával 

megszakította a 

kapcsolatot, mert az 

erőszakos, agresszív 

ember volt és be 

akarta húzni a csőbe. 

Azóta nem is szólt 

hozzá, pedig látja 

néha az utcán, 

csöves lett. 

-- ige

n 

Jól van, jól volt a 

játékban is. Általában 

ésszel dönt, igyekszik 

figyelembe venni minden 

lehetséges 

következményt. Ha kell 

kér segítséget is. A 

felelősséget nem mindig 

vállalja. Sőt, többször 

nem. 

Könnyen beszélt 

erről, a 

feedbackben jött 

kicsit zavarba, 

mikor ráeszmélt, h 

több az, mikor nem 

vállalja a 

felelősséget. 

Többieket 

figyelemmel 

hallgatta. 

 

LELTÁR GYAKORLAT (ÖNREFLEXIÓ, ÖNKRITIKA)- TOVÁBB MODULÁLVA 

 Kérdések: 

6. Melyek az erősségeim? 

7. Milyen irányban fejlődök? 

8. Melyek azok a dolgok, amelyek nehézséget okoznak? 

9. Hogyan tudnak a többiek segíteni, hogy megküzdjek a nehézségeimmel? 

10. Hogyan kérhetek másoktól segítséget? 

NÉV 1. 2. 3. 4. 5. 

K. P. 

(18 

éves 

fiú) 

Történelem, 

megbízhatósá

g, barátság, 

kapcsolatban 

őszinte 

vagyok, és 

mindent 

elmondok 

neki. 

Jó irányba 

fejlődök. Mert 

most már tudom 

kontrollálni 

magam, nem 

dohányzom, nem 

drogozok és 

tanulok 

Magamat 

kontrollálni: nem 

tudom megállni, 

hogy buliban ne 

igyam le magam. 

Ami még nehéz: 

több percen 

keresztül 

magamról 

beszélni. 

Megnyugtatnak 

Jó tanácsot 

adnak: hogy ne 

igyak semmit. 

Elmegyek 

pszichológush

oz, és tanácsot 

kapok. 

Illedelmesen 

beszélek, 

kedvesen, 

megkérve. 
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NAGY KÖZÖS LELTÁR 

NÉV 
ERŐSSÉGEI 

A csoport többi tagja szerint 

FEJLŐDÉSI IRÁNYA 
A csoport többi tagja szerint 

MILYEN FELNŐTT LESZ? 
A csoport többi tagja szerint 

K. P. (18 

ÉVES 

FIÚ) 

Erős szíve van. Tökéletesen 

tudja, hogy milyen NEM akar 

lenni. Nagyon tud szeretni, 

kedves. 

Nyitott, mer változni és egyre 

jobb lenni. Mer NEM- et 

mondani. Jól tanul és gyors 

felfogású. 

Kitartó a céljai érdekében. 

Rendes!!!! 

Kemény, tanulós. 

Nyitottabb, ki meri mutatni 

az érzéseit is, nem csak az 

erejét. 

Fejlődni fog a szakmájában 

és egyre békeszeretőbb. 

Egyre jobban ismeri magát. 

Nyitottabb és próbál jó 

irányba menni 

Kevesebb idegbetegség! 

Jól fejlődik. 

Tanult ember, aki megáll a jó 

oldalon. 

Saját vállalkozása lesz és szerető 

családapa. Nyugodt és békés 

ember lesz. 

Tiszteletreméltó, erős, dolgos, aki 

a lehető legjobbat és legtöbbet 

adja a családjának. 

Jó apa lesz! 

Jó munkahelye lesz. 

Jó. 

Tisztességes!! 

 

A FIGYELEM MŰVÉSZETE- VARÁZSAJÁNDÉK 

Párok: 

K. P. (18 éves fiú)- Lány csoporttag 

 Lány csoporttag: varázstalizmánt kapott, ami megvédi, ha bajba kerül 

K. P. (18 éves fiú): egy fotóalbumot kapott, amiben életének boldog pillanatait ábrázoló 

fotókat teheti. 

 

FEEDBACK A HÉTVÉGÉRŐL- HOGYAN ÉREZTED MAGAD? MIT VISZEL 

MAGADDAL? 

K. P. (18 éves fiú): mindent és köszönöm 

 

7. alkalom: Teljesítményhez való viszony, jövőkép 
 

MEGÉRKEZŐ KÖR 

K. P. (18 éves fiú): suliban minden okés, amúgy is minden okés, voltak iskolabuliban, ahol 

összejött egy csajjal. 

 

ÉN A TE HELYEDBEN… 

Mindenki kapott egy papírt, melyen 2 elkezdett mondat szerepelt: 

o Mostanában az foglalkoztat legjobban a jövőmmel kapcsolatban….. 

o Nagyon félek attól, hogy… 

Ki kellett ezeket a mondatokat egészíteni, nem kellett aláírni, majd ha kész volt, egy 

középre helyezett dobozba rakni összehajtogatva.  

Visszaültünk nagy körben és mindenki húzott egy papírt. 

A rajta álló mondato (ka) t, mint saját problémáját, félelmét olvasta fel, és elmondta, ő 

hogyan oldaná meg a problémát. Ezután lehetőség volt a többi csoporttagnak elmondani, 

mit tettek hasonló probléma esetén, és hogyan oldották meg. 

NÉV Mostanában az foglalkoztat legjobban 

a jövőmmel kapcsolatban… 

Nagyon félek attól, hogy… 

K. P. (18 

éves fiú) 

Hogy sikerül e a vizsga? 

Sikerül e megtalálni azt a nőt, akivel le 

tudom élni az életemet? 

Sikerül e rendes családot alapítani, vagy 

rendes állást találni? 

Hogy mi lesz velem az életben odakint? 

Ha kikerülök a gyeriből, akkor 

nem úgy fognak alakulni a dolgaim 

az életben, ahogy elterveztem, 

hanem pont az ellenkezője lesz… 

 



 365 

FELVEZETÉS: AZ ALAPPILLÉREK FELELEVENÍTÉSE, TAPASZTALATAINK 

ÖSSZEGZÉSE- A LEGROSSZABB ÉS A LEGJOBB PILLANAT A CSOPORTBÓL-  

NÉV legrosszabb legjobb 

K. P. (18 

éves fiú) 

Az az idő, mikor nem voltunk együtt. Megmutathattam, milyen vagyok 

igaziból. A játékok. Minden. 

 

KÖZÖS CÍMER (tempera- kézlenyomat- 1 bölcsesség, amit itt tanult meg) 

K. P. (18 éves fiú) Megtanultam bízni másban. Megmutattam azt az oldalamat, aki 

igazából vagyok. 

 

Elköszönés, ölelés. (K. P. (18 éves fiú) is megölelt erősen. Mindezidáig idegenkedett az 

érintéstől) 
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A gyermek saját magáról alkotott véleménye a program UTÁN 
Gyerek neve Téma A gyermek saját magáról alkotott 

véleménye a program UTÁN 

K. P. (18 éves 

fiú) 

5 jellemző Kedves ember vagyok. Tanult ember vagyok. 

Jól nevelt vagyok. Kicsit idegbeteg. Sportos 

ember vagyok 

Pár tulajdonság, amire büszke vagy: Tanult vagyok, hogy hamar megragadnak 

dolgok a fejembe. Megbízható vagyok. 

Itt az ÁGOTÁban megismertem 11 embert 

közelebbről. 

Nem igazán jó tulajdonságai: Az érzelmi kitöréseket nem szeretem, hogy 

hamar ideges leszek, és ezen szeretnék 

változtatni. Már el is kezdtem. 

Szerinted nevelőd hogyan 

jellemezne? 

Jó tanuló vagyok. Jó irányba fejlődők. 

Mit gondolsz ,a lakótársaid hogyan 

jellemeznének? 

Úgy látom, hogy nem változott. 

Szerinted barátaid hogyan 

jellemeznének? 

Kedvesebb lettem, nyugodtabb 

Szerinted osztálytársaid hogyan 

jellemeznének? 

Úgy látom nem változott 

Milyen nehézségeid vannak a 

gyermekotthonban? 

 

Milyen nehézségeid vannak az 

iskolában? 

 

Milyen egyéb nehézségek, problémák 

foglalkoztatnak mostanában? 

Mi lesz, ha kikerülök a gyeriből. 

 

A nevelő gyerekről alkotott véleménye a program UTÁN 
Gyerek neve Téma A nevelő gyerekről alkotott véleménye a 

program UTÁN 

K. P. (18 éves 

fiú) 

5 jellemző: Úgy ítélem meg, hogy egy kicsit 

nyugodtabbnak tűnik. Elkezdett aktívan 

sportolni. A társaival szemben toleránsabb. 
Jó tulajdonságai:  
Kevésbé jó tulajdonságai:  

Hogyan illeszkedik be? Szeptemberben új csoportba került, a 

kezdetekben kissé visszahúzódó volt. Ma már 

sokkal nyíltabb, beszédesebb. A kisebbekre 

(fiatalabbakra) sokkal jobban odafigyel. A 

házi rendet betartja. 

Hogyan illeszkedik be társai közé? A társaival barátságosabb, régebben főként a 

nála fiatalabbakkal játszott, azok társaságát 

kereste. 

Milyen a kapcsolata nevelőivel? Ma is előfordul, hogy vitába keveredik a 

felnőttekkel, de már sokkal ritkábban. Úgy 

tűnik nagyobb tisztelet van irántuk. 

Vannak-e önnek nehézségei a 

gyermekotthonban? 

 

Jár-e iskolába? K. P. (18 éves fiú) korábban is és most is szeret 

iskolába járni. Tanulmányi eredménye jó szintű. 

Nem is hiányzik az órákról, tanáraival jó a 

kapcsolata. 

Milyen egyéb nehézségei merülnek fel 

vele kapcsolatban? 
 

Program után fennálló nehézségei:  
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Tapasztalataink összegzése 
K. P. (18 éves fiú) esetében a fejlődés alábbi ívét járhattuk be: Ez a fiú a program 

kezdete előtt hírhedt volt agresszív kitöréseiről, rendszeresen keveredett verekedésekbe, 

valamint indulatvezérelt konfliktuskezeléséből kifolyólag volt példa arra, hogy szétrúgta a 

gyermekotthon bejárati ajtaját. Alapvetően idegenkedett az érintéstől. (Több állami 

gondoskodásban élő gyermek esetében tapasztaltuk, hogy a felé közeledő simogató kéz elől 

idegesen, ijedten rántják félre magukat- a korábban megtapasztalt feléjük irányuló agresszív 

viselkedésformák miatt.) A program előrehaladtával többször ő kezdeményezte az érintést egy- 

egy vállon veregetés, vállra rakott kéz formájában. A feedback- ek tanulságai szerint 

mimikájából, gesztikulációjából eltűnt a remegés, dadogás, pirulás. Kifejezésmódja 

választékosabb, árnyaltabb lett. Önbizalmának, önismeretének növekedését illetően a program 

utáni válaszai jól mutatják, hogy a program előtti felszínes, külső jellemzésekkel szemben 

belső tulajdonságokat sorol pozitív tulajdonságaként, valamint mer büszke lenni egy- egy 

tulajdonságára.  

A saját maga és nevelője által formált véleményben tükröződik barátságosabbá, 

toleránsabbá válása közvetlen környezetével szemben. Nyitás, bízni akarás jellemzi társaihoz, 

nevelőihez fűződő kapcsolatát. Példaképeinek kiválasztásakor meg tudta fogalmazni, milyen 

nem szeretne lenni soha, valamint tudatosította, mit kell tennie a rossz példa elkerülésének 

érdekében. Kapcsolatait, kötődéseit differenciáltabban tudta a program végére kezelni. Nehéz 

életeseményeinek megosztásával tudatosodott K. P- ben, hogy családjában történtek miatt nem 

neki kell szégyenkeznie, illetve hogy az ő megítélése az ő tettei, viselkedése alapján történik. 

Nyitottabbá válása a szégyen érzésének enyhülése miatt kezdődött, s mert megosztásakor senki 

sem ítélkezett fölötte, sőt csoportban résztvevő társai is beszámoltak saját ilyen irányú 

élményeikről. A csoport többletteljesítménye (társai elfogadó attitűdje, hasonló tapasztalatai) 

katalizálták a folyamatot. A csoporttagok visszajelzései arra bátorították, hogy meg merje 

mutatni érzékeny, kedves, törődő oldalát is. (Mint amikor a bábból kibújik a pillangó.)  

A nevelői visszajelzések alapján a csoportban résztvevő fiatalok egyike sem osztotta 

meg velük, mi történik egy- egy csoportalkalom során, ez nagyban hozzájárult K. P. társaiba 

vetett bizalomképének regenerálódásához. (Ez nagyon fontos tapasztalat volt az addigi „a 

gyerisek úgyis mindent kipletykálnak”- tapasztalattal szemben )A felnőttekbe vetett bizalom 

újraépülését a team- tagok viselkedése, példamutatása segítette, melynek jótékony hatását a 

vele közvetlen kapcsolatban lévő nevelő kolléga is visszajelezte. Nyugodtabbá válása érzelmi 

stabilitásának növekedését jelzi. Nagyon nagy előrelépést jelentett K. P. önreflexív 

képességeinek fejlődése. Indulatvezérelt konfliktuskezelésének motivációja önkifejezési 

formáinak szegényessége, lehetséges kezelési, kifejezési alternatívák meglétének hiánya 

okozta. A csoportfolyamat során kapott viselkedésminták, kifejezésmódok nagy mértékben 

segítették K. P- t indulatainak, érzéseinek tudatosításában. Érzéseinek megfogalmazhatósága, 

kifejezhetősége megfoghatóvá, elhordhatóvá, megoldhatóvá tette számára érzéseit. A 

csoportfolyamat során többször szóba került döntései, választásai növekvő önfegyelemről, 

tudatos, letisztult, felelősségteljesebb gondolkodásmódról tanúskodnak. Ezzel együtt 

konfliktuskezelési nehézségei is enyhültek, viselkedéséből eltűntek az agresszív elemek. 

Kiszolgáltatottság- érzetéből fakadó szorongását saját sorsa irányíthatóságának 

megtapasztalásával, világos, jól megfogalmazott célok, valamint a célok eléréséhez szükséges 

konkrét lépések megtervezésével enyhítette. Jövőtől való félelme is csökkent ezen célok és 

lépések megvalósításával. Szintén enyhítette félelmét a saját képességeinek, jó 

tulajdonságainak ismerete, melyekkel minden bizonnyal nehéz, de biztos boldogulást tervez a 

kikerülést követően. (Realizált jövőkép) 

Összességében elmondhatjuk, hogy a korábbiakban említett problématerületeken 

jelentős javulást tudtunk elérni. 
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5.7 Egyéni fejlődések (3) 

K. B. (18 éves fiú) a program során elért fejlődésének bemutatása 

 

A gyermek saját magáról alkotott véleménye a program ELŐTT 

Gyerek 

neve 

Téma A gyermek saját magáról alkotott véleménye a 

program ELŐTT 

K. B. (18 

éves fiú) 

5 jellemző: A nevem K. B. (18 éves fiú). Én most szakmát 

tanulok. A szakmám kárpitos lesz. 

Pár tulajdonság, amire 

büszke vagy: 

Én olyan természetű vagyok, aki szeret tanulni, 

amire büszke vagyok. Én büszke vagyok arra, hogy 

nem fogok a szüleim nyomába lépni, és igyekszek, 

hogy ne kerüljek olyan helyzetbe. 

Nem igazán jó tulajdonságai: A hülyeségemet, de azt nagyon! 

Makacs vagyok 

Szerinted nevelőd hogyan 

jellemezne? 

Hát igazán a nevelők azt szeretnék, hogy ne 

csináljam a hülyeségeim, szokjak le róluk. 

Mit gondolsz, a lakótársaid 

hogyan jellemeznének? 

Én meg vagyok elégedve, de van olyan, amikor 

kiakasztó. 

Szerinted barátaid hogyan 

jellemeznének? 

Hát nem tudom, azt nekik kell kitalálniuk. 

Szerinted osztálytársaid 

hogyan jellemeznének? 

Azt se tudom 

Milyen nehézségeid vannak 

a gyermekotthonban? 

Nekem az gond, hogy régebben más volt. Nem 

szabták meg, hogy mennyit egyek, meg hogy 

mindig belém kötnek. 

Milyen nehézségeid vannak 

az iskolában? 

Az igazat megvallva nincs gond 

Milyen dolgok, problémák 

foglalkoztatnak téged 

mostanában? 

Most töltöm be a 18 évet, és nem tudok megfelelni 

sehol. 

 

A nevelő gyermekről alkotott véleménye a program ELŐTT 
Gyerek 

neve 

Téma A nevelő gyermekről alkotott véleménye a 

program ELŐTT 

K. B. (18 

éves fiú) 

5 jellemző: Hangulati hullámzások és érzelmi kilengések 

jellemzik, segítőkészségére, társaihoz fűződő 

kapcsolataira ez rányomja bélyegét. Bár nem 

vezető egyéniség, kedvelik társai. 

Jó tulajdonságai: Ami érdekli, abban kitartó. Társaihoz jó szándékú, 

adakozó. Lényeglátó 

Kevésbé jó tulajdonságai: Hangulatingadozásai miatt esetenként agresszívvé 

válik. 

Hogyan illeszkedik be? Bár időközönként akadnak konfliktushelyzetei, 

alapvetően elfogadják, kedvelik őt a többiek.  

Hogyan illeszkedik be társai 

közé? 

Nagyjából elfogadják. 
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Milyen a kapcsolata 

nevelőivel? 

Kissé makacs, ragaszkodik elképzeléseihez, jól 

felépített érveléssel belátásra sarkalható. A 

felnőttek toleranciájára is szükség van a jó 

együttműködéshez. 

Vannak-e önnek nehézségei a 

gyermekotthonban? 

Mivel 18 éves a fiatalember, időnként 

konfrontálódunk. Ezek a szóbeli párviadalok 

általában kezelhetők. 

Jár-e iskolába? Igen 

Milyen típusú iskolába jár, 

hányadikos és milyen 

eredményei voltak? 

 

Ön szerint hogyan illeszkedik 

be az iskolába? 

Az osztályfőnöke szerint semmi gond nincs vele. 

Intézményben tekintélytisztelő. Ösztöndíjat is kap. 

 

 

A fejlődés íve a diagnosztikus jegyzőkönyvek kivonatainak tanúságai alapján 

alappillérenként a program KÖZBEN 

 

1. alkalom: Bizalom 
 

VAKVEZETÉS 

R. A. (20 éves lány) –K. B. (18 éves fiú) 

Jó volt, sikerült a gyakorlat. Lány csoporttag elmondása szerint, ő egyáltalán nem bízott meg 

a K. B. (18 éves fiú) ban, de ő számára nagy biztonságot tudott adni, így a gyakorlat végéig 

csukva tudta tartani a szemét. K. B. (18 éves fiú) teljesen rá hagyta magát Lány 

csoporttagra. Tetszett nekik a gyakorlat. 

 

BIZALOMMAK KAPCSOLATOS NEGATÍV/ POZITÍV ÉLMÉNYEINK MEGOSZTÁSA 

Név Negatív 

fénykép 

Viss

za  

Nem 

vissz

a  

Pozitív fénykép Vissz

a  

Nem 

vissz

a  

Érzés 

visszajelzés 
 

Gesztikuláció- 

mimika 

K. B. 

(18 

éves 

fiú) 

Lányban 

csalódtam, 

nagyon 

szerettem, de 

még mindig 

szeretem. 

Csalódottam 

benne. 

+  Van egy lány, 

akiben bízok, és 

mindent 

megbeszélek vele.  

 + Jól éreztem 

magam. Jó volt 

erről beszélni.  

K. B. (18 éves fiú) 

nagyon izgult, 

amikor beszélnie 

kellett. Nagyon 

zavart volt. 

Folyamatosan Lány 

csoporttagtól várt 

visszajelzést. 

 

MIT VISZEK HAZA? 

 K. B. (18 éves fiú)  Nyitottságot, önbizalmat 
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2. alkalom: Interperszonális kapcsolatok 
 

MI SZIGETÜNK- KAPCSOLATI JÁTÉK 

A csoport által közösen választott képzeletbeli utazásunk helyszínén (egy sziget) kellett 

olyan megjelenülési formát választanunk, akivé szívesen váltunk volna ezen a szigeten. Ezt 

követően olyan helyet találjunk a szigeten, mely mindenki számára megfelelő. 

 

Ki Mit Miért Kapcsolódás Feedback Mimika 

K. B. 

(18 

éves 

fiú) 

Fehér 

tigris 

kék 

szemmel 

Szereti az 

állatokat 

(Lány 

csoporttag 

kedvenc 

állata) 

Mindenképpen a 

Bagoly mellett 

akart 

elhelyezkedni. 

Vele együtt 

mozgott 

Érdekes volt 

számomra a játék. 

 

(Szoros kötődése van 

a jelenben Lány 

csoporttaggal. A 

jelen és a játék között 

szoros kapcsolatot 

fedeztünk fel. Nem 

mondta ki.) 

 

Aktív jelenlét 

a játék során.  

 

MEGERŐSÍTŐ PLAKÁT 

Értékelés, észlelés a megerősítő plakátnál: Rendkívül hihetetlennek találták a róluk szóló 

megnyilatkozásokat. Többen elérzékenyültek és mélyen eltették a zsebükbe, táskába a 

papírt. (Valószínűleg megőrzés céljából . Többen megkerestek a csoportvezetőt, hogy ez 

biztosan nekik szól e? A pozitív dolgokat is ki tudták mondani. (Lány csoporttag 2 és K. B. 

(18 éves fiú))  

 

3. alkalom: Nehéz életesemények 
 

PROBLÉMAMEGOLDÁST SEGÍTŐ GYAKORLAT 

K. B. (18 éves fiú) Nevelő, aki elfelejtette, hogy honnan indult. Ő is 

állami gond. Volt. Én már 18 éves vagyok. 

Tanítani akar engem az élet dolgairól, de közben 

gettósnak csúfol. 

K. B. (18 éves fiú) Idegesítő gyerekek. Piszkálnak a többiek, el 

akarok menni az otthonból. 

 

Nem ezzel a problémával foglalkoztunk. Tudtam, hogy a csoport által választott nehézség az K. 

B. (18 éves fiú) nak is segítséget fog adni abban, hogy ki kell állnia magáért. 

Feedback 

K. B. (18 éves fiú) 

Nyugtalanság jelei mutatkoztak nála. Számára nehéz a kinti élet. Nincs támasz. Apja 

meghalt és az ő anyukája is hajléktalan. Az anyja nem képes magán segíteni. Bekönnyezett! 

A játék végén kiborult, támogatni és megerősíteni kellett. Nehezen fejezi ki gondolatait. 

Megerősítés volt, amiket elmondott Lány csoporttag számára.  

 

MEGERŐSÍTŐ CSILLAG 

K. B. (18 éves fiú): Nagyon jól érezte magát, ragaszkodik a többiekhez. „engem elfogadnak 

itt.” 
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4. alkalom: Normák és vezérfonalak 
 

ÉRTÉKLICIT 

Mit Ki  mennyiért vette meg 

Szerelem K. B. (18 éves fiú) 60 

Szabadság K. B. (18 éves fiú) 40 

 

Lány Társcsoportvezető segítségével a nagy ötletvihar után, arra volt lehetőségünk, hogy az 

adott értékekre licitáljunk. Nagyon nagy élmény volt. A játék után sorba raktuk az első 11 

legfontosabb értékeket. Majd újra megnéztük, hogy ha lehetne lehetőségünk újra licitálni, 

mely az a három érték, amit újra meg vásárolnánk.  

K. B. (18 éves fiú): Szabadság, Család 

 

VIRÁGVÁZA 

Képzeletbeli csokorban milyen virágok lennénk és miért? 

Ki Mit miért Feedback 

K. B. 

(18 éves 

fiú) 

Bambusz Vastag és nagy, 

stabil.  

(Nehezen lágyította meg a szárait és 

nehezen lett kisebb.) „Jó volt, hogy 

nem hagytak békén, és ide tartozhatok. 

Engem nem szoktak megfűzni ilyen 

sokan. Szeretem az elképzeléseimet 

megvalósítani.” 

 

5. alkalom: Kiszolgáltatottság- érzet 
 

NAGY KÖZÖS LELTÁR 

Ebben a csoportban írásban sokkal hamarabb és könnyebben tudtak egymás felé mélyebb 

és őszinte érzéseket kimutatni. Amikor mindenkinek lehetősége volt arra, hogy megnézze a 

csoporttársaitól milyen ajándékot kapott, akkor K. B. (18 éves fiú) kirohant és sírva fakadt. 

Nem hitte el! Fontos volt, hogy megerősítsük őt a leírtak valódiságában. 

ERŐSSÉGEI 

A csoport többi tagja szerint 

FEJLŐDÉSI IRÁNYA 

A csoport többi tagja szerint 

MILYEN FELNŐTT LESZ? 

A csoport többi tagja szerint 

Humoros 

Kitartóbb 

Fejlődés mindenben 

Fejlődik 

Mindenben vicces, kedves 

Tudja kontrollálni magát 

Ki tud állni magáért 

Tisztelettudó 

Kitartó, humoros 

Jól tud bókolni, kedves és 

vicces 

Kiáll magáért! 

Kiáll magáért! 

Kezdi érezni, hogy ő is tud jót 

mondani! Sokkal nyíltabb! 

Beszédben fejlődött 

Többet beszél és ez így 

helyes! 

Jobban meg tudja értetni 

magát! 

El tudja fogadtatni magát! 

Sokat fejlődött a beszédben! 

„Kiáll magáért és nyitottabb, 

és ő is kezdi elhinni, hogy 

semmivel sem másabb, mint 

mi!”! 

Céltudatos 

Okos, kitartó 

Tisztességes! 

Kitartó 

Boldog 

Becsületes 

Önmaga lehet 

Segítőkész 

Tisztességes, aranyos 

Tisztelni fogja a feleségét, és 

szeretni fogja a gyerekét! 
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6. alkalom: Önrendelkezés 
 

Társcsoportvezetővel ezt a hetet megelőzően látogattuk meg a gyermekekkel foglalkozó 

felnőtteket. Minden csoportvezető segítséget nyújtott abban, hogy az elkövetkezendő 2 

alkalommal még nagyobb segítséget adjunk a fiataloknak.  

K. B. (18 éves fiú) ról alkotott véleménye a nevelőinek 

Végre önállóbb. Maga megy el orvoshoz. Még mindig vannak ugyan „meccsek” a nevelőkkel, 

de már eljutottak odáig a nevelővel, hogy egy közös szerződést állítottak fel. Ki mit vár el a 

másiktól. Ennek köszönhetően nagyobb szabadságot kaphat K. B. (18 éves fiú). Most már 

sokkal jobban megvédi magát. Ha beszélni kell, már nem remeg, és nem dadog. 

 

BUSZPÁLYAUDVARON- SZITUÁCIÓS SZEREPJÁTÉK 

Név Választott 

szerep 

Miért Kapcsolódás Feedback  

Párhuzam a 

valósággal 

K. B. 

(18 éves 

fiú) 

Román cigi árus Gyakran 

találkozik velük.  

A wc- s néni vett 

cigit. A biztonsági 

őr rászólt, hogy 

menjen ki, ott nem 

árulhat ilyet. 

Jó volt. Nincs 

párhuzam.  

 

TOJÁS RÖPTETŐ GÉP 

Két csoportot alakítottunk ki. K. B. (18 éves fiú) háttérbe húzódott először, de a csoport 

segítségével aztán aktívan belemerült a munkába. Mind a két csoport tojásröptető gépe 

működőképes volt, ügyesen csinálták meg. Nem tört el a tojás. Sikerélményként élték meg a 

csoporttagok 

 

7. alkalom: Teljesítményhez való viszony, jövőkép 
 

ÉLETÚTTERV 

Név Milyen és hogyan Mit tesz meg 

K. B. (18 

éves fiú) 

3 szobás lakást szeretnék. Egy 

focicsapatnyi gyereket és egy 

megértő asszonyt. Cigány tanítással 

szeretnék foglalkozni. Gyerekeknek 

szeretném tanítani. Nekem az lenne a 

fontos, hogy nyugodtságban éljem le 

az életem. 

Otthon már egyre jobban 

törekszem arra, hogy ne legyen 

vita. Tanulok sokat, hogy el 

tudjam érni a célomat. A nevelőm 

mondta, hogy nekem lehet majd 

egy lakásom, mert van CSP – ém. 

Keresem az igazit.  

 

8. alkalom: Pótalkalom 
 

VAKVEZETÉS – BIZALOMGYAKORLATOK 

Fiú Autentikus segítő-K. B. (18 éves fiú) 

K. B. (18 éves fiú):  

Én már jobban kiállok magamért. Örültem, hogy Autentikus segítővel voltam párban. Ez a 

nagy ember vigyázott rám. Sokat változtam, én ezt érzem. A nevelők már mondják, hogy még 

akkor is kiállok magamért, amikor nem kéne.  
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Fiú Autentikus segítő 

K. B. (18 éves fiú) val jó dolgom volt teljesen elengedtem magam és hagytam, hogy vigyen. Jó 

volt. 

 

MIT VISZEK HAZA? 

K. B. (18 éves fiú)  Tanításotokat 

 Bizalmat 

 Nem vagyok egyedül 

 Barátokat 

 Tiszteletet 

 

 

 

 

A gyermek saját magáról alkotott véleménye a program UTÁN 
Gyerek 

neve 

Téma A gyermek saját magáról alkotott véleménye a 

program UTÁN 

K. B. (18 

éves fiú) 

5 jellemző: Én egy megértő ember vagyok, szeretek 

ismerkedni, jó kedvű vagyok, de nem mindig. 

Szeretek rajzolni, sportolni, zenét hallgatni. 

Pár tulajdonság, amire büszke 

vagy: 

Amire büszke vagyok, hogy már ki tudok állni 

magamért. Már tudok hangosabban beszélni, 

eddig nem tudtam. Már meg tudom magam 

védeni. 

Nem igazán jó tulajdonságai: A dühkirohanásaim, nevelőket elküldeni, 

melegedni. Ezek gondjaim. 

Szerinted nevelőd hogyan 

jellemezne? 

Igen, meg tudtam mondani a véleményemet, ki 

tudtam fejezni, hogy mit szeretnék. Már 

megbeszéljük, hogy mit szeretnék 

Mit gondolsz, a lakótársaid 

hogyan jellemeznének? 

Hát nem tudom, mit gondolnak, de pár ember 

szemében igen 

Szerinted barátaid hogyan 

jellemeznének? 

Igen, felnéznek rám 

Szerinted osztálytársaid 

hogyan jellemeznének? 

Igen, jó fejnek tartanak 

Milyen nehézségeid vannak a 

gyermekotthonban? 

Igen megpróbálok alkalmazkodni több-kevesebb 

sikerrel 

Milyen nehézségeid vannak 

az iskolában? 

Szokásos 

Milyen dolgok, problémák 

foglalkoztatnak téged 

mostanában? 
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A nevelő gyerekről alkotott véleménye a program UTÁN 

 
Gyerek 

neve 

Téma A nevelő gyerekről alkotott véleménye a program 

UTÁN 

K. B. (18 

éves fiú) 

5 jellemző: Kommunikációs készsége javult. 

Mivel egy kedves, szeretni való személyiség –

közkedvelt.  

Jó tulajdonságai:  

Kevésbé jó tulajdonságai:  

Hogyan illeszkedik be?  

Hogyan illeszkedik be 

társai közé? 

Kifejezőkészségében oldottabb, pontosabban felismer 

és összefoglal egy témát. Ez könnyebbé teszi 

beilleszkedését. 

Milyen a kapcsolata 

nevelőivel? 

Eddig is a szerető, gondoskodó odafigyeléssel 

lehetett rá hatni, egyébként bezárul. Agresszívvá vált 

néha, ez továbbra is így van, de csökkenő mértékben. Vannak-e önnek 

nehézségei a 

gyermekotthonban? 

Jár-e iskolába? Iskolai tanulmányaival eddig se volt gond. 

Tekintélytisztelő, szeret teljesíteni, várja az 

elismerést. Ezt iskolai és szakmai gyakorlaton meg is 

kapja. Az iskolától folyamatosan ösztöndíjat kap. E 

téren kontinuitás tapasztalható. 

Milyen típusú iskolába jár, 

hányadikos és milyen 

eredményei voltak? 

Ön szerint hogyan 

illeszkedik be az iskolába? 

Program után fennálló 

nehézségei: 

 

 

Tapasztalataink összegzése: 
A diagnosztikus jegyzőkönyvek K. B. - re vonatkozó kivonatai alapján jól látható fejlődés 

mutatkozik. Ez a nyolc alkalom K. B. (18 éves fiú) számára ugródeszkát jelentett a fejlődési 

folyamatban. Abban segített neki, hogy reálisabban értékelje magát és megtanuljon hinni 

magában, nyugodtabban kezelje le a konfliktusait a nevelőivel, társaival szemben. A csoport 

kezdetén többen beszóltak neki, nem kedvelték. A KÁSZPEM® módszernek köszönhetően a 

csoportfolyamat előrehaladtával épp sorstársai voltak azok, akik bátorították, bíztatták. Első két 

alkalommal nagyon nagy megfelelni akarás volt benne. K. B. (18 éves fiú) nehezen fejezte ki 

magát, dadogott, izzadt és a lábával dobolt. A csoportfolyamat előrehaladtával el tudta engedni 

a feszültségét, szorongását, ezáltal könnyebben tudta magát kifejezni. Egyre magabiztosabbá 

vált. A szabadságról, és az otthoni feszültségeiről beszélt a legtöbbször. Bántották, nem 

engedték sehová, illetve nem tudta kezelni agresszivitását. Nálunk megtanulta azt, hogy a 

másikkal kapcsolatos nehézségeit meg kell próbálja először beszélgetéssel elintézni, 

megoldani. Önérvényesítését illetően sokkal szókimondóbb lett, a támogatást és a segítséget el 

tudta fogadni. Önértékelése nagymértékben fejlődött, reálisabbá vált. Látta a hibáit, fejlődési 

irányát. Kommunikációjának és önreflexív képességének fejlődését illetően nagy előrelépést 

tett. Ennek jól látható jelei mutatkoznak a jegyzőkönyv kivonatokban is, illetve a nevelői 

visszajelzések is ezt a fejlődési tendenciát támasztják alá.  

Kezdeti elzárkózódása a második alkalomtól enyhült, visszajelzések alapján is 

nyitottabbá vált.  
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5.8 A csoport fejlődési mutatói 

 

Gyakran tapasztaltuk, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok, bár nagy 

közösségben élnek, mégis magukba zárkózva, „magányos szigetként” élik mindennapjaikat. 

Életükből gyakran hiányzik a támogató, társas háttér. Bár sokan vannak egy helyen, ám az 

esetek többségében nem alakul a gyerekek közössége egymás számára támogató közösséggé. 

Ennek oka a traumatikus élményeken túl a bizalomkép sérülésében keresendő24. Felnőttek 

voltak a szüleik, akik felelőtlensége, mulasztása, vagy halála miatt kerültek állami 

gondoskodásba. A gyermekotthonokban ismételten felnőttek gondoskodnak róluk, hoznak 

szabályokat, döntéseket az életüket érintő kérdésekben. A társaikról pedig legtöbbször így 

vélekednek: „tudod, milyenek a gyerisek, mindent kipletykálnak”25. Ezen ismeretek birtokában 

a KÁSZPEM® egyik legfontosabb célja, hogy a csoportban résztvevő fiatalok közösséggé 

kovácsolódjanak, így válva megtartó, támogató erővé egymás számára. Ezzel együtt az is cél, 

hogy nyitottabbá válásukkal az őket körülvevő közvetlen környezetben is biztos pontokat 

találjanak, kapaszkodókat nyerjenek, melyek, - és akik - képesek megtartani őket nehéz 

helyzeteikben. Ezt már a legelső alkalommal építeni kezdjük a közösen kialakított 

csoportszabályokkal, melyek az alábbiak rendszerint: 

Csoport szabályok26: 

 Bizalom – (Csoport titok) 

 Kölcsönös tisztelet 

 Időkeret tartása 

 Egymás érzéseinek tiszteletbe tartása 

 Magunkat ajánljuk, ne mást. 

 Szemtől szemben, őszintén 

 Egymás pozitív erősítése 

 Meghallgatjuk egymást 

Vagy egy másik csoport esetében: 

A MI SZABÁLYAINK27 

 Legyünk AJÁNDÉKAI egymásnak! 

 Jókedvűség 

 TITOKTARTÁS: amiről itt szó van, arról nem beszélünk csoporton kívül. 

 Összetartás 

 Őszinteség 

 Mindenki legyen itt! 

 Ha valaki beszél, meghallgatjuk és figyelünk egymásra. 

 Mindenkinek joga van szólni, és ha valaki beszél, engedjük, hogy végigmondja. 

 Hülye kérdés NINCS! 

 Ne cseszegessük, ne nézzük le egymást! 

 Csak magadat ajánlhatod! 

 

Néhány pont talán triviálisnak tűnik, de higgyék el, sokszor ezen pontok betartása is csak 

sok tanulás és önfegyelem árán valósult meg, mert nem ez a norma. A módszerrel megtanultak 

egymásra figyelni, megismerték egymást, és nyitottabbá váltak. Az egyik csoportban, ahol 

minimum 10 éve élnek együtt, így fogalmaztak a csoporttagok28: 

                                                 
24 Kothencz János: Róluk…értük… I. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok („állami gondoskodásban élők”) 

társadalmi sajátosságai napjainkban- Országos kutatás az „állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok 

körében” ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú 

Alapítvány 2009 Szeged 
25 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport/ 1. alkalom 
26 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek VI. csoport/ 1. alkalom 
27 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport/ 1. alkalom 
28 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport/ 1. alkalom 
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„Furcsa ez, hogy évek óta ismerjük egymást, és soha nem beszélgettünk így, mint 

most. De ez jó és meg fogom szokni. Nagyon jó.” 

„Nagyon jó volt és nagyon furcsa is volt. Érdekes volt a többieket hallgatni, nehéz 

volt magamról beszélni, és soha azelőtt nem beszélgettünk így egymással, egymás 

előtt. Hihetetlen, hogy ezeket ki mertük mondani egymás előtt.” 

 

A team pedig így érzékelte az első alkalom utáni alakulást: 

„Összességében jól sikerült az első alkalom, a bizalom kialakult a team-tagok felé ( 

a nevelő státuszú felé is) egymás felé pedig épül. Nehézségnek jelezték, hogy együtt 

vannak nap, mint nap és a „gyerisek” úgyis mindent kibeszélnek rögtön. De 

egymást is figyelmeztetve a csoportszabályokra- küzdik le ezen félelmüket. 

Izgatottan várják a második alkalmat.”29 

A csoport fejlődési szakaszai  

A csoport megalakulása után bizonyos jól megfigyelhető fejlődési szakaszokon ment keresztül. 

Az első időszakban a csoport tagjai kezdték megismerni egymást (alakulás), és keresték 

későbbi szerepüket. A fejlődési folyamat előrehaladtával elérkezett az az időszak, amikor a 

csoporton belüli szerepkonfliktusok kerültek felszínre (viharzás). Mindenkinek megvan a maga 

funkciója a csoportban, és ez a szerepeken keresztül érvényesül. •Voltak feladatorientált 

(ellenőr, szervező) és kapcsolatorientált szerepek (bohóc, sztár, csöndes). Mivel a csoport 

sikeresen megoldotta a korai konfliktusokat, valószínűsíthető volt, hogy erős kohézióval 

rendelkező, közös normák mentén működő érett csoporttá fog válni (normázás). A csoportban 

konszenzus alakult ki, valamint ezzel együtt bizalom és egymás iránti pozitív érzések is 

kifejlődtek, így az egyének egyre inkább odatartozónak érezték magukat. (A valahová - 

tartozás érzésének fontossága az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok esetében 

különösen jelentős). A csoportfolyamat végén a csoport felbomlott. (leválás) 

 

A csoport hatékonysága 

Amikor a csoport hatékonyságát nézzük, azt kell megvizsgálni, hogy milyen sikerrel éri el 

céljait. Esetünkben a kitűzött célok a következők voltak: 

 A gyermekek önértékelésének fejlesztése 

 A gyermekek identitásának erősítése 

 A gyermekek társadalmi beilleszkedésének javítása 

 A gyermekek képességének fejlesztése az önreflexióra, és az erről való 

kommunikációra 

 A megelégedettség növekedése 

 Az alkalmazkodóképesség, toleranciaszint növekedése.  

 

A csoportok nagyon hatékony eszközei voltak a tanulásnak és fejlődésnek. A csoport 

pozitív hatással volt tagjai érzelmi állapotára, valamint a tagok nagyon sok tudást sajátíthattak 

el, melyekkel attitűdjeik is megváltoztak. A csoportfolyamat előrehaladtával igazi közösséggé 

fejlődtek, amelyben támogatták, segítették egymást, ahol odafigyeltek egymásra, ahol hasonló 

problémákkal küzdöttek, de meg is tudták oldani azokat. Az interperszonális tanulásnak 

köszönhetően a csoportokban a résztvevők visszajelzést kaptak viselkedésükről, az új, 

egymástól (csoporttagok, team tagok, autentikus segítők) tanult elemeket pedig lehetséges 

alternatívaként beépítették későbbi döntéshozatalaikba.  

                                                 
29 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport/ 1. alkalom 
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Ami különösen erősen hatott a csoport fejlődésére, az az alkalomról alkalomra megismétlődő 

egyetemlegesség érzése, melyben hasonló életeseményeiket, érzéseiket fedezték fel a 

csoporttagok („egy csónakban evezünk”, „a társam is fél a kikerüléstől”), melyek azonban:  

„Nem is olyan nagy gondok így, hogy a többiek is majdnem hasonlókat mondtak;”30 

Ez az érzés nagymértékben segítette a kohézió kialakulását, melynek a csoportalkalmak 

előrehaladtával történő növekedése fejlesztette a társak iránti empatikus érzékenységet, 

valamint az érzelmi stabilitás kialakulását. Esetünkben ez az erősödő csoportkohézió is 

eredményezte a teljesítménytöbbletet az egyén számára. Az egyik csoportban az utolsó 

alkalommal egy empátiafejlesztő, problémamegoldást segítő gyakorlatot végeztünk, mely a 

következőképpen zajlott: 

„A csoport egészét tekintve: nagyon bizalmas, nagyon őszinte légkörben zajlott a 

gyakorlat. Sokszor lepődtek meg a kimondottságtól. Hogy a félelmeik közösek. 

Tanácsokat adtak- gyakran maguknak is! Hihetetlenül mély volt. Egymást 

erősítették. 

Feedback:  

o furcsa és jó volt saját problémámat más szájából hallani;  

o Nem volt nehéz más gondjával azonosulni;  

o Sok jó tanácsot kaptam;  

o Nem is olyan nagy gondok így, hogy a többiek is majdnem hasonlókat 

mondtak;  

o Nagyon jók ezek a beszélgetések. Soha nem szoktunk ilyenekről beszélni, 

pedig már itt vagyunk több mint 10 éve..”31 

 

A KÁSZPEM® csoportokban kialakult a résztvevők pozitív szociális identitása, valamint a 

(gyakran csak védekezésképpen színlelt) közönyt, durvaságot felváltotta a megjelenő remény és 

határozottság, mely a folyamatos megerősítés és az egyéni különbözőséget toleráló, elfogadó 

közösség által ébredt bennük. A csoport fejlődését mutatja a csoporttagok önbizalmának 

erősödése, érzelmi állapotuk stabilabbá, pozitívabbá válása is. Ez óriási eredmény, figyelembe 

véve az országosan reprezentatív ÁGOTA® kutatás kimutatásait, mely szerint az állami 

gondoskodásban élő fiatalok 49,2 %- a gondolkodott már azon, hogy nincs értelme az 

életének32.  

A csoport fejlődését mutatta az a tény is, hogy a megérkező körök tanúsága szerint a 

csoportalkalmakon kívül is közös programokat szerveztek, keresték egymás társaságát. Nem 

voltak „magányos szigetek” többé. Az alapvető közös normák minden csoport esetében 

kialakultak, és a csoportok ezen közös normák mentén működtek.  

Egy egyszerű tapasztalati példa: A közös étkezések alkalmával gyakran 

figyelhettük meg a csoportokban, hogy az étel megkapását követően rávetik 

magukat. Feltűnt viszont a csoporttagoknak, hogy a teamtagok addig nem 

nyúlnak az ételhez, míg mindenki meg nem kapta a sajátját, illetve míg nem 

mondtuk el közösen az imádságot. A következő alkalommal a gyerekek 

türelmesen megvárták egymást, (sőt egymásnak szedték az ételt!), és saját maguk 

fogták meg a társuk kezét, hogy úgy mondjuk el az imádságot. Az összes további 

csoportalkalommal így zajlott minden egyes étkezés. 

 

                                                 
30 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport/ 7. alkalom 
31 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport/ 7. alkalom 
32 Kothencz János: Róluk…értük… I. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok („állami gondoskodásban élők”) 

társadalmi sajátosságai napjainkban- Országos kutatás az „állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok 

körében” ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú 

Alapítvány 2009 Szeged 266. old. 
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Vagy egy másik példa, ami szintén jól illusztrálja a normák belsővé válását: 

„Ahogy már a korábbi foglalkozásnál említettem, a fiúk nagyon csúnyán 

viselkednek egymással és bántják egymást. Mi normákat és értékeket szeretnénk 

átadni. Elkezdtünk bevezetni, hogy a társaságunkban nem tűrünk el csúnya 

beszédet.33… 

…S. D. (18 éves fiú), aki egy igen domináns személy a csoportban, és aki eddig 

nagyon csúnyán demoralizálta a lányokat, illetve a fiú sorstársait, alapvető 

pozitív változáson ment át.  Nem beszélt csúnyán, és ő volt az, aki szólt a többire 

is”. 34 

A program során azt tapasztaltuk a csoporttagok megosztásaiból, illetve a nevelői 

visszajelzésekből, hogy a csoporttagok az adott környezetben használt, addigi normákkal 

szemben a csoportnormák szerint kezdik élni mindennapjaikat is.  

„Megérkező kör,  Lány csoporttag: a barátjával megosztotta- ÁGOTÁS módon-, 

hogy mennyire jólesne neki, ha beszélne neki a fiú arról, hogy mit érez iránta, mit 

jelent neki.”35 

Vagy egy iskolai példa: 

„Megérkező kör, lány csoporttag: Megkérte a tanárt, hogy segítsen, aki odament és az 

egyiket megvarrta helyette, aztán otthagyta, hogy a másikat most már csinálja meg ő. 

Lány kérte hogy segítsen. Többször kérte. (Mikor azt kérte a tanártól, hogy segítsen, azt 

tette, amire mi tanítottuk. Hogy kérjen segítséget…)”36 

Társadalmi beilleszkedés valószínűsíthető sikeressége a gyerekek véleménye szerint 

A csoport fejlődésének egyik fontos indikátora, hogy a társadalmi beilleszkedésük 

valószínűsíthető sikerességét hogyan értékelik maguk a csoporttagok. Természetesen egyéni 

fejlődésüket is tükrözi a program utáni magasabb eredmény, a csoport egészére vetítve pedig 

megmutatják a mutatók, hogy egy közösen felállított szabályokkal rendszabályozott, ám mégis 

feltételek nélkül elfogadó környezet milyen mértékben és irányban befolyásolja a társadalmi 

beilleszkedés sikerességének valószínűségét.  

Egyik kérdőívünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a társadalomban való elhelyezkedést, a 

társadalomba való beilleszkedést maguk a csoporttagok hogyan ítélik meg.  

 

A kérdőív kérdései így hangzottak: 

A következő társadalmi ranglétrán hol helyeznéd el magad MOST?  

(1= nagyon alacsony, lenézett réteg. 10= a társadalmilag legjobban megbecsült, tisztelt réteg) 

 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 
 

 

                                                 
33 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek II. csoport/ 3. alkalom  
34 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek II. csoport/ 4. alkalom 
35 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport/ 5. alkalom 
36 ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Program Diagnosztikus jegyzőkönyvek V. csoport/ 4. alkalom 
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A következő társadalmi ranglétrán hol helyeznéd el magad 10 ÉV MÚLVA? 

(1= nagyon alacsony, lenézett réteg. 10= a társadalmilag legjobban megbecsült, tisztelt 

réteg) 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

 

A csoportfolyamat előtti és utáni válaszok különbségei az eredményekről készített alábbi 

ábrákon láthatóak, melyek bemutatják a csoport tagjainak egyéni fejlődését, valamint a csoport 

fejlődését: 
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Társadalmi beilleszkedés valószínűsíthető sikeressége a csoporttagok egyéni megítéléseiben - 

Eredmények a program előtt és után 

(7 csoporttag véleménye) 

 

Társadalmi beilleszkedés
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előtte most

előtte 10 év múlva

utána most

utána 10 év múlva

 

 

 

Előtte most: A program megkezdése előtt hol helyezné el magát a gyermek abban az 

időpontban 

Előtte 10 év: A program megkezdése előtt hol helyezné el magát a gyermek 10 év múlva 

Utána most: A program befejezése után hol helyezné el magát a gyermek abban az időpontban 

Utána 10 év: A program befejezése után hol helyezné el magát a gyermek 10 év múlva 
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Társadalmi beilleszkedés valószínűsíthető sikeressége a csoport egészére vetítve- Eredmények a 

program előtt és után  

(7 csoporttag véleményének összesítése) 
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Társadalmi beilleszkedés a 2. csoport szintjén

előtte most és 10 év múlva

utána most és 10 év múlva

 

 

 

Előtte most és 10 év múlva - A program megkezdése előtt hol helyezné el magát a gyermek 

abban az időpontban és 10 év múlva 

Utána most és 10 év múlva - A program befejezése után hol helyezné el magát a gyermek abban 

az időpontban és 10 év múlva 
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Társadalmi beilleszkedés valószínűsíthető sikeressége a csoporttagok egyéni megítéléseiben - 

Eredmények a program előtt és után 

(11 csoporttag véleménye) 
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Előtte most: A program megkezdése előtt hol helyezné el magát a gyermek abban az 

időpontban 

Előtte 10 év: A program megkezdése előtt hol helyezné el magát a gyermek 10 év múlva 

Utána most: A program befejezése után hol helyezné el magát a gyermek abban az időpontban 

Utána 10 év: A program befejezése után hol helyezné el magát a gyermek 10 év múlva 
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Társadalmi beilleszkedés valószínűsíthető sikeressége a csoport egészére vetítve- Eredmények a 

program előtt és után  

(11 csoporttag véleményének összesítése) 
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Társadalmi beilleszkedés a 3. csoport szintjén

előtte most és 10 év múlva

utána most és 10 év múlva

 

 

 

Előtte most és 10 év múlva - A program megkezdése előtt hol helyezné el magát a gyermek 

abban az időpontban és 10 év múlva 

Utána most és 10 év múlva - A program befejezése után hol helyezné el magát a gyermek abban 

az időpontban és 10 év múlva 
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A KÁSZPEM® módszer a fentiek figyelembevételével jó eszköz lehet kezünkben az 

állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok nehézségeinek kezelésében. Minden velük 

foglalkozó kolléga célkitűzése azonos a KÁSZPEM® célkitűzéseivel: megtanítani őket együtt 

élni a múlttal, valamint önértékelésük erősítésével tudatosítani bennük, hogy saját kezükben 

van a sorsuk, jövőjük irányítása. E jól alkalmazható eszköz segítségével jelentős változások 

érhetőek el a hazai gyermekvédelem sikerességi mutatóiban. 
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6. fejezet 

 

 

 

 

 

 

A KÁSZPEM® elméleti megfontolásai a kötődés kérdéskörével kapcsolatban 

 

 

 

 

A kötődésről általában 

 

 

 

 

A kötődés és társas kapcsolatok fejlődése 

 

 

 

 

A kötődés kialakulását befolyásoló tényezők 

 

 

 

 

Kötődéselméletek 

 

 

 

 

A kötődés a személyiség- és fejlődéselméletek tükrében 

 

 

 

 

A szeparáció- individuáció alfázisai 

 

 

 

 

Kötődési zavarok 

 

 

 

 

A család szerepe a gyermek fejlődésében, a család hiányának következményei 
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6. fejezet 

 

A KÁSZPEM® elméleti megfontolásai a kötődés kérdéskörével 

kapcsolatban 

 

(Kitekintés a kötődés kérdéskörére) 

 
 A KÁSZPEM® egész szakmai hátterét tekintve nélkülözhetetlen, hogy szóljunk a 

kötődésről. Tapasztalataink szerint, leginkább a gyermekek kötődéséből kialakuló 

helyzetek azok, melyekben a kollégák komoly nehézségeket élnek meg. Jelen kötetünkben 

helyezzük most nagyító alá ezt a kérdéskört. 

 

Kothenczné Osváth Viola 
 

A Kötődés 
 

6.1 A kötődésről általában 

 

Az elsődleges kötődés 

 

A kötődés (attachement) a csecsemőnek azt a hajlamát jelenti, hogy keresse bizonyos 

emberek közelségét, és hogy ezek mellett az emberek mellett biztonságban érezze magát37.  

Az „elsődleges kötődés” a gyermek érzelmi, de testi és értelmi fejlődésének is legfontosabb 

háttere. Elsődleges kötődésnek azt a kb. fél éves korra kialakuló szoros kommunikációs és 

testi kötődést hívjuk, amely a gyermeket édesanyjához, ill. közvetlen környezetéhez fűzi, s 

amelynek egyértelműen nem tárgyai a környezetében élő más emberek38. Ha ez a kötődés 

nem tud kialakulni, vagy sérül, az mindenképpen testi és pszichés tünetekhez vezet. A 

gyermekek fejlődésében ilyen esetben minden téren elmaradás mutatható ki. 

Az elsődleges kötődés fontosságára csak a 20. század közepén világítottak rá a 

pszichológusok. Korábban is voltak jelek, melyek figyelmeztetőek lehettek volna -pl. a 

menhelyeken élő gyermekeknél a halálozási arány sokszor a 90%-ot is elérte-, de az 

egészségügyi-demográfiai viszonyok javulása kellett ahhoz, hogy ezek szembetűnővé 

váljanak. A pszichológián belül a pszichoanalízis megjelenése irányította a figyelmet a korai 

szeretetkapcsolat fontosságára. Bálint Alice ezt azzal magyarázza, hogy az analízis során 

minden eset elemzésénél vissza kellett menniük a preödipális időkig, s ott megkeresni az 

anyával való kapcsolatban bekövetkezett sérüléseket39 

 

René Spitz 1946-ban közölt egy cikket, melyben leírta, hogy a szüleitől elszakított 

csecsemő, ill. kisgyermek milyen tüneteket produkál a hospitalizáció hatására. Megfigyelései 

szerint a szeparáció hosszúságától függően egyre súlyosabb sérülés alakul ki a gyermekeknél. 

Károsodik a nagymozgás, a manipulációs tevékenység csökken, vagy megszűnik, sérül a 

kapcsolatteremtési képesség. Azt találta megfigyelései során, hogy az árvaházba kerülő 

gyermekek fejlődési görbéje meredeken esik a normálhoz képest. Spitz kritikusnak tartotta a 

fél éves kor körül bekerülők helyzetét. Leírt hónapokra lebontva egy tünetlistát, amely a fél 

évesnél idősebb csecsemők szeparációját jellemzi: 

 

1. hónap: nyűgös, sírós, kielégíthetetlen 

2. hónap: már nem sír, csak nyöszörög, fogy, nem fejlődik 

                                                 
37 Atkinson R.L., Atkinson R.C.: Pszichológia, Osiris-Szabadvég Kiadó Budapest, 85.old. 
38 Vajda Zs.: A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest, 2006. 94. o.  
39 Bálint Alice: Anya és gyermek. Párbeszéd Kiadó, Budapest, 1990. 39. o. 
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3. hónap: ernyedten fekszik, elutasítja a kontaktust, arca kifejezéstelen, alvás- és 

evésproblémák jellemzik 

4. hónap: közönyös, kimerült, fáradt, letargiás 

5. hónap után már maradandó károsodást okoz a szeparáció. Ha ennél hamarabb 

kerül új anyához, akkor a tünetek mérséklődnek, akár meg is szűnhetnek. 40 

 

Bowlbynak (1969) meghatározó szerepe van a kötődés fontosságának felismerésében. 

Ő úgy határozza meg a kötődést, mint közelség keresése és fenntartása egy másik személlyel. 

A kötődési viselkedés szerinte velünk született késztetés, vagyis a csecsemő születésétől 

kezdve rendelkezik olyan viselkedési mintázatokkal, melyek elősegítik a közelséget és a 

kontaktust az anyával, vagy annak megfelelő személlyel. Ilyen viselkedés a sírás, nevetés, 

kapálózás stb. Bowlby hangsúlyozza a szülő válaszkészségét a csecsemőnek erre a 

viselkedésére, és fontosnak tartja, hogy a gyerek életének korai szakaszában létezik egy 

érzékeny vagy kritikus szakasz, amikor ennek a kötődésnek ki kell alakulnia. Evolúciós 

szempontból ez a viselkedés, illetve viselkedési rendszer növeli a túlélés esélyeit.  

Bowlby szerint a kötődés egyfajta szabályozórendszer gyermek és anya között, 

amelyben a szabályozás kétoldalú interakciós folyamat révén valósul meg41. A védelmező 

felnőtt személyhez való közelség fenntartása reprezentálja azt az elsődleges mechanizmust, 

amely a csecsemő biztonságát és túlélését szabályozza. Bowlby szerint a kötődés nem 

támaszkodik más alapvető szükséglet kielégítésére, hanem önálló motivációs-viselkedési 

rendszer, és a túlélés szempontjából meghatározott funkcióval rendelkezik42. Elképzelését az 

imprinting elméletre építette, azaz a csecsemő olyan ösztöncsoporttal születik, amely 

biztosítja számára a kapcsolatot az anyával. Mivel az embernél a megkapaszkodás reflexe 

nagyon gyenge, ezért olyan veleszületett viselkedésmintákra van szükség, amelyek az anyát 

késztetik arra, hogy felvegye gyermekét és gondozza. Van tehát Bowlby szerint egy olyan 

reakciókészlet a gyermekben, amelynek jelző funkciója van (mosoly, gőgicsélés, sírás), míg 

egy másik veleszületett viselkedésrepertoár azt szolgálja, hogy ő maga meg tudja teremteni 

ezt a kapcsolatot (átölelés, megkapaszkodás, később a közelítés, követés). A szociális 

lényként születő csecsemő a humán imprinting időszakában, melyet Bowlby az első hat hétre 

tesz, keresi a rá gondot viselő szignifikáns másik személyt. 43 

 

A kötődés -Harry Harlow 1969-ben, majmokkal végzett kísérletének tanúsága szerint- 

az anyával való testi érintkezés nyomán alakul ki, és nem függ attól, hogy az elsődleges 

kötődés tárgyától kap-e táplálékot vagy sem (a kismajmok a szőrrel bevont „pótanyán” 

töltötték idejük nagy részét, akkor is, ha a táplálékot egy csupasz „drótanya” szolgáltatta 

számukra). E kísérletek világítottak rá arra is, hogy önmagában a testi érintkezés nem elég az 

egészséges kötődés kialakításához. Ugyanis azok a majmok, amelyeknek csak arra volt 

lehetőségük, hogy egy szőrrel bevont műmajom („szőranya”) által jussanak kellemes testi 

ingerekhez, a társas kapcsolatok terén a későbbiekben komoly elmaradást mutattak élő anya 

mellett fejlődő társaikhoz képest. Harlow és munkatársai azt találták, hogy ezek az állatok 

közömbösek vagy agresszívek voltak társaikkal szemben, és nem voltak hajlandóak 

közösülni, vagy utódaikat megfelelően gondozni.44  

 

Goodall 1980-ban közölte természetes környezetükben élő csimpánzok között végzett 

megfigyeléseit, amely alapján azt írta le, hogy az anya nélkül maradt kismajmok mindig a 

hierarchia legaljára szorultak, és sokszor váltak a majomcsapatok közötti összecsapások 

áldozataivá.  

 

                                                 
40 Galambos Katalin: A fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000. 48. o. 
41 Cole M., Cole S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 243. old. 
42 Péley Bernadette: Az elbeszélés szerepe az én (self) kibontakozásában, Magyar Tudomány, 2002/1, 71.old. 
43 Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001. 25-26. o. 
44 Hadházy J. (szerk): Szemelvények a fejlődéslélektan köréből, Élmény ’94 Bt., Nyíregyháza, 2003. 25-27. o. 
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Stephen Suomi 1979-ben megismételte Harlow kísérleteit, de változtatott a szeparáció 

időtartamán. Két csoportot hozott létre, az egyiket rövid időre szeparálta, és azt találta, hogy 

ezek a majmok a szeparációt követően túl intenzíven igényelték a testi kapcsolatot. Állandóan 

egymásban kapaszkodtak, és minden hasznos tevékenységet mellőztek: nem ettek, nem 

kurkászták egymást, nem tanulták meg a megfelelő szexuális viselkedést. A hosszú időre 

szeparált majmok ezzel szemben teljesen elutasítottak bármiféle kapcsolatot társaikkal: 

kerülték a testi érintést, nem kooperáltak, agresszívek voltak egymással. Az így kialakult 

kapcsolatteremtési nehézségek felnőtt korra is fennmaradtak náluk.45 

Az embergyermeknek sem csak a biológiai szükségletei kielégítése miatt van szüksége 

az anyjára „Az anya a meleg, az anya az élelem, az anya a kielégülés és a biztonság jóleső 

állapota”46 Fromm szerint az első pozitív érzelem, amit egy kisbaba átél, a „szeretnek engem” 

érzése. A szeretet ezek alapján egy tanulási folyamat. Előbb megéljük, hogy szeretnek minket, 

majd a mintát követve elsajátítjuk a „szeretet művészetét”. 

 

Peck úgy határozza meg a szeretetet, hogy „hajlandóság az én kiterjesztésére saját és 

mások lelki fejlődésének elősegítése érdekében”47 Ez a meghatározás is sugallja, hogy a 

szeretet egy szocializációs folyamat eredménye. 

A kötődés jelenti a biztosítékát annak, hogy a gyermek a későbbiekben biztos alapokra 

helyezkedve legyen képes önmaga, és a külvilág jelenségeinek felfedezésére, 

meghatározására. A fizikai, és érzelmi szükségletek megfelelő kielégítése nyomán a 

gyermekben kialakulhat az ősbizalom48, amely a későbbi személyiségfejlődésben képessé 

teszi arra, hogy magasabbrendű szükségletei (szeretetigény, megbecsülés iránti igény, stb.) 

jelentkezzenek, és megfelelő kielégülést nyerjenek.  

 

Bowlby szerint a kötődési kapcsolatokat egy viselkedéses-motivációs rendszer 

szabályozza, ami csecsemőkorban fejlődik ki. Ez a rendszer monitorozza egy „erősebb és 

bölcsebb” kötődési személy - rendszerint az anya - fizikai közelségét és pszichológiai 

elérhetőségét, és aktiválja/szabályozza a kötődési viselkedést e felé a személy felé. Amikor a 

gyermek biztonságban érzi magát, az anya biztonságos háttérként szolgál, és támogató 

jelenlétével serkenti az olyan tevékenységeket, mint a környezet felfedezése, a játék, vagy 

más szociális viselkedések. Bretherton és Munholland 1999-ben megállapították, hogy ha a 

gyermek megijed, az explorációs célokat megsemmisíti a menedék és bátorítás keresése az 

anyánál, minél kisebb a gyermek, annál nagyobb mértékben. Bowlby ezt a viselkedéses 

rendszert a termosztát működéséhez hasonlítja. Ha anya és gyermeke között túl nagy a 

távolság, akkor aktiválódik a „rendszer”, és a gyermek édesanyja közelségét keresi, ha pedig 

megfelelő a közelség, akkor a „rendszer” aktivitása csökken. Tehát a kötődés egyensúlyt 

teremt a biztonsági szükséglet és a változatos tanulási tapasztalatok igénye között49 . 

 

6.2 A kötődés és társas kapcsolatok fejlődése 

 

Megfigyelések szerint már az újszülöttek előnyben részesítik az emberi arcot más 

formákkal szemben, ill. a magas, női hangot. Reflexeik egy része is a kapcsolatteremtést segíti 

elő (pl. Morro féle reflex). Az elmúlt évtizedekben előtérbe került az anya-csecsemő 

kapcsolatnak az imprinting jellege. Eszerint már az élet első perceiben fontos kettejük 

együttléte, ez meghatározója lehet későbbi kapcsolatuknak.  

 

4-6 hetes korában a csecsemőnél megjelenik a szociális mosoly, amely már tudatos 

reakció a külvilágra, különösen az őt gondozó személyre. 

 

                                                 
45 Balogh Éva: Fejlődéslélektan, Didakt Kft? Debrecen, 2004 
46 Fromm, E.: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest, 1984. 52. o.  
47 Peck, M.S.: Úttalan utakon, Láng Kiadó, Budapest, 1990. 67. o. 
48 Erikson E.H.: Childhood and society, WW Norton, New York, 1963 
49 Cole M., Cole S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 283-284. o. 
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6-7 hónapos korára a csecsemő már képes aktívan részt venni az interakciókban, 

nonverbális jelekkel közvetíti érzelmeit, vágyait, szükségleteit, és egyszerű módokon 

(arckifejezésekkel, testbeszéddel, hangokkal) válaszolni tud a társas környezet ingereire. 

Ekkorra kialakul az elsődleges kötődése gondozójával, melynek a viselkedésben biztos, jól 

megkülönböztethető jelei mutatkoznak. Eleanor Maccoby szerint ezek a jelek a következők: 

 

1.  Erőfeszítéseket tesznek, hogy elsődleges gondozójuk közelében maradjanak 

2.  Nyugtalanok lesznek, ha elválnak gondozóiktól. 

3.  Örömöt fejeznek ki az újraegyesülésnél 

4.  Még akkor is a másik személy felé irányítják cselekedeteiket, ha az nincs jelen50  

 

8 hónapos korban jelentkezik az idegenektől való félelem, amely a kötődés 

megszilárdulását jelzi. Ebben a korban megrémülnek, ha egy idegen közelít hozzájuk, 

megérinti őket, különösen, ha az ismert személy nincs jelen. A szeparációs szorongás is ebben 

az időszakban a legkifejezettebb. Schaffer és Emerson megfigyelései szerint kezdetben az 

elválás bármely személy távozásakor sírást eredményez, majd fél éves kor körül ez leszűkül 

az elsődleges kötődési személyre. A kötődés az ezt követő pár hónapban kiterjed a gyermek 

környezetének több tagjára is51. 

 

Fél éves kor körül megjelenik a másodlagos interszubjektivitás, amelynek fő ismérve, 

hogy az interakcióban részt vevő gyermek és gondozója már nem csak egymásra vonatkozó 

érzelmeiket tudják közössé tenni, hanem közösen képesek külső tárgyakra vagy személyekre 

is irányítani figyelmüket és érzelmeiket. A gyermek például tudja követni anyja tekintetét, ha 

ő egy külső dolgot szemlél. A másodlagos interszubjektivitás segíti az ún. szociális referencia 

jelenségének működését. A környezet felfedezése közben időnként édesanyjára vagy 

gondozójára pillant, hogy lássa, ő hogyan ítéli meg a cselekedetét. Az így szerzett 

információk alapján tanulja meg a gyermek, hogy egyes helyzeteket, tárgyakat hogyan 

kezeljen, mi a helyes érzelem és viszonyulás, ha kapcsolatba kerül vele52.  

 

1-3 éves kor között folytatódik az erős szelektív kötődés a szülőkhöz, és a 

bizalmatlanság az idegennel szemben. Ilyenkor 3-4 preferált személy is van a gyermek 

életében, mégis megfigyelhető egy kötődési hierarchia. Az anyához való ragaszkodás a 

legerősebb, ez csökkenti legjobban a gyermek szorongását, de játékos helyzetben gyakran az 

apát részesítik mégis előnyben a gyermekek. 

 

Az óvodás kor idejére a gyermek már képes megbarátkozni egy idegennel, eddigre 

csökken a szeparációs szorongás. Már nem igényli olyan erősen a testi közelséget, és ha 

érthetően elmagyarázzák számára a szülő távozásának okát, nem, vagy alig mutat negatív 

érzelmeket. Ha a szülő hirtelen távozik, érthetetlen módon, vagy fenyegető körülmények 

között, a szeparációs félelem újra manifesztálódhat. Sokan azt gondolják, hogy ilyenkor 

gyengül a szelektív kötődés, ám a megfigyelések azt mutatják, hogy nagyobb gyermekek, 

vagy serdülők a szülők elvesztésére sokkal gyakrabban reagálnak elhúzódó gyászreakcióval, 

ill. érzelmeiket sokkal nehezebben ruházzák át új szülőre, ha nevelőszülőt kapnak. Inkább az 

az igazság, hogy a kapcsolat fenntartásában csökken a testközelség szerepe. Ekkor már képes 

felfogni, hogy a kapcsolat időn és távolságon túl is létezhet 53. 

 

Kisiskolás korban újabb változás következik be a társas kapcsolatok tekintetében. Bár 

már korábban is érdekelték a kortársai, ebben az időszakban érik meg arra, hogy kompetensen 

                                                 
50 Cole M., Cole S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 219. old. 
51 Hetherington E., Parke RD.: Child psychology, A contemporary viewpoint, McGraw-Hill, New York, 1986, 

247-249. o.  
52 Cole M., Cole S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 219-220. o. 
53 Vetró Á, Perry-Jones WLL.: Gyermek- és ifjúságpszichiátria, SZOTE, Szeged , 1996 
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vegyen részt társas kapcsolatai alakításában. Egyenrangú félként, kölcsönösségen alapuló 

kommunikációra képes. 

 

Serdülőkorban elkezdődik a leválás a családról, és a kortársak szerepe egyre 

hangsúlyosabbá válik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a szülők szerepe megszűnik ebben az 

időszakban. Az egészséges fejlődéshez elengedhetetlen, hogy a szülők és a serdülők 

kölcsönös alkalmazkodással megtalálják a gyermek önérvényesítésének, identitáskeresésének 

optimális mértékét. Amennyiben a szülő erre nem partner, az komoly válságot okozhat a 

gyermek fejlődésében (ez mind a túl engedékeny, mind a túl szigorú szülői magatartásra 

igaz). A serdülőkorban megtörténik az érzelmi függetlenedés a családtól, azonban fontos, 

hogy ez csak akkor történjen meg, amikor már érzelmileg is érett a gyermek erre a leválásra. 

Ha a kötődés nem volt korábban megfelelő, a serdülőkorban sokszor túl gyorsan, 

menekülésszerűen történik meg a leválás.  

A kortárs kapcsolatok ebben a korban már kiemelkedő szerepet töltenek be a fiatalok 

életében. A fiatalok sokkal többet vannak a barátaikkal, mint az előtt, és a velük töltött idő 

különlegesen fontossá válik számukra. A barátságok megadják nekik azt a lehetőséget, hogy 

őszinték és nyíltak legyenek, hogy önmagukat adják a többiek előtt. Emellett a fiatalok 

számára a barát jelentheti a szociális referenciát is, akihez bizonytalanságot keltő helyzetben 

fordulni lehet.  

 
Wander-Zanden 4 területen tartja fontosnak a kortárs csoportok hatását: 

1. a függetlenedés arénájaként elősegítik a szülőkről való leválást 

2. a kölcsönösség, versengés és együttműködés szabályait segítenek elsajátítani 

3. itt nincs marginális helyzete a gyermeknek úgy, mint a felnőttek társaságában 

4. a gyermeki- ifjúsági kultúra hordozói54 

 

 

 

 

6.3  A kötődés kialakulását befolyásoló tényezők 

 

A kötődés kialakulását számos tényező befolyásolja a születés pillanatától kezdve. 

Egyes kutatók állítása szerint az egyik ilyen tényező az, hogy az anyának hagyják-e, hogy a 

gyermek világra jötte után találkozzon az újszülöttel. Számos állatfajnál (például nyulaknál) 

találhatunk arra bizonyítékot, hogy ha a kicsinyeket megszületésük után közvetlenül 

elvesszük az anyjuktól, akkor az már nem fogadja vissza őket. Klaus és Kennell55  szerint az 

embereknél is fennáll (az anyáknál) egy szenzitív periódus a ragaszkodás kialakulására. 

Kísérleti eredményeik szerint azok az anyák, akik több lehetőséget kaptak újszülött 

gyermekükkel kapcsolatba lépni, 11 hónap múlva még mindig jobban figyeltek gyermekükre 

és érzékenyebben reagáltak szükségleteire.  

A kötődés kétirányú folyamat. Az anya szempontjából ugyanolyan fontosak a korai 

élmények, mint a csecsemőéből. Salk 1973-ban közölt erre vonatkozóan először adatokat. 

Megfigyelései arról szóltak, hogy az anyai szeretet kialakulásában fontos szerepe van a 

gyermek születését közvetlenül követő „szenzitív periódusnak”. Megfigyelése szerint az 

anyák ösztönösen a bal karjukon tartják csecsemőjüket, ezzel biztosítva számukra, hogy, a 

méhen belüli állapothoz hasonlóan, hallhassák az anyai szívhangot. Salk56 egy londoni 

kórházban végzett megfigyelése alapján azt találta, hogy csak azok az első- szülő anyák 

váltak egyértelműen „bal karon tartókká”, akik a szülést követő első huszonnégy órában testi 

kontaktust létesíthettek gyermekükkel. 
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Lynch 1975-ben megállapította, hogy azokban a sokgyermekes családokban, ahol az 

anya csak egyetlen gyermekét verte rendszeresen, kimutatható volt egy vagy több tényező az 

alábbiak közül: 

1. rendellenes terhesség 

2. rendellenes szülés 

3. a gyermek a szokásosnál hosszabb ideig volt elkülönítve az anyától szülés után 

4. későbbi szeparáció az anyától az első hat hónapban 

5. a gyermek betegeskedése az első életévében 

6. az anya betegsége a gyermek első életévében57 

 

Arra vonatkozó adatok is vannak, hogy a súlyos veréssel nevelt gyermekek között 

aránytalanul nagy számban találhatunk koraszülötteket, akikkel a szüleik csak hónapokkal a 

születésük után találkozhattak, addig csak üvegen keresztül szemlélhették. (Klaus és Kennel, 

1976). Ranschburg és munkatársai 1980-ban közölt cikkükben olyan csecsemőket és 

édesanyjukat vizsgálták, akiket a születés után hosszabb-rövidebb ideig, a gyermek betegsége 

miatt, elkülönítettek. A szülőket megkérték, hogy egy rendelő várójában a pólyázón 

helyezzék el 8 hónapos gyermeküket, és foglalkozzanak vele. Ezután egy ápolónő jelent meg 

az ajtóban, és kérte az anyák személyazonossági igazolványát. „A statisztikai számítások 

világosan mutatták, hogy minél hosszabb volt az anya és a gyermek szeparációja a születés 

után, annál valószínűbb, hogy a szülő az elhívásos helyzetben magára hagyja csecsemőjét a 

pólyázón.” Azt is megfigyelték, hogy minél hosszabb volt a szeparáció, annál kevesebb 

együttérzést, aggodalmat, vigasztaló megnyilvánulást mutatott az anya az orvosi beavatkozás 

során, ill. annál kevesebb védelmező megnyilvánulása volt58. 

 

 Egy további – ugyancsak az állatokkal párhuzamba vonható – tényező a kötődés 

kialakulása szempontjából, hogy a gyermekek babaszerű vonásai kiváltják az anyákban a 

gondozási viselkedést. Ezt először Lorenz (1943) állapította meg állatokkal kapcsolatban. 

Fullard és Rieling59  kísérleti eredményei szerint a lányoknál 12 és 14 éves, fiúknál 14 és 16 

éves kor között észlelhető egy preferenciabeli eltolódás a felnőttektől a gyerekek felé.  

 A csecsemőknél megjelenő különböző reflexek ugyancsak elősegítik a ragaszkodás 

kialakulását. Minden anyát melegséggel tölt el, ha gyermeke megszorítja az ujját, és nem 

engedi el (fogó reflex), ha felé nyúl, amikor úgy érzi, leesik (Moro-reflex), ha felé fordítja a 

fejét, amikor hallja a hangját. Ezek a reakciók növelik az anyák magabiztosságát, ami 

elősegíti a gyermekükre adott érzékeny válaszok létrejöttét.  

  

A csecsemő első mosolya is biztatólag hat az anyára, még ha ez nem is neki szól. Még 

hatásosabb a szociális mosoly, amikor az anya érzékeli, hogy ez valami teljesen más, mint az 

eddigi mosolyok. A differenciált mosolynál pedig már biztos lehet benne, hogy ez csak neki 

szól. 

 

Az anyák kompetenciaérzése szempontjából lényeges a csecsemő temperamentuma is. 

Ez a kifejezés azt a stílust takarja, ahogyan a gyerek általában a környezetére reagál. Thomas 

és Chess (1982) kilenc viselkedéses jellemzőt különített el a csecsemők temperamentumának 

jellemzésére. A kilenc jellemző alapján három kategóriába sorolta őket. A „könnyű” 

csecsemők játékosak, rendszeresek és könnyen alkalmazkodnak új helyzetekhez. A „nehéz” 

csecsemők rendszertelenek és ingerlékenyek, nehezen viselik az új helyzeteket. A köztes 

csoportba tartozó, „lassan felmelegedő” csecsemők aktivitásszintje alacsony, az új helyzeteket 

közepesen nehezen viselik, reakcióik általában gyengék. A könnyű csecsemők a jó és 

                                                 
57 Lynch, M. A.: Ill-health and child abuse, Lancet, 1975. VIII. 16 

 
58 Dr. Ranschburg J.: Szeretet, erkölcs, autonómia, Integra-Projekt Kft., Budapest, 1993. 58-60. old. 
59 Fullard W., Rieling AM.: An investigation of Lorenz’s babyness. In: Child develpoment, 1976, (47)1191-

1193. o. 
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eredményes szülő érzésével töltik el az anyát. „Ez a szülői magabiztosság pedig elősegíti, 

hogy több türelemmel, nagyobb odaadással és érzékeny figyelemmel törődjenek 

gyermekükkel.”60 A „nehéz” csecsemő azonban szorongást vált ki gondozójából, aki ezáltal 

„elveszítheti azt a képességét, hogy valóban ráhangolódjék gyermekére.” 

 

 

 

A kötődés milyensége:  

Ainsworth szerint a kapcsolat a minőségétől függ, ez fontosabb, mint a mennyiség. A 

minőségen belül három fontos tényező van:  

Kizárólagosság: Csak egy személy törődik-e vele vagy sem. A kizárólagosság egyik 

véglete sem jó. (15-18 hónapos korban a gyermekek a legérzékenyebbek a bölcsödébe 

kerülésre, mert ekkor a legnagyobb a szeparációs szorongás).  

Válaszkészség: Mennyire válaszol az anya a gyerek igényeire. A mosoly az anya 

részéről szinte a legerősebb reakció, de fontos a kifejező mimika is. Nemcsak a konkrét 

viselkedés, hanem annak minősége is számít (pl. hogyan teszi tisztába az anya a gyermekét). 

Ha megfelelő az anya válaszkészsége, jobb a gyermek kognitív fejlődése.  

Kölcsönösség: Egymásra hangolódás, egymás igényének a figyelembevétele.  

 

Ainsworth és munkatársai61 1978-ban végeztek egy vizsgálatot, melynek során különböző 

kötődési típusokat különítettek el egyéves gyerekeknél. A kísérlet viselkedéses 

jellegzetességek megfigyelésén alapult: a gyerek játéktevékenysége az anya jelenlétében, 

viselkedése az anya távozásakor, visszatérésekor és egy idegen jelenlétében. Ennek alapján a 

következő kötődési típusokat írták le. 

 Biztonságosan kötődő (B típus): Az anya jelenlétében a gyermek láthatóan 

biztonságban érzi magát, nyugodtan játszik és az idegennel is barátságos. Ha az anya 

távozik a szobából, nyugtalan lesz, és az idegen nem tudja megvigasztalni. Anyja 

visszatértekor gyorsan megnyugszik és visszatér a játékhoz. Az amerikai gyerekek 60-

65%-a ilyen kötődési mintát mutat.  

 Szorongó/elkerülő (A típus): Amíg együtt vannak a szobában, a gyerek közömbös az 

anyjával szemben. Nem mindig sír, ha az anyja kimegy, de ha igen, akkor az idegen 

is meg tudja nyugtatni. Amikor anyja visszatér, nem keresi a közelségét, nem megy 

oda hozzá vigasztalódni. Az amerikai gyerekek kb. 20%-a ilyen. 

 Szorongó/ellenálló (C típus): Ezt a csoportot szokták ambivalensnek is hívni. Az 

ilyen gyerek szorosan anyja mellett marad már a vizsgálat elején. Mikor anyja 

kimegy, teljesen kétségbeesik, és nem nyugszik meg akkor sem, amikor visszatér. 

Keresi anyja közelségét, de ugyanakkor ellen is áll. Ha felveszi, ő rögtön azt akarja, 

hogy tegye le. Az amerikai gyerekek kb. 10%-a ilyen. 

 Dezorganizált: Main és Solomon ezt a negyedik kategóriát később írták le a 

gyermekek besorolására. Az ide sorolt gyermek nem mutat szervezett kötődési 

mintázatot, viselkedése zavart, az anyától való félelem jegyei ismerhetőek fel nála. 

Megtörténhet, hogy a gyermek „megdermed”. Main és munkatársai szerint a 

gyermek viselkedésének hátterében az áll, hogy az anyához közelítő és távolodó 

tendenciák egyidejűleg vannak jelen. Az amerikai gyerekek kb. 10%-a tartozik ide. 

 

 A biztonságos kötődés feltétele, hogy a szülő érzékenyen reagáljon a gyermek 

jelzéseire és igényeire, hogy kölcsönösen egymásra tudjanak hangolódni. A gyermek így 

biztonságban érezheti magát, mert tudja, hogy anyja segít, ha szüksége van rá. A 

bizonytalanul kötődő gyermek anyjának viszont leginkább a saját kívánsága és hangulata a 

                                                 
60 Pulay K., 1997, A kötődésről és az anya hiányáról, In: Bernáth L., Solymosi K., (szerk.)Fejlődéslélektan 

olvasókönyv , Tertia Kiadó, Budapest, 1997,  
61 Ainsworth MDS, Bell SMV, Stayton DJ: Individual differences in strange-situation behaviour of one year 

olds. In: Shaffer HR (ed.): The origins of human social relations. Academic press, New York, 1971 



 393 

mérvadó. A szorongó/elkerülő gyermek tapasztalatai alapján arra számít, hogy elutasítják, ha 

közeledik, ezért már meg sem próbál közelséget keresni. Az ambivalens gyermek számára a 

szülő hol elérhető, hol nem, és emiatt a kiszámíthatatlanság miatt a gyermek nem bízik anyja 

elérhetőségében62.  

Későbbi vizsgálatok szerint, a különböző kultúrákban nevelkedő gyermekek esetén 

nagy eltérések lehetnek a kötődés milyenségét tekintve. Izraeli kibucban végzett vizsgálatok 

azt mutatták ki, hogy ebben a populációban a biztonságosan kötődők aránya mindössze 48%, 

míg az ellenálló típus a gyermekek egyharmadára jellemző63. Egy másik vizsgálat 

németországi gyermekek kötődéseit vizsgálta és azt találta, hogy itt a gyermekeknek majdnem 

50%-a tartozik az elkerülő csoportba, amit azzal magyaráztak, hogy a német szülők 

igyekeznek hamar önállóságra nevelni gyermekeiket64. 

Felmerült a kérdés, hogy ezek a kötődési minőségek tartós jellegzetességek-e. A 

követéses vizsgálatokban azt találták, hogy az egyéves korban mutatott jellemzők 

(biztonságosan kötődő, elutasító, ambivalens) az esetek többségében megmaradtak. Az öt 

évvel későbbi vizsgálat anyagában meghatározóak voltak a történetek: például olyan 

történetek kitalálása, illetve befejezése, amelyben egy kisgyereknek elmennek a szülei 

otthonról. Az eredmények azt mutatták, hogy a másik kisgyerek elképzelt szeparációs 

helyzete a kötődés biztonságához illeszkedő érzéseket és megoldási módokat hívta elő a 

gyerekekből. Más vizsgálatok nem ennyire egyértelmű eredményeket hoztak: Bates és 

munkatársai nem találtak összefüggést az egy éves kori kötődés és három éves kori 

viselkedéses problémák között65. Lewis és Feiring azonban azt írták le, hogy az egy éves 

korban biztonságosan kötődő gyermekeknek csak 8%-a szenvedett hat éves korban 

pszichiátriai problémákban, míg a nem biztonságosan kötődők közül 27%66.  

 

Hazan és Shaver szoros összefüggést találtak a felnőttkori párkapcsolatban mutatott 

jellemzők és a korai kötődési minták között67. 

 A ragaszkodást és a kötődést nem szabad összekeverni, mert a közelség keresése nem 

egyenlő a magas kötődési biztonsággal. Az intenzív ragaszkodó magatartás a kötődés 

erősségét jelzi, a biztonságát viszont az mutatja, hogy mennyire bízik a gyermek abban, hogy 

ha szüksége lesz rá, anyja ott lesz és segít68. A kötődés erőssége és biztonsága sokszor 

fordítottan arányos egymással. Harlow és Rosenbaum (1963) kísérlete szerint azok a 

kismajmok, amelyeket erős levegőáram befúvásával lesöpörtek a szőranyáról, tehát a 

szőranya mintegy „eltaszította” őket magától, sokkal több időt töltöttek a rajta való 

csimpaszkodással, mint azok, amelyeket nem „taszított el”. A ragaszkodó magatartás 

fokozatosan csökken, ha a gyermek kötődési biztonsága megfelelő. 

  

 

6.4 Kötődéselméletek 
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A kötődés okát magyarázó legfontosabb elméletek egymásnak teljesen ellentmondó 

álláspontokat képviselnek. A három legfontosabb ezek közül: 

 

1. tanuláselméleti megközelítésből kiindulva a kisgyermek azért kezd el kötődni a 

gondozójához, mert az kielégíti alapvető biológiai szükségleteit. A kapcsolat maga- 

eszerint az elképzelés szerint- másodlagos driveként jelenik meg, tanulás 

következményeként. A kapcsolatteremtés igénye tehát nem autonóm szükségletként 

van jelen. 

 

2. etológiai megközelítésből tekintve a kötődést a törzsfejlődés során kialakult öröklött 

viselkedésminták határozzák meg. Eszerint tehát a kötődés egy autonóm indíték, 

melyet genetikusan örökölt alapformák határoznak meg, a megnyilatkozását érési 

folyamatok befolyásolják, és nem a tapasztalat. 

 

 

3. a pszichoanalitikus megközelítésnek nincs egységes koncepciója a kötődést tekintve, 

egyes képviselői a késztetések kielégítésére helyezik a hangsúlyt a tanuláselméleti 

megközelítéshez hasonlóan (pl. Freud), mások viszont az öröklött voltát 

hangsúlyozzák (pl. Budapesti iskola). 69 

 

Ahhoz, hogy a kötődés fogalmát jobban megértsük, érdemes összegezni, hogy a különböző 

személyiség- és fejlődéselméletek hogyan tárgyalják ezt a témát.  

                                                 
69 Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001. 25-26. o. 
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6.5 A kötődés a személyiség- és fejlődéselméletek tükrében 

 

Ha áttekintjük a különböző fejlődés- és személyiségelméletek első életévekre vonatkozó 

elképzeléseit, a látszólagos ellentmondások mögött mindenhol megtaláljuk az anyához fűződő 

viszonyt, mint a fejlődés meghatározó tényezőjét.  

 

A klasszikus analitikus felfogás szerint az első év az oralitás fázisa, melynek fő „problémája”, 

hogy az anya ki tudja-e elégíteni a gyermek orális késztetéseit, szükségleteit. Freud szerint 

ebben az időszakban a gyermeknek az „egyedüllét” a természetes állapota, azaz a primer 

nárcizmus jellemzi. Az anya szerepe csupán annyi, hogy a nárcisztikus libidó által megszállt 

erogén zónák (száj és végbélnyílás) kielégülését elősegíti. 

 

A Budapesti Iskola tagjai a 20. század első felében sorra cáfolták meg ezt az elképzelést. 

Ferencz Sándor felismerte, hogy a gyermek már az anyaméhben sincs egyedül, és a 

későbbiekben is elengedhetetlenül fontos számára a szerető környezet. Hermann Imre leírta a 

megkapaszkodás veleszületett késztetését, amely az anyához való fizikai kötődést biztosítja70. 

Bálint Alice egy archaikus anya-gyermek kapcsolatról beszél71, Bálint Mihály pedig pár 

évtizeddel később egyenesen cáfolja az elsődleges nárcizmus létezését, s azt mondja, hogy az 

újszülöttet az elsődleges szeretet jellemzi, amely már az első napoktól kezdve környezetéhez 

fűzi őt72. 

Hermann Alice szerint a félelmeink nagy része visszavezethető az egyedülléttől való 

félelemre, még a halálfélelem is egyfajta szeparációs szorongásnak tekinthető. Különösen 

igaz ez gyermekkorban, amikor az ember még teljesen a környezetének van kiszolgáltatva, 

tőlük függ mind biológiai, mind lelki szempontból73. 

 

Melanie Klein gyermekanalízissel foglalkozott, és nevéhez fűződik a tárgykapcsolat elmélet 

megalkotása. Szerinte „a tárgy szeretett vagy gyűlölt személyt, helyet, dolgot vagy fantáziát 

jelent” Belső tárgyként határozta meg a másik ember felé irányuló fantáziákat, érzéseket, 

emlékeket, míg külső tárgyként maga a személy vagy dolog jelenik meg.  

 

Margaret Mahler elkülöníti a gyermek biológiai és pszichológiai születését. Ez utóbbi, nézete 

szerint, hosszú fejlődés eredménye, és az anyától való elkülönülés a feltétele. Ezt a folyamatot 

hívja szeparáció- individuációnak, amely több lépcsőben valósul meg, és amelyet megelőz két 

„előfutárnak” nevezett fázis: 

 A normál autisztikus fázis: az újszülött, Mahler feltételezése szerint, alvásszerű 

állapotban van, érzéketlen a külvilág ingereivel szemben. Ez a szakasz akkor zárul le, 

amikor a gyermek nyit a külvilág felé. 

 A normál szimbiotikus szakasz: a gyermek a külvilág ingerei felé fordul, megtörténik 

az anya katexise (libidóval való megszállása), de önmagát és az anyát még kettős 

egységként kezeli, az én még nem demarkálódott. A szimbiotikus fázisban megélt 

élmények emléknyomaiból emelkedik majd ki az én. Az egészséges fejlődéshez 

azonban az kell, hogy az anya és a gyermek interakciós mintája illeszkedjen, így 

megvalósulhasson a „tartó viselkedés” az anya részéről. 
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6.6 A szeparáció- individuáció alfázisai74: 

 

1. Differenciáció (a testkép kialakulása): 4-5-től 7-9 hónapos korig 

A szimbiózis fontos eleme a testkontaktus, amely a taktilis ingerlés által segít a testi én 

elkülönítésében, azaz kialakul a csecsemő testhatára, testképe. A differenciáció egyik fontos 

állomása a kikelés (hatching), amely a szimbiózisból való kikelést jelenti, azaz a gyermek 

elkezd a külvilág felé fordulni, az ébrenlét és alvás pedig élesen elkülönül innentől. A kisbaba 

eltolja magától az anyját, hogy jobban szemügyre vehesse, megismerhesse. Ezzel egyidejűleg 

megjelenik az idegenektől való félelem is, ami azt mutatja, hogy képes önmagát az anyától, és 

az anyát egy idegentől elkülöníteni75. 

2. Gyakorlás: két szakasza van: 7-től 10-12 hónapig és 10-12-től 16-18 hónos korig 

A gyermek a gyakorlás fázisában különül el fizikálisan az anyától, ezzel együtt kialakul egy 

specifikus kapcsolat az anyával, és végül az autonóm egoapparátus elkezd rohamosan 

fejlődni. A gyermek ebben az időszakban az anya távollétében egy „átmeneti tárgyba” 

kapaszkodik (plüssmackó, takaró), amely biztonságérzetet nyújt számára. 

 Az első szakaszban a gyermek eltávolodik az anyától (kúszik, mászik), és 

így fedezi fel a világot, de időről időre visszamegy az anyához „tankolni”, 

érzelmileg feltöltődni 

 A második szakasz a járás megkezdésével indul, amelyet Mahler szerint 

egyrészt a saját funkciók, másrészt a kiszélesedő realitás megszállása 

jellemez. A gyermek beleszeret a világba, de a nárcizmusa is ekkor van a 

tetőfokán. 

3. Újraközeledés: két szakasza van: 15-18, ill. 18-24 hónapos korig 

Az intim testi kontaktus akaratlagos keresése vagy elutasítása jellemző, a kommunikáció 

vokális és nem vokális szimbolikus nyelvvel gazdagodik. Anyához való viszonyát 

ambivalencia jellemzi: egyszerre van jelen az anyával való újraegyesülés vágya és az 

elnyeletéstől való félelem.  

A gyakorlás fázisában a gyermeket egyfajta omnipotencia érzés jellemzi, amely mögött az áll, 

hogy az anyát még kiegészítő énként éli meg, az újraközeledés során azonban rájön, hogy az 

anya tőle független lény, aki nem feltétlenül elégíti ki minden igényét. Ráeszmél arra, hogy ő 

egy kicsi és kiszolgáltatott lény. Nagyon fontos ebben a fázisban, hogy az anya továbbra is 

érzelmileg hozzáférhető maradjon, minden nehézsége ellenére is, mert csak így tud az 

autonóm ego kibontakozni. 

4. Az individualitás konszolidációja és az egyetemes tárgykonstancia kezdetei: 3. 

életév 

Két fontos feladata a korszaknak az individualitás (énkonstancia) és a tárgykonstancia 

kialakulása. Stabil énhatárok alakulnak ki, és megtörténik a pozitív és negatív tárgyképek 

fúziója, ami alapfeltétele a tárgyhűségnek (a szeretet tárgyát nem utasítja el, és nem cseréli fel 

könnyedén, ha nem nyújt kielégülést).  

Mahler szerint az antiszociális (pszichopátiás) személyiség kialakulásának hátterében az áll 

hogy a jó és rossz tárgyképek fúziója hiányában szükségszerűen egy haszonelvű kapcsolati 

minta jön létre. Mivel az anya ennek a teljes folyamatnak a főszereplője, így ha ő nem tud 

elég szeretetet, empátiát közvetíteni a gyermek felé, akkor megnehezíti az én és a tárgy 

differenciálódást, aminek hasítás, dührohamok, az anyától való visszahúzódás lehet az 

eredménye. Felnőtt korban kapcsolati nehézségek, súlyosabb esetben borderline vagy 

antiszociális személyiség kialakulása lehet a következménye annak, ha az individualizáció 

nem megy végbe76. 
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Otto Kernberg annyiban tér el Mahler elméletétől, hogy feltételezése szerint a 

differenciálódás a kielégülés és a frusztráció megélésén alapul. Szerinte a jó és rossz 

intrapszichés struktúrák kezdettől elkülönülnek. A kellemes, örömteli élmények alapján 

kialakul a jó én-tárgy képzet, míg a frusztrációk, a kellemetlen élmények a rossz én-tárgy 

képzet kialakulásához vezetnek. A 3. életév környékén integrálódik a „jó” és „rossz” énkép, 

ill. a „jó” és „rossz” tárgykép is. Ez azt jelenti, hogy pl. egy frusztráló helyzetben is tud az 

anyjára, mint jó anyára gondolni. A súlyosan frusztráló, vagy elégtelen szülői magatartás 

megakadályozhatja a rossz tárgy- és énképzet integrálását, amely vagy túl szigorú felettes-én 

kialakulásához, vagy erős elfojtáshoz vezet. Mindkettő nehezíti az egészséges fejlődést.77 

 

John Bowlby négy szakaszra osztja a kötődés fejlődését: 

1. szakasz (0.-tól a 8-12. hétig): alig vagy egyáltalán nem képes az emberek 

megkülönböztetésére 

2. szakasz (12. héttől a 6. hónapig): egyetlen személlyel (az anyával) épít ki érzelmi 

kapcsolatot a csecsemő 

3. szakasz (6. hónaptól 3. évig): igényli az anya jelenlétét, de már másokkal is kialakít 

kapcsolatot 

4. szakasz (3 éves kor után): fokozatosan leválik anyjáról. Ösztönösen megérzi anyja 

érzéseit, céljait, s így összetettebb kapcsolat alakul ki köztük.  

 

Szerinte, ha nem alakul ki a kötődés az anya és gyermeke között, ill. ha valamilyen okból az 

anya nem tudja megadni az érzelmi biztonságot gyermekének, az a későbbi 

magatartászavarok forrása lehet. Ez, megfigyelései szerint akkor történik meg, ha a gyermek 

és az anya közötti összhang nem tud kialakulni (nem várt terhesség, vagy anya túlzott 

elvárásai miatt).  

 

Mary Ainsworth három szakaszt írt le a kötődésben:  

1. szakasz: 0-6 hó. Előkészítő fázis: a gyermek ebben a szakaszban már képes társas 

válaszokat adni, jelzi a szükségleteit, odafigyel társas környezete jelzéseire, preferálja az 

ismerősöket. Kialakul az anya - séma, és az ebbe nem illeszkedő elemekre (pl. anya köhögési 

rohama, hajszínváltása) érzékenyen reagál.;  

2. szakasz: 7-24 hó. Aktívan keresi a közelséget;  

3. szakasz: 2-3 év. Partnerség szakasza. A szülőt is képes kívülálló személynek 

tekinteni. 

 

 

Henri Wallon a fejlődés különböző szakaszaiban hangsúlyozza az anya-gyermek kapcsolat, 

ill. a kötődés minőségének változásait78:  

1. a mozgás impulzivitásának szakasza: a gyermek a szükségletei kielégítését az anyától 

kapja meg, ez lesz az alapja az érzelmi jellegű személyes kapcsolatnak közöttük. 6 

hónapos korára már változatos repertoárja van az érzelmi kifejezésekre 

2. emocionális szakasz: Olyan szoros a környezetéhez, különösen az anyához való 

érzelmi kötődés, hogy önmagát nem is tudja elkülöníteni még, teljes szubjektivitás 

jellemzi, melyet Wallon szubjektív szinkrétizmusnak hív. Ebben az időszakban a 

csecsemő és az anya érzelmi szimbiózisban él. 

3. egy éves kor után a gyermek szinte teljes egészében a külvilág felé fordul. A járás és a 

beszéd kialakulása lehetővé teszi, hogy elkülönítse önmagát a külvilágtól. A harmadik 

életévben veszi kezdetét a perszonalizmus, amelynek feladata az én függetlenedése és 

gazdagodása. Ebben az időszakban nagyon fontos szerepe van a családnak, amelytől 

függ, és az itt betöltött szerepével fog hosszú időre azonosulni. Az ebben az 

időszakban elszenvedett frusztrációk, negatív hatások elősegítik a különböző 

                                                 
77 Kernberg, O.: Object relations theory and clinical psychoanalysis, Jason Aronson, New York, 1976 
78 Wallon, H.: Válogatott tanulmányok, Gondolta Kiadó, Budapest, 1971. 56-65. o. 
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„komplexusok” kialakulását, melyektől azután nagyon nehéz megszabadulnia. Wallon 

három korszakát különíti el a perszonalizmusnak: 

a. dac és tagadás: ebben a fázisban a gyermek védi személyének újonnan 

megszerzett autonómiáját, így viselkedésében dominál az elutasítás 

b. kecses korszak: arra törekszik, hogy énjét elismerjék, vonzó akar lenni, örömét 

leli abban, ha tetszik másoknak (nárcisztikus időszak) 

c. utánzás segítségével megpróbál mások helyébe lépni. Már nem csak egy-egy 

mozdulatot utánoz, hanem azt a személyt, akit szeret, vagy irigyel 

4. a differenciálódás 6 éves kor körül kezdődik, és kb. 11 éves korig tart. A gyermek 

rájön arra, hogy személyiség sokszínű (polivalens), s kötődéseiben is képes változatos, 

változtatható kapcsolatokat kialakítani. Erre szüksége is van, mivel az iskolai 

rendszabályok, a baráti kötelékek kialakításához kell a rugalmasság. Sokféle 

helyzethez képes alkalmazkodni anélkül, hogy szétforgácsolódna, s így egyre jobban 

megismeri önmagát. 

5. a serdülőkor az utolsó, igen mozgalmas szakasz a felnőttség felé. Ez egy nagyon 

ellentmondásos, ambivalens időszak. Félénkség és hetvenkedés, tetszeni vágyás és 

mások kigúnyolása jellemzi. Ugyanez a kettősség jellemzi kapcsolatait is.  

 

 

Daniel Stern a modern fejlődéslélektani megfigyelések, kísérletek eredményeit használta fel 

elméletének megalkotásához. Feltételezése szerint bizonyos én-érzések már a születés 

pillanatában jelen vannak. Különösen az érdekelte, hogy a self hogyan nyilvánul meg a 

szociális interakciókban. Alapfogalmai a  

 Hatóerő érzése (sense of agency): cselekvő én, ez a feltétele a külső és belső 

történések feletti kontroll érzésének 

 A test fizikai egységének átélése: a testkép, énkép kialakulásának elengedhetetlen 

feltétele 

 Kontinuitás, vagy folytonosság érzés: a motoros és affektív emlékezet teszi lehetővé, 

melyek Stern szerint már 2-6 hónapos korban megjelennek 

 Affektivitás: az érzelmi élmények invariáns mozzanatait érti alatta 

 

Stern elmélete szerint a társas kapcsolatokba való bekapcsolódás, az interszubjektivitás, a 

szubjektív én funkciója. A következő fejlődési állomásokról beszél: 

1. Bontakozó self érzet (0-2 hó): figyelmes inaktivitás korszaka. Már keresi a 

külvilággal a kapcsolatot, ez előzi meg a kapcsolatteremtést 

2. Self mag érzet (2-8 hó): szemkontaktus keresése, szociális mosoly 

megjelenése. A szociális szükségletek dominálnak. A self szemben áll a 

másikkal, és a selfet szabályozó másik biztonságérzetet ad 

3. Szubjektív self érzet (8-15 hó): itt jönnek létre azok a kötődési minták, amelyek 

a későbbi társas kapcsolatokban nagy jelentőséggel bírnak. Megjelenik a 

szociális self, amely lehetővé teszi a másikhoz való alkalmazkodást. A 

gondoskodó másikkal kialakulnak az affektusok  

4. Verbális/szimbolikus self érzet (15 hó fölött): ekkor már kialakul az én- tudat, 

és ez a beszédben is megjelenik. A nyelv lehetővé teszi a kapcsolatteremtés új 

formáját, de mind az én- élmény, mind az interperszonális élmény integrációját 

nehezíti. Ebben a korszakban kezd az empátia csírája megjelenni a 

gyermekeknél 

5. Narratív self érzet: kezdetét veszi a gyermek saját narratívája, a történeti és az 

elképzelt valóságról is tud képet festeni, belép a szocio- kulturális világba79 

 

 

                                                 
79 Balogh É.: Fejlődéslélektan, Didakt Kiadó, Debrecen, 2004. 76-77. o. 
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Winnicott hangsúlyozza az „elég jó anya” szerepét az egészséges fejlődésben. Ennek 

funkciói közül hármat emel ki, mint meghatározót80: 

 Megtartás (holding): megfelelő mennyiségű törődés, melynek hiányában, a 

csecsemőben extrém fokú feszültség keletkezik. Ebből a feszültségből szétesés érzése 

fakadhat, ill. az, hogy a külvilágot úgy éli meg, mint amely nem használható 

megnyugtatásként 

 Gondoskodás: megkönnyíti a pszichoszomatikus kapcsolódás kialakulását, a 

koordináció fejlődését, ill. annak a képességnek a kialakulását, hogy a csecsemő 

örömét lelje a testi működések és általában a létezés megtapasztalásában 

 Tárgymegjelenítés: a csecsemő kreatív potenciáljának valóssá avatását jelenti, és ez 

indítja el a tárgykötődést, ill. segíti a csecsemőt abban, hogy később valósként élje 

meg a tárgyak és jelenségek világában való viszonyulásait 

A fejlődést, mint örökletes érési folyamatot határozza meg, amely azonban csak a megfelelő 

körülmények között valósulhat meg. Ha a csecsemő számára nem megfelelő a környezet, a 

személyiség kicsírázása félbe marad, megreked. Ez egészen addig így is marad, amíg a 

gyermek olyan befogadó környezetre nem talál, ami lehetővé teszi a spontánabb, hitelesebb 

személyes tapasztalást. 

A fejlődést három fontosabb szakaszra osztja: 

1. abszolút függés: az élet első heteiben a függőség nem tudatos állapot, ezért 

nevezi Winnicott abszolútnak 

2. relatív dependencia: a csecsemőben tudatosul a függés ténye, és ennek 

következtében képes lesz tudatni környezetével, hogy mikor igényli annak 

figyelmét 

3. függetlenség felé tartás: nagyon fokozatosan halad a csecsemő afelé, hogy 

függetlenedjen édesanyjától. Egy évesen már képes az anya képzetét 

megtartani bizonyos ideig, de a dependencia még sokáig újra és újra 

megjelenik 

Winnicott szerint az egészséges személyiség kialakulását az anya-csecsemő összehangolódás 

alapozza meg már a legkorábbi újszülött kortól. Ha az anya nem elég fogékony gyermeke 

személyes, egyedi vonásaira, ha elhanyagolja, vagy bántalmazza őt, az hamis- én- zavar 

kialakulásához vezet. A hamis- én- zavar Winnicott szemében "környezeti hiánybetegség". 

"Nem az etetés a fontos, hanem a szeretet, az öröm, amelyet az anya gyermeke gondozásakor 

átél." A döntő tehát az, hogy az anya mennyire érzékeny a gyermek érzelmi állapotaira. Ha a 

szülő nem, vagy kevéssé érti meg a gyermek gondolatait, érzéseit, nem tükrözi azokat vissza 

számára, akkor a gyermek omnipotencia illúziója sérül. Erre többféle módon reagálhat: selfje 

elárasztódhat, szorongóvá válhat, vagy elrejti saját gesztusait, környezetét mímeli, s ezáltal 

legátolja saját kreativitását. Szófogadóan igazodik gondozója gesztusaihoz, és ezáltal egy 

hamis self- struktúrát alakít ki magában, melyből hiányzik a spontaneitás és az eredetiség. 

Winnicott azt mondja, hogy az ilyen hamis-énnel rendelkező személyek vagy erős 

szimbiózisban maradnak az eredeti kötődés tárgyával, vagy felnövekedve keresnek egy másik 

erős személyiséget, akivel összeolvadhatnak81.  

6.7 Kötődési zavarok 
 

                                                 
80 Winnicott DW.: Az egyén fejlődése és a család, Animula Kiadó, Budapest, 21-26. o. 
81 Fonagy P.: Winnicott hamis szelf  fogalmának újragondolása In: Winnicott DW.: A kapcsolatban bontakozó 

lélek, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 254-259. o. 
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A szociális kapcsolatteremtés zavarai a BNO-10-ben jelentek meg először önálló 

betegségcsoportként, korábban az egyéb kórformák között szerepeltek. A BNO-10 három zavarról 

beszél ebben a témakörben: reaktív kötődési zavar 

gátolatlan kötődési zavar 

szelektív mutizmus 

Ugyanakkor számos más gyermekkori pszichés betegség fő összetevője lehet a kötődés problémás 

volta. Ilyen kórképek: szeparációs szorongás 

 iskolafóbia, 

 érzelmi zavarok 

 

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülőknél jellemzően az első két kötődészavar fordul elő, 

így ezekre térünk ki részletesen, de az érzelmi zavarok is igen gyakoriak ebben a populációban. 

 

Reaktív kötődési zavar: 

 A gyermeknél hiányoznak a szülőkkel, gondozókkal való (életkorának megfelelő) kötődési 

viselkedések, szociális válaszkészsége szegényes. Súlyossága változó fokú, de tünetei már az első 

hónapokban jelentkezhetnek: nem jelenik meg a szociális válasz, az anya jelenléte nem hat 

megnyugtatóan, távollétére pedig nem reagál sírással a csecsemő. Fél éves kor körül hiányzik a 

vokális válaszkészség és a játékaktivitás képessége. Később fokozatosan elutasítják a kontaktust, 

környezetükkel egyre érdektelenebbek, időnként apatikusan, máskor agresszíven reagálnak 

környezetük kapcsolatteremtési kísérleteire.  

Kísérő tünete ennek a kórképnek a nyelvi és mozgásbeli fejlődés elmaradása, de nagyon gyakran a 

legszembetűnőbb a testi gyarapodás lelassulása, késése. Hiányoznak az életkornak megfelelő 

önállósodási készségek, gyenge figyelmi és koncentrációs teljesítmény, érzelmi labilitás, 

agresszivitás, impulzív és/vagy oppozíciós magatartás jellemzi a gyermeket. Társulhatnak hozzá 

étkezési zavarok, alvási rendellenességek és hiperszenzitivitás érintésre, hangokra (pl. a gyermek 

összerezzen, ha meg akarjuk simogatni a fejét). 

A megjelenés életkora 5 éves kor alatt van, de már az első élethónapokban felállítható a diagnózis. 

5 éves kor felett súlyosan patogén gondozás mellett sem alakul ki ez a kórkép. 

Etiológia, patogenezis: a tünetek hátterében minden esetben súlyosan patogén gondozás áll. A 

gyermeknek általában az alapvető érzelem, komfort, vagy stimuláció iránti szükségletei nincsenek 

kielégítve. Gyakran társul ehhez, hogy a fizikai szükségletei is kielégítetlenek, ill. fizikai 

veszélyektől, támadásoktól nem védi meg a környezete (beleértve a testi vagy szexuális 

bántalmazást). Oki tényező lehet az elsődleges gondozó ismételt változása, ami lehetetlenné teszi a 

stabil kötődések kialakulását.  

Az anyák/gondozók általában úgy vélik, hogy ők megfelelően gondozzák 

csecsemőjüket/gyermeküket, direkt megfigyelések azonban azt mutatták, hogy hiányzik a 

válaszkészségük a gyermek hangadásaira, ill. igényeit, kívánságait jelző viselkedésére.  

 

 

Gátolatlan kötődési zavar: 

A gyermek fokozott kötődési igénye nem szelektív, mindenkivel szemben ugyanúgy nyilvánul 

meg: válogatás nélkül, de felszínesen kötődik a vele kapcsolatba kerülő felnőttekhez. Szeparáció 

esetén nem sír, nem ellenkezik, akkor sem, ha esetleg új személy kezdi gondozni. Két éves kor 

körül a gondozóba való túlzott kapaszkodást, 4 éves korban felváltja általában a figyelemfelhívásra 

való törekvés: „mindent megtesz, hogy a figyelem középpontjában legyen”. Minden életkorban 

jellemző az, hogy minden felnőtthöz túlzóan és válogatás nélkül barátságos, „lóg rajtuk”, 

jellemzőek a kevéssé árnyalt kortárs kapcsolatok.  

Társuló tünetek: jellemző lehet a hiperaktivitás, a figyelem csökkent tartóssága, érzelmi labilitás, 

agresszivitás, alacsony frusztrációs tolerancia, iskolai teljesítményzavarok.  

A megjelenés 5 éves kor alatt van, e fölött súlyosan patogén gondozás mellett sem alakul ki ez a 

kórkép.  

Etiológia, patogenezis: ez a kórkép leggyakrabban intézetben nevelt csecsemőknél, gyermekeknél 

figyelhető meg, ahol nem teljesülnek a kötődés alapvető szükségletei, mivel állandóan változó 
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gondozók veszik körül. Családban élő gyermeknél antiszociális, vagy marginális szülői életvezetés 

miatt állandóan változó gondozó esetén alakulhat ki, ill. a család állandóan változó elhelyezése, 

költözködése kapcsán.  

Ma is bizonytalan, hogy ezen kórképnél a kapcsolatteremtési készség deficitjéről van-e szó, vagy 

pedig tanult jellegű a gyermek viselkedése, hiszen az intézeten belül adaptív lehet ez a magatartás, 

még ha azon kívül nehezíti is a beilleszkedést.  
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6.8 A család szerepe a gyermek fejlődésében, a család hiányának 

következményei: 
 

 

Eddig csak az anyához, ill. az elsődleges kötődési személyhez fűződő viszonyról beszéltünk, 

azonban a családnak legalább olyan fontos szerepe van a gyermek életében. Minden történelmi 

korban és társadalmi rendszerben valamilyen családi kapcsolatban éli le a gyermek első éveit, 

társadalmi lénnyé válásához szükséges alapokat e mikrokörnyezetben kell megszereznie. 

 

Szocializációs feladataikat a családok nem egyforma attitűdökkel, képességekkel, 

áldozatkészséggel és eredményességgel látják el. A különbség okai nemcsak a társadalmi 

viszonyokban és egyéb körülményekben rejlenek, de jelentős eltérések jöhetnek létre – különösen a 

fejlett civilizációkban – a családok struktúrája, és rétegspecifikus hagyományok révén. Fontosak a 

családtagok emocionális tulajdonságai, pszichikus egyensúlyuk változásai. 

A család szocializációs funkciói: 

- elvégzi a gyermek életbemaradásához és fejlődéséhez szükséges gondozást; 

- a szülő és a gyermek intim kapcsolata létrehozza a személyiségfejlődés érzelmi alapjait; 

- a családi interakciókban tanulja meg a gyermek a verbális és metakommunikációt; 

- a családban kell elsajátítania az alapvető szocio- kulturális szokásokat, viselkedési sémákat, 

értékeket; 

- a családtagokhoz való viszonyulásban alapozódnak meg a fejlődő egyén életkori, családi, nemi 

és társadalmi szerepeinek feltételei; 

- kialakul énképe, identitása, én- ideálja. 

A család szocializációs feladatainak fenti felsorolásából kitűnik, hogy bár a korai anya-gyermek 

kötődés döntő feltétele a személyiség érzelmi – kognitív – társkapcsolati kibontakozásának, a 

későbbi családi élmények szintén meghatározó elemei az egyén harmonikus vagy diszharmonikus 

fejlődésének.  

 

A családjukból kirekesztett, vagy kiemelt és intézetbe helyezett gyermekek másképpen 

szocializálódnak, mint a családban nevelkedők: a családi intim mikrokörnyezet hatása helyett a 

nagycsoportos, uniformizált, többé–kevésbé személytelen nevelési feltételek válnak elsődleges 

élményükké, főként a csecsemőkortól a felnőttség küszöbéig intézetekben nevelkedők esetében. A 

szülőkhöz és a testvérekhez tartozás érzelmeinek gazdag változatosságát nem pótolhatja a 

nevelőkhöz és a társakhoz fűződő alkalomszerű szeretetkapcsolat.  

Serdülőkorban, az intézetekben nevelkedő gyermek magatartásában egyre gyakrabban 

tapasztalható, hogy én- fejlődése infantilis fokon reked meg, érzelmei szegényesek, indulati 

reakciói kiszámíthatatlanok, inadekvátak. Személyisége úgy épült fel, hogy az énje és felettes-énje 

nem vált eléggé hatékonnyá, a fiatal nem képes arra, hogy ösztönkésztetéseit megbízhatóan 

alárendelje a környezete reális elvárásainak, a társadalmi normáknak. 

  

E gyerekek intézeti szocializációjának feladatait, lehetőségeit meghatározzák korábbi 

életkörülményeik, a mód, ahogyan azokra emocionálisan reagáltak, és nem utolsósorban az életkor, 

amikor a családból kiszakadva nevelőotthonba kerülnek. E tényezők számtalan variációban 

fordulhatnak elő, ezért a szocializációs céloknak és módszereknek tulajdonképpen minden 

gyermeknél egyedi formát kellene ölteniük. Miután azonban az intézeti körülmények között ez 

kivitelezhetetlen, gyakorlati megfontolásokból megkíséreljük a családokból a nevelőotthonokba 

beutalt növendékeket tipikus élettörténeti szituációk szerint néhány csoportba besorolni. Az állami 

gondoskodásba vett gyermekek zöme az alábbi szocio- kulturális feltételek között élt:  

- ingerszegény családi környezetben, elhanyagoltan, pszichoszomatikus fejlődésben retardáltan; 

- deviáns családban, brutális bánásmódtól traumatizálva; 

- széthullott családban, többnyire a kezdeti jó légkör után, a szülők ellenségeskedése miatt 

neurotizáltan; 
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- rosszul strukturált vagy strukturálatlan családban, patogén kapcsolatok és jelentős nevelési 

hibák miatt elmagányosodva, családjukkal és a társadalommal szembefordulva. 

A fenti élethelyzeteken kívül még számos egyéb traumát élhettek át, például „örökbefogadók”- tól 

kerültek intézetbe, vagy a széthullott család egyúttal deviáns család is. A nagy létszámú 

nevelőotthoni csoportokban a különböző ártalmaktól sérült gyermekek nem válhatnak közösségé. 

Amíg a retardációk, neurotikus tünetek, disszociális állapotaik nem csökkennek, nem gyógyulnak, 

nem adhatnak egymásnak kortársi, baráti támaszt. 
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7. fejezet 

 

A KÁSZPEM® elméleti megfontolásai a pszichoszociális fejlődés 

viszonylatában 
 

(Az egész életen át való személyiségfejlődés modellje) 

 

7.1 Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete és a KÁSZPEM® alapvetései 

 

A pszichoszociális fejlődési szakaszok ismerete alapfeltétel a legtöbb pedagógiai, 

pszichológiai és szociális területen tevékenykedő szakember számára. A kötelezően elvégzett 

felsőoktatási kurzusokon túl azonban igazi haszna akkor mutatkozik meg, amikor az általunk 

segített gyermek vagy felnőtt fejlődési állapotát szeretnénk megérteni, és abból egy jövőtervet 

szeretnénk kidolgozni az elérendő célokra vonatkozóan. Sokat segít az az elmélet abban is, 

hogy azonosítani tudjuk, hogy a személyiség mely fejlődési szakaszban akadt el, mi az a 

feladat-megoldási potenciál, aminek hiánya folyton visszaveti a fejlődésben, valamint, hogy 

hogyan tudjuk támogatni őt a továbblépésben. Az elmélet jól használható a KÁSZPEM® 

rendszerében is, mivel alapvetően a társas környezethez való alkalmazkodásban látja a 

személyiség fejlődésének alapfeladatát.  

 

Erik Erikson a személyiség fejlődését a társas környezetben végbemenő változásként 

értelmezte. A személyiség én- identitása (Énidentitás: „…a társas valósággal való 

kölcsönhatás nyomán kialakuló, tudatos énélmény.” In Carver-Scheier 2006. 298. old) a 

születéstől a halálig folyamatosan változik. A fejlődés egész életen át tart, és nem fejeződik be 

a kamaszkor végeztével. A különböző életkorok és élethelyzetek újabb és újabb próbatétel, 

azaz pszichoszociális krízis vagy konfliktus elé állítják a személyiséget. A pszichoszociális 

krízis esély a minőségi továbbfejlődésre, ám magában hordozza a fokozott sérülékenység 

veszélyét is. Egy-egy ilyen időszak legalább egy évig tart, de akár harminc évet is felölelhet. 

Minden egyes életkori szakaszt más-más krízis jellemez attól függően, hogy mi a személyiség 

legfontosabb megoldandó társas életfeladata abban az időszakban. A pszichoszociális 

krízisben a fő életfeladat megoldására számos lehetőség kínálkozik, mely megoldási módok 

egy azonos pszichológiai minőség két ellenpontja között helyezkednek el. Az ellenpontok 

egyik kimenete mindig sokkal nagyobb mértékben segíti a személyiség társas 

alkalmazkodását, mint a pólus másik kimenete. Ahhoz, hogy egészségesen fejlődjön a 

személyiség, az ellentétpár mindkét pólusát meg kell hogy tapasztalja valamilyen mértékben. 

A pozitív kimenet erőltetése, vagy a túlóvás épp úgy nehezíti az egyensúly megtalálását, mint 

a sorozatos negatív élmények. A pszichoszociális krízis időszakának végén a személyiség – a 

krízisben megtalált megoldás révén – az alkalmazkodás újabb szintjét éri el. Az így 

megszerzett új működésmódot Erikson én- minőségnek nevezi, mely gazdagítja az egyént, és 

segíti őt későbbi konfliktusainak sikeresebb megoldásában. A konfliktusok vagy krízisek 

ugyanis nem érnek véget egy-egy szakasz lezárultával, hanem életünk során többször is 

visszaköszönhetnek. Az új énminőség abban segíti a személyiséget, hogy a régi vagy 

ismétlődő kihívással új, sikeresebb és adaptívabb formában tudjon megbirkózni. A 

megszerzett énminőség tartósan beépül a személyiségbe. Bár Erikson is törekedett életkori 

szakaszokhoz társítani a pszichoszociális fejlődési szakaszokat, ő is hangsúlyozta, hogy ezek 

csak hozzávetőleges behatárolások, ugyanis az egyén személyes életútja, fejlődése nagyban 

befolyásolja a krízis idejének eljöttét (pl. bár az identitás vagy szerepkonfúzió közötti 

konfliktust serdülőkorra teszi az elmélet, családból kiemelt gyermekek esetében a gyakori 

iskolai lemaradás miatt ez az időszak lehet, hogy csak 16 évesen kezdődik el és egészen a 

fiatal felnőttkorig is eltarthat). Családból kiemelt vagy családi problémákkal küzdő 

gyermekek esetében különösen fontos, hogy a gyermeket megfigyelve ne csak az életkorának 

megfelelő életszakasz krízisét és én- minőségeit vizsgáljuk, ugyanis előfordulhat, hogy a 
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gyerek megrekedt egy sokkal korábbi krízisben, vagy addigi kirívó élményei miatt egy sokkal 

későbbre tehető krízis uralja az életállapotát (gondoljunk csak például arra a gyermekre, aki 

már kiskorában családfenntartóvá kényszerül válni). 

 

 

Erikson nyolc pszichoszociális fejlődési szakaszt írt le: 

 

Pszichoszociális szakasz 

(életkori behatárolás) 

A krízis alapkonfliktusának 

ellentétpárja 

Sikeres megoldás esetén 

létrejövő új énminőség 

Csecsemőkor (1 év) Bizalom vagy bizalmatlanság Remény 

Kisgyermekkor (2-3 év) Autonómia vagy szégyen és 

kétség 

Akarat 

Óvodáskor (3-5 év) Kezdeményezés vagy 

bűntudat 

Szándék 

Iskoláskor (6-11 év) Teljesítmény vagy 

kisebbrendűség 

Kompetencia 

Serdülőkor (12-20 év) Identitás vagy szerepkonfúzió Identitás 

Fiatal felnőttkor (25 év körül) Intimitás vagy izoláció Szeretet 

Felnőttkor (60 év körül) Generativitás vagy stagnálás Gondoskodás 

Időskor Énintegritás vagy 

kétségbeesés 

Bölcsesség 

 

7.1.1 Csecsemőkor: Bizalom vagy bizalmatlanság 

 

Az első életév pszichoszociális krízise a bizalom és bizalmatlanság ellenpólusai között feszül. 

Az embergyermek ebben az időszakban rendkívül kiszolgáltatott. Nem csak jóléte, egészsége 

és lelki fejlődése, de gyakorlatilag a túlélése is az őt gondozó környezet hozzáállásától függ. 

Az igényeire jól reagáló, gondoskodó környezet, melynek része a gyermekkel való rendszeres 

pozitív kommunikáció, elfogadás és a stabil, érzelmileg támogató társas környezet is, 

hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon a gyermekben az ősbizalom érzése. Az ősbizalom által a 

gyermek megerősödik abban a hitben, hogy a jövő kiszámítható, és pozitív kimenetelű lehet. 

Így alakul ki a remény énminősége. Ha a csecsemőt állandóan változó társas környezet veszi 

körül, igényeire nem megfelelően reagálnak, ha elhanyagolják, vagy bántalmazzák, a 

gyermekben a bizalmatlanság érzése erősödik fel. Jól tudjuk, hogy a bizalmatlanságot is meg 

kell tapasztalnunk ahhoz, hogy az alapvető önvédelmi képességünk kialakuljon, azonban a túl 

sok negatív élmény a társas kapcsolatok kialakításának gátja lehet. 

 

A csecsemőkor pszichoszociális krízisének sajátosságai családból kiemelt gyermekek 

esetében 

 

A családból kiemelt gyermekek bizalomképe már a csecsemőkorban súlyosan sérülhet. A 

családból való kiemelés oka gyakran a gondozó környezet (apa, anya, vagy akár nagyszülők, 

testvérek, ismerősök) nem megfelelő magatartása. Megtörténhet a csecsemő már 

magzatkorban történő veszélyeztetése, italozás, az anya bántalmazása, a helytelen életmód 

vagy épp a magzat elutasítása. Születés után ezek a problémák csak felerősödhetnek. A 

gyermeket elutasító, elhanyagoló, veszélyeztető társas környezetben a csecsemő azt éli meg, 

hogy senkiben nem bízhat meg, nem tudja, kitől mire számíthat. Ez az életérzés intézményi 

környezetbe való kerüléssel sem orvosolható egykönnyen, hiszen a gyermekotthonokban 

folyamatosan változó gondozói környezetben tucatnyi sorstárssal kell osztozni a személyzet 

figyelmében és gondoskodásában – amíg egy-egy műszak tart… A családból kiemelt 

gyermekek körében ezért szinte általánosnak mondható az ősbizalmatlanság jelensége. 

Nehezen építenek ki társas kapcsolatokat, folyton készenlétben vannak arra az eshetőségre, 
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hogy valakiben csalódniuk kell, vagy valakit elveszítenek. Az ősbizalmatlanság miatt 

jellemzően vagy elszigetelődnek és távolságtartóvá válnak vagy épp ellenkezőleg, teljesen 

ellenőrzésük alá szeretnék vonni a bizalmukba fogadott személyt, hogy mindig kontroll alatt 

tartva bizonyosak lehessenek afelől, hogy nem csalódnak benne. 

 

A bizalom sérülései bár rendkívül megnehezítik a társas alkalmazkodást, mégis 

gyógyíthatóak. Stabil személyes kapcsolattal, meleg és elfogadó légkörben, következetes, 

pozitív töltetű neveléssel sikeresen lehet segíteni a gyermeket a bizalom pólusa felé való 

elmozdulásban. 

Mivel a pszichoszociális fejlődés egész életen át tartó folyamat, a bizalom és a remény 

énminőségének elérésére bármely életkorban van lehetőség. Amíg azonban ezt a krízist nem 

rendezte megnyugtatóan a személy, addig – minden más szakaszhoz hasonlóan – a 

bizalommal kapcsolatos konfliktusokba újra és újra bele fog ütközni, valódi megoldások 

nélkül. Ezért gyermekkel segítő személyként feladatunk a bizalom megrendült struktúrájának 

fel- vagy újraépítése. 

 

7.1.2 Kisgyermekkor: Autonómia vagy szégyen és kétség 

 

A kisgyermek számára, érése és fejlődése során, a mozgásfejlődés előrehaladtával egyre 

inkább kinyílik a világ. A manipulálás, a helyzet- és helyváltoztató mozgások, majd később az 

akaratlagos tevékenységek egész sora és hozzásegíti a gyermeket ahhoz, hogy átélje az 

autonómia érzését, az élményt, hogy képes kontrollt gyakorolni önmaga és környezete felett 

(pl. szobatiszta lesz, szándékosan fel tudja hívni magára a felnőttek figyelmét, vagy épp eléri 

a süteményes dobozt a hűtő tetején). E krízis által hozott új énminőség az akarat, azaz az  

elszántság és a szabad cselekvés lehetőségének megélése. Ha a gyermek komoly akadályokba 

ütközik autonóm törekvései érvényre juttatásában (például minden szándéka ellenére mégis 

bepisil, szülei nem értékelik erőfeszítéseit, vagy épp megszégyenítik), a gyermekben a tettei 

miatt érzett szégyen és kétségbeesés fog eluralkodni. Elmondható, hogy az egyik szakasz 

sikeres megoldása segítheti a következő krízishelyzet megoldását. Így például az is igaznak 

bizonyult a kísérletek során, hogy azok a gyerekek, akik biztosabban kötődtek gondozójukhoz 

és bíztak benne, sokkal bátrabban merték felfedezni a számukra új dolgokat, és így az 

autonómia érzetét is sikeresebben érték el. 

 

A kisgyermekkor pszichoszociális krízisének sajátosságai családból kiemelt gyermekek 

esetében 

 

Ha a gyermek fejlődését a korábbi krízissel összefüggésben vizsgáljuk, könnyen beláthatjuk, 

hogy a bizalom sérülései az autonómia iránti törekvésre is negatív kihatással lehetnek. A 

családból kiemelt gyermekekre vagy az eredeti nevelő környezet meg nem felelősége, vagy az 

intézményi környezet sajátosságai hatnak hátrányosan. A vizelési és székelési késztetés 

kontrollálása nehezebb egy olyan gyermeknek, akinek bilire szoktatása nem a szülők 

öröméért, a társas környezet elismeréséért, hanem azért történik, mert a szabályok vagy a 

gondozók kényelme azt diktálják (pl. fárasztó folyton pelenkázni a gyereket, vagy a szülő 

megszégyeníti a gyereket, ha nem sikerül visszatartania). A gyermekotthonok – gyakran a 

legjobb szándék ellenére is – ingerszegény környezetet jelentenek a gyermek számára. 

Kevesebb lehetőség adódik a világ felfedezésére. Gondoljunk csak arra, hogy az intézményi 

közegben nevelkedő gyermekek bekerülésüktől kezdve szinte állandóan csak csoportban 

mozognak a többiekkel, az utcától a fürdőszobáig egyaránt, és a számukra rendelkezésre álló 

forrásokon (legyen az játék vagy épp a gondozó figyelme) számtalanszor osztozniuk kell. A 

sérült bizalomképű gyermek nehezebben hagyja ott a gondozóját azért, hogy új játékokat vagy 

játszótársakat fedezzen fel, hisz folyton gyötri a félelem: „Mi lesz, ha ő is eltűnik, mire én 

visszajövök?”. Ebben korban eshet a gyermek a tanult tehetetlenség csapdájába: az autonómia 

és a kontroll érzése helyett betölti életét a tehetetlenség érzése, és már akkor sem próbál 

önállóan cselekedni, amikor kifejezett lehetősége van rá. Ha a gyermek például rendkívül 
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nehezen motiválható, ha harc nélkül előre feladja a küzdelmeit, ha nem mer kihívások elé 

állni, nem képes önállóan megtenni egyszerű dolgokat sem, esetleg döntésképtelen vagy épp 

nem kéri szükségletei kielégítését (pl. a gyermekotthonban élő gyerekek nagyon sokan nem 

kérnek enni, ha éhesek, mert azt tanulták meg, hogy csak akkor ehetnek, amikor adnak nekik), 

gondolnunk kell arra, hogy a kisgyermekkor krízisében nem sikerült szert tennie az autonómia 

érzésére és az akarat énminőségére. Segítőként elsődleges feladatunk egy biztos társas háttér 

megteremtése a gyermek számára, amely megvédi, ha kudarc éri és megjutalmazza, ha 

sikeres. Második lépésként pedig fontos a gyermeket a képességeinek megfelelő szinten 

sikerélményhez juttatni oly módon, hogy a gyermek önállóan érhesse el a sikert. Ha túlóvjuk 

vagy készen előállított megoldásokat adunk neki, akkor autonóm, tetterős felnőtt helyett 

akaratgyenge, önállótlan és hosszú távon függőségre ítélt embert nevelünk. 

 

7.1.3 Óvodáskor: Kezdeményezés vagy bűntudat 

 

Egészséges fejlődésmenetben 3 éves kor körül a gyermek már képes a bizalomadásra és a 

reményre, és büszkén gyakorolja autonómiáját és nyilvánítja ki akaratát (az önálló öltözködés 

megkezdésétől kezdve a felnőtteket őrületbe kergető dacon át a szobatisztaságig). Itt az idő, 

hogy megtapasztalja, hogy frissen megszerzett önállóságával és akaratával mit tud kiváltani 

környezetéből, meddig képes a hatását kifejteni. Ez az időszak a hatalom gyakorlásának 

időszaka, mely az uralomra törekvés számos formáját magában foglalja: például annak 

megtanulását, hogy hogyan hozzunk létre új társas kapcsolatokat akár már kortársakkal is, a 

tulajdonjog gyakorlását (hogyan szerezzük meg a homokozóban a másik gyerek lapátját), a 

világ minél szélesebb és alaposabb megismerését és megértését (Ez a jól ismert „Miért – 

korszak”), vagy akár a szeretett személy tartós „megszerzését” (ez a pszichoszexuális 

fejlődésben Ödipális korszakként jellemzett időszak, amikor például a kisfiúk szeretnék az 

édesanyjukat vagy nevelőnőjüket feleségül venni.) Ha a gyermek kezdeményezéseire pozitív 

válasz érkezik, a gyermek később bátran mer kezdeményezni, a céljait megvalósítani a 

büntetéstől való félelem nélkül – ez a szándék énminősége. Ha a gyermek kezdeményezései 

sorra kudarcba fulladnak, cselekvéseit környezete rosszallása, elutasítása, büntetése kíséri, a 

bűntudat az egész viselkedését áthatja majd. Természetesen ésszerű korlátokat kell a gyermek 

elé állítani, hisz ebben az időszakban tanulja meg, hogy hogyan tudja akaratát érvényesíteni 

mások érdekeinek megsértése nélkül, ám ebben a nevelői környezetnek egyensúlyt kell 

találnia. 

 

Az óvodáskor pszichoszociális krízisének sajátosságai családból kiemelt gyermekek 

esetében 

 

A bűntudat életállapota sajnos nem csak az óvodáskorú, családból kiemelt gyermekekre 

jellemző. A gyereket – néhány ritka esettől eltekintve – elveszik a családjától. A kiemelés oka 

leggyakrabban a szülői kötelezettségek elmulasztása, a nem megfelelő nevelési környezet, és 

csak sokkal ritkábban ad okot a kikerülésre a gyermek tette vagy életmódja (pl. iskolakerülés 

vagy csavargás). A gyermekek gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy miért kellett a 

családjukat elhagyniuk. Ha kísérletet is tesznek arra, hogy elmeséljék az új nevelők a 

gyermeknek a kiemelés okát, azt a gyermek a megélt trauma vagy a felnőttek ítélkező, bíráló, 

gyermeknyelvtől távol álló közlésmódja miatt nem tudja befogadni. Ezért nagyon sok 

gyermek arra kényszerül, hogy magának állítson elő magyarázatokat, és azzal a rendkívül 

súlyos teherrel él együtt, hogy ő okozta a családból való kiemelését. Hibásnak érzi magát, és 

ez a hatalmas bűntudat megakadályozza őt abban, hogy új kapcsolatokat alakíthasson ki. 

(„Olyan rossz vagyok, hogy anyámnak se kellettem. Hogy kellenék én bárki másnak?”). 

Mivel a családból kiemelt gyermek gyakran kerül új szocializációs közegbe - átmeneti 

otthonba, gyermekotthonba, nevelőszülőkhöz (kutatásunk szerint gyakran akár tucatnyi ilyen 

váltásra is sor kerül nagykorúságáig) -, a kezdeményezés próbatételét újra és újra meg kell 

tennie. Ha sorozatosan kudarcok érik önérvényesítése terén, a gyermek egy idő után már nem 
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szeretné szándékát kinyilvánítani, társas környezete iránt passzívvá, zárkózottá, szorongóvá 

válik. Az éli át, hogy bármit is szeretne, úgysem az történik. 

Segítő felnőttként többszörös a feladat az e krízisen való átsegítéssel kapcsolatban. Egyrészt a 

gyermek legapróbb kezdeményezését, nyitási szándékát is észre kell vennünk, és pozitívan 

kell rá reagálnunk. Tekintettel kell lenni arra is, hogyha a gyermek addig csak elutasítást 

tapasztalt a környezete részéről, akkor a pozitív reakciónk esetleg ismeretlen élményt jelent 

számára, mely újbóli bezárkózásra vagy akár védekezésre is késztetheti. Új mintát kell 

nyújtani a gyermeknek az elfogadásra. (Szimpatikus nevelői gyakorlat: egy magyar 

gyermekotthonban minden újonnan bekerülő gyermeknek elmondják, hogy a lakásotthon-

vezetőn kívül senki sem fogja ismerni az előtörténetét. Két hónapig nem nyitják ki a 

személyis aktáját, így lesz ideje olyan képet festeni magáról, amit csak szeretne. Ez a gyermek 

számára lehetőséget ad a kezdeményezés újbóli kipróbálására, és a szándék énminőségének 

hangsúlyozott megélésére). Másrészt ösztönöznünk kell a gyermeket arra, hogy igyekezzen 

szándékát minél gyakrabban és minél asszertívebb formában kinyilvánítani, hogy 

környezetéből elfogadást váltson ki. 

 

7.1.4 Iskoláskor: Teljesítmény vagy kisebbrendűségi érzés 

 

Az iskoláskorba lépve a gyermek új aspektusát tapasztalja meg önérvényesítésének. Az 

iskolai közegbe kerülve már nem elegendő csak kezdeményezni, a szülők, tanárok 

elismerésének kiváltására már nem elegendő egy színes rajz vagy egy mondóka előadása. 

Egyrészt meg kell felelni a külső környezet (szülők, tanárok, stb.) elvárásainak, teljesíteni kell 

ezen elvárások szerint, és a teljesítményt még a többi gyerekkel is összehasonlítják és 

értékelik. A teljesítmény nem csak a tanulási teljesítményt érinti. A gyermek szociális 

környezete is változik: az iskolai osztálytársak közé való beilleszkedés, a közösségi lét 

komoly szociális tanulási folyamat, mely során a környezet értékeli a gyermek társas 

teljesítményét is. Ha a gyermek mind a tanulás, mind a társas beilleszkedés terén jól produkál, 

jó jegyeket hoz, szorgalmas, aktív, és az osztályközösségben is sikerül kedvező helyet 

kivívnia, a kompetencia énminőségével gazdagodik a személyisége: megéli, hogy olyan 

dolgok megtételére képes, amit a környezet hasznosnak, helyesnek tart. Ellenben ha a 

gyermek folyton negatív visszajelzéseket kap a környezetétől a cselekedeteire vonatkozóan – 

leminősítik, kiközösítik, sikertelen a beilleszkedésben és a tanulmányiban is – a 

kisebbrendűség érzése fog felerősödni benne. Nem érzi majd magát a többiekkel egyenlőnek, 

és belekerülhet abba az ördögi körbe, melyben a kisebbrendűségi érzés miatt egyre 

gyengébben teljesít, tovább erősítve lemaradását és kirekesztettségét. 

 

Az iskoláskor pszichoszociális krízisének sajátosságai családból kiemelt gyermekek esetében 

 

A családból kiemelt gyermekek jelentős hányada sokkal nehezebben teljesít az iskolában a 

társainál. Ennek számos oka lehet: 

 Az iskola ismét egy újabb környezet, amelyben a gyermeknek megint meg kell élnie 

konfliktusait a bizalomépítéstől a szándékos kezdeményezésig. Ha a gyermek 

mentálisan, pszichésen túlterhelt (például gyötrik az otthoni gondjai, rémület tölti el az 

újabb környezetváltástól), nem képes megfelelően befogadni a környezetéből felé 

érkező elvárásokat, és még kevésbé képes megfelelni azoknak 

 Az ingerszegény környezet, rendezetlen életvitel (pl. a gyermek éjszakákon át 

csavaroghat az utcán), a család eltérő értékrendje (nem a tanulás, hanem például a 

pénzszerzés számít értéknek), illetve az elvárások gyakori következetlensége miatt a 

gyermek számára az iskola túlzottan ingergazdag, fegyelmezett, érthetetlen 

szabályoktól hemzsegő világnak tűnik. 

 A gyermek rendszerint azért produkál, hogy valakinek megfeleljen (FONTOS: A 

gyermek alapvetően nem a jó jegyért tanul, hanem az elismerésért, amit érte kap.). Ha 
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a családjában vagy az új nevelési környezetében (gyermekotthon, nevelőszülő) nem 

alakított ki olyan kapcsolatot egy felnőttel, akinek kedvéért szívesen tanulna, sokkal 

nehezebb motiválni az iskolai előmenetelre. 

 A gyerekek hátrányainak orvoslásához gyakran szakszerű segítségre van szükség 

személyre szabott foglalkozás, kis létszámú osztályok, vagy épp fejlesztő pedagógus 

segítségével. Azonban erre hazánkban jelenleg korlátozottak a lehetőségek. 

 A gyermekek körében szinte általános jelenség az alapvető kisebbrendűségi érzés, 

mely a családból való kiemelés ténye miatt alakul ki bennük.. A bűntudat, az 

eldobottság és kirekesztettség élménye olyan mélyen áthatja az életüket, hogy az 

iskolai közösségben tapasztalt elutasítással már nem tudnak megbirkózni. 

A fenti okok bármelyike önmagában is hamar iskolai kudarchoz vezethet még egyébként jó 

képességű gyermeknél is. A kisebbrendűségi érzés állandósulása e gyermekekre még 

veszélyesebb, mint a családban élőkre. Ugyanis, ha a gyermek nem tud elismerést kivívni az 

iskolai vagy társas teljesítményével, természetes késztetése arra sarkallja, hogy találjon 

magának egy olyan területet, ahol büszke lehet teljesítményére. Szerencsés esetben valami 

olyan iskolán kívüli elfoglaltságot talál, ami valóban építő jellegű a számára: jeleskedhet 

sportban, zenében, művészetekben. Gyakran megtörténik azonban, hogy a kisebbrendűségi 

érzés kétes értékrendű, veszélyeztető közegbe sodorja a gyermeket, ahol például kitűnhet 

azzal is, hogy ő a legcsibészebb. Ha nincs olyan kapcsolata a gyermeknek új nevelőivel, ami 

megóvhatná őt e fenyegetéstől, és az iskolában továbbra sem talál elfogadásra, akkor ez 

hosszú távon iskolai lemorzsolódáshoz, és a társadalomban való elkallódáshoz is vezethet. 

Segítőként rendkívül fontos feladatunk, hogy a gyermekben (ismét) kialakítsuk a kompetencia 

érzését. Elsődlegesen egy olyan kapcsolat kialakítására kell törekednünk a gyermekkel, 

melyben a tőlünk kapható büntetésnek visszatartó, az elismerésnek pedig ösztönző hatása van 

a gyermekre. Kísérjük megkülönböztetett figyelemmel a gyermek iskolai előmenetelét, és, ha 

szükséges, vonjunk be további segítséget (a gyermek szülőjét, az iskolai tanítót, testvéreket az 

ösztönzésért, fejlesztő pedagógust, gyógypedagógust a hátrányok ledolgozásáért). Rendkívül 

fontos a gyermek megrendült értékrendjének formálása: olyan példákat kell látnia, amelyek 

által a jó iskolai teljesítmény, illetve a közösségbe való beilleszkedés számára vonzóvá válhat 

(Ez lehet egy jól tanuló barát vagy csoporttárs is. Kamaszkor felé közeledve azonban néha 

nem várt mentőöv lehet egy jól megválasztott filmélmény vagy egy énekes példája is.) A 

kompetenciaélmény megszerzését nem csak az iskolában szorgalmazhatjuk. Egy pozitív és 

támogató kortárscsoportba való sikeres beilleszkedés (pl. egy KÁSZPEM® tréningen vagy a 

gyermekotthoni csoportban) gyakran segíti a gyermeket abban, hogy hinni kezdjen 

önmagában. Segíthet a gyermek kompetenciaélményének megszerzésében az is, ha a 

környezet elvárásait alakítjuk a lehető legrugalmasabban a gyerek képességeihez. Nem lehet 

egy mércével mérni a gyerekeket. 

Védjük meg a ránk bízott gyermeket a becsmérléstől. Akár egy külső személytől, akár a 

közvetlen környezetéből, akár saját maga részéről történik ez. Nem épülhet ki a 

személyiségben a kompetencia érzése, ha rendszeresen kisebbnek, kevesebbnek látja magát 

másoknál. 

 

7.1.5 Serdülőkor: identitás vagy szerepkonfúzió 

 

A serdülőkor hatalmas változást hoz a gyermek életében. Testi és hormonális változásai 

mellett a fiatal felnőttkorral kapcsolatos elvárások is megjelennek és új szerepek, új 

énazonosság megtalálására ösztönzik a gyermeket. Az önismeret magasabb szintjét igényli ez 

az időszak a gyermektől: egyrészt a gyermekkorból hozott énképet kell összeegyeztetnie a 

mostani megváltozott helyzettel, másrészt az őt körülvevő társas környezet elvárásait és 

meglátásait kell összhangba hoznia a saját maga felé támasztott igényekkel. Egyszerűen 

hangzik ez így, ám elegendő csak néhány tipikus serdülőkori nehézségre gondolnunk 

(mondjuk a pattanásai miatt szorongó, titokzatos naplót író, éjjel ki-kimaradozó, lázadó, 

egyszer visszabeszélő, máskor megnémuló, hajmeresztő barátokkal büszkélkedő 

gyermekünkre) ahhoz, hogy belássuk: az új énazonosság megtalálása még a harmonikus 
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családokban nevelkedő gyermekeknek is embert próbáló feladat. Ha a serdülő sikeresen tud 

egyensúlyt teremteni megváltozott külseje, érzései, véleménye és a számára fontos emberek 

véleménye és elvárásai között, akkor e folyamat végén az identitás érzésével gazdagodik az 

ifjú, mely azt jelenti, hogy tisztában lesz azzal, hogy melyek azok a jellemzők, amelyek 

ráillenek, énazonosnak érzi őket, és melyek azok, amelyek távol állnak tőle, és énidegenként 

azonosít. Az így szerzett új énminőség a hűség, mely ilyen értelemben az önmagunkhoz és új 

identitásunkhoz való ragaszkodást jelenti. Ha az énazonosság keresésben a gyermek nem talál 

testhezálló szerepet, megnyugtató választ a „ki vagyok én?” feszítő kérdésére, akkor a 

szerepkonfúzió (szerepzűrzavar) állapotába kerül, melynek során nem tudja önmagát 

egyértelműen elhelyezni az őt körülvevő társas világban. A szerepkonfúzió állapota miatt a 

serdülő gyakran döntésképtelenné válhat, nincs világos elképzelése a jövőről, nem tudja, 

hogyan tovább, vagy épp gyakran unatkozik (ez is jele a célt tévesztettségnek). Előfordulhat 

azonban az önálló identitás hiánya miatt, hogy a gyermek választ egy olyan mintát magának, 

melyet gyakran hűségesen lemásol, így adva vezérfonalat önmeghatározásához (jusson csak 

eszünkbe a gyermek, aki nem csak a kedvenc énekese poszterét teszi ki a szobájában, de 

elkezdi utánozni az öltözködését, stílusát, viselkedését is). 

 

James Marcia és munkatársai továbbfejlesztették Erikson elméletét, s e munka eredményei a 

segítő foglalkozású szakemberek számára is nagyszerű támpontot adnak a 

személyiségfejlesztéshez. Marcia szerint az identitás és szerepkonfúzió közötti egyensúly 

megtalálása két tényezőtől függ: mennyire köteleződött el az egyén megtalált identitása felé, 

valamint, hogy alapvetően megélt-e az egyén identitáskrízist. A vizsgálatok alapján Marcia 

négy identitásállapotot írt le: 

1. Az identitás állapota: az egyén átélt identitáskrízist, aktívan kereste önazonosságát, és 

el is kötelezte magát új identitásának. 

2. Moratórium állapot: a személy még benne van a krízisben, a keresés fázisa még nem 

zárult le, és még nem köteleződött el egy identitás iránt.  

3. A korai zárás állapota: az egyén csak nagyon kis mértékű krízist élt át, és már el is 

köteleződött. Ilyen például az a fiatal katona, aki azért lépett a seregbe, mert már az 

édesapja és a nagyapja is katona volt. Ez esetben is megjelenik egy rövid 

szerepkeresési időszak, ám ez nem jelent komolyabb válogatást, és a döntés igen 

hamar bekövetkezik. Ezek a személyek rendszerint szorosabb kapcsolatban vannak a 

szüleikkel a többiekhez képest, és gyakrabban vonják be a családjukat a fontos 

döntéseikbe. 

4. Az identitásdiffúzió állapota: nem élt át krízist az egyén, és nem is köteleződött el 

identitás felé. E személyek általában nem kívánnak foglalkozni az identitáskeresés 

problémájával. Gyakran érzik magukat e személyek szociálisan peremhelyzetben, 

másoktól elszigetelve (Donovan 1975.). Az identitásdiffúzió állapotában lévő egyének 

beszámolnak arról, hogy eltávolodtak lélekben a szüleiktől, mely jelenség az 

ősbizalom kialakulásának zavarára utal. 

Általában elmondható, hogy még mindig jobb korai zárással elérni az elköteleződést, mint 

egyáltalán nem elköteleződni egy identitásnak. Prager (1982) meglátása szerint az 

elkötelezettek rendszerint jobban érzik magukat a világban. Azok a fiatalok, akik 

identitáskrízist élnek/éltek meg (a kész identitásúak és moratóriumban lévők), gyakran 

rendkívül kritikusak szüleikkel (nevelőikkel szemben), javaslataikat kevésbé fogadják el, és 

döntéseikben sokkal önállóbbak. Nem kötődnek túl erősen szüleikhez egyik csoport tagjai 

sem, azonban a moratóriumban lévők sokkal ellentmondásosabban élik meg a szüleikkel való 

kapcsolatot: csak azt tudják biztosan, hogy olyanok nem akarnak lenni, mint a 

szüleik/gondozóik. 

A diszharmonikus családi háttér sok esetben vezet identitásdiffúzióhoz (Oshman és 

Manosevitz, 1979), azonban például St. Clair és Day 1979-es kutatása szerint a problémás 

gyermekkor több esetben akár segítheti is az identitás megtalálását. 
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7.1.5.1 A serdülőkor pszichoszociális krízisének sajátosságai 

családból kiemelt gyermekek esetében (KÁSZPEM®) 
 

A családból kiemelt gyermekre többszörös teher hárul a serdülőkor beköszöntével. A 

szükségszerűen bekövetkező változások mellett olyan megoldandó feladatokkal kell 

megbirkóznia, mely a harmonikus családban élő gyermekeket is fokozottan megterhelné. 

Az egyik ilyen nehézség az intézményi környezetben élő gyermekek életterének 

problematikája. Egy gyermekotthonban korlátozottak lehetnek a lehetőségek az intim szféra 

kialakítására, mely a változásban lévő testkép és új szerepek miatt alapvetően fontos lenne. 

Sajnos az, ami egy családban könnyen megoldható, az egy gyermekotthonban a házirendbe, 

vagy a közösség íratlan szabályaiba gyakran nem fér bele. A kulcsra zárható szoba vagy 

legalább egy kis elkülönített zug (akár a szekrények beforgatásával), a háborítatlan 

fürdőszoba- és WC használat hiánya gyakori probléma. Nem beszéltünk még emellett arról, 

hogy gyakran megoldatlan annak kérdésköre, hogy a gyermek mikor és hogyan fogadhat 

barátokat, hogyan lehet kettesben a szerelmével, vagy épp hogyan (nem) tartja tiszteletben a 

lakóközösség a serdülő személyes holmiját (naplót, szekrényt, mobiltelefont, levelezést). 

Segítőként tudatosítanunk kell magunkban, hogy a gyermeknek szüksége van a személyes 

élettérre. A gyermeket vagy a társait súlyosan veszélyeztető helyzetben (például 

öngyilkossági szándék vagy bántalmazás esetén) is csak komoly körültekintést és szakmai 

megfontolást követően avatkozhatunk be a gyermek életébe úgy, hogy az intim szférát 

megsértsük. Ha például kedvünk lenne átkutatni a gyermek szekrényét az engedélye nélkül 

(vagy, ami még rosszabb, a távollétében), mondván, hogy aggódtunk érte, akkor ne lepődjünk 

meg, ha többé soha nem mesél el nekünk semmit, vagy épp legközelebb ő fogja átböngészni a 

táskánkat azzal indokolva, hogy ő is aggódott értünk. Mielőtt a gyermek személyes életterébe 

lépnénk, sohase felejtsük el: hogyan esne a gyerekünknek vagy épp saját magunknak az 

eljárás, amit tervezünk, és igyekezzünk minél tapintatosabban eljárni. 

Az identitáskeresést a családban élő gyermekeknél megkönnyítheti a jó szülői minta. 

Azonban egy olyan gyermek esetében, akit épp a családja alkalmatlansága miatt emeltek ki 

eredeti környezetéből, ez az időszak nagyon fájdalmas és veszélyes lehet. Gyakran 

megtörténik, hogy a gyermek nem talál a környezetében követhető, választható, értékes 

mintát. Ekkor a szerep betöltésére inkább keres egy kétes értékű azonosulási pontot, mint 

hogy csak „lebegjen” egy bizonytalan állapotban. Sajnos sokszor könnyebb egy balhés barát 

mintájával azonosulni, mint nagy nehézségek árán megtalálni új, értékes és merőben más 

identitásunkat. Azonban, ha tudunk számára olyan mintát találni, amely elfogadható, és a 

gyermeket építi, már sokat segítettünk neki az identitás megtalálásában (Nem kell, hogy 

Einstein legyen a példaképe. Egy jó focista vagy egy jótékony popsztár még mindig sokkal 

jobb minta, mint egy rajzfilmfigura vagy Drakula gróf). Fontos szem előtt tartanunk: a 

gyermek nagyobb eséllyel választja olyan személy mintáját, akihez kötődik és, akivel 

kapcsolatban pozitív érzelmeket él meg. Hiába vannak remek példák a gyermek előtt, ha 

azokat nem érzi magához közel állónak, és fordítva: lehet, hogy nem távoli példaképeket kell 

keresgélni, hisz épp a gyermekotthon egyik munkatársát kedveli a legjobban (Kutatásunkban 

találkoztunk olyan gyermekotthonnal, ahol az egyik legkedveltebb dolgozó a takarítónő volt. A 

hozzá kötődő lányok szívesen követték a mintáját: egyszerű, ám biztos munkát választottak és 

a gyermekotthoni közösséget a kommunikációjuk által tartották össze) 

Előfordulhat, hogy kimondva - kimondatlanul a gyermek szégyenli vagy féli a vérszerinti 

családját. Ilyen esetben, ha a gyermek a saját viselkedésében olyan jegyeket fedez fel, ami a 

szüleit is jellemezte, bűntudattal, szégyennel vagy akár rémülettel is eltöltheti („Ha mérges 

vagyok, pont úgy ordítozok, mint az anyám. Ez borzalmas, nem akarok olyan lenni, mint ő!”). 

Segítőként fontos azonosítanunk ezeket a helyzeteket. A gyermek jövője szempontjából ez 

egészen szerencsés felállás, hiszen már egyfajta kritikával tudja kezelni önmagát is. A 

felnőttnek ilyen esetben oldani kell a gyermek negatív érzéseit, és meg kell erősítenie a 

gyermeket abban, hogy bár hasonlíthat a szüleire, mégsem azonos velük: a végső döntés 

lehetősége mindig a gyermek kezében van. Ha viszont azzal győzködjük a gyermeket: 
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„Tanulj, nehogy úgy járj, mint a szüleid!”, magunk teremtjük meg az esélyt arra, hogy a 

gyerek a védelmébe vegye szüleit, és a tiltott gyümölcs édessége épp abba sodorja a 

gyermeket, amitől meg akartuk védeni. 

Nevelőszülőnél, illetve örökbe fogadó szülőnél élő gyermekek esetében meg kell 

említenünk egy sajnálatos módon tipikus problémát, mely a gyermek serdülőkora környékén 

jelentkezik, és nem egyszer a család széthullásához vezet. A serdülő gyermek épp 

identitáskrízise miatt sokszor olyan viselkedést és szerepet vehet fel, ami a nevelő környezet 

számára gyakran nehezen kezelhető, szélsőséges esetben pedig elviselhetetlen. Saját, 

vérszerinti gyermeknél számos biológiai, lelki, és társadalmi tényező segíti a szülőt abban, 

hogy a kamaszkori kicsapongásokat tolerálni tudja, és a gyermeket a családban tartsa. 

Humoros, ám sok igazsággal bíró megállapítás: azért kezdődik az élet a gyermekkorral, hogy 

mire serdülő lesz a gyerekünk, annyira megszeressük, hogy el tudjuk viselni a kamaszkor 

minden szörnyűségét. Ha a gyermeket családunkba fogadva neveljük, a vele való 

sikertelenségeket nem csak saját munkánk kudarcaként láthatjuk, hanem a közvetlen 

környezet részéről is gyakran érhet kritika bennünket. Ezt a nyomást nagyon nehéz elviselni 

szülőként. Ám ne felejtsük el: nevelő és örökbefogadó szülőként több lehetőség is van 

szakmai segítséget kérni családgondozótól, pszichológustól, pedagógustól. Kínos és 

szégyenteljes lehet megélni azt, hogy az az édes kisgyermek, akit nemrég még mi kísértünk 

nagy büszkén az óvodába, most átváltozott egy szemtelen és idegesítő kamasszá. Esetleg 

eszünkbe juthatnak rémtörténetek a megvadult gyerekekről, akik hirtelen elkezdtek 

hasonlítani a vérszerinti szüleikre. Könnyű magyarázat lehet ilyenkor annak tulajdonítani a 

gyerek viselkedését, hogy „ezt örökölte”, „benne van a vérében”. Van, amit örökölünk, de 

ennél sokkal fontosabb, hogy mit őriz a gyermek a szívében: azt, amit az őt szerető felnőttek 

beleoltottak. A szülő szégyenkezése vagy elutasítása még soha egyetlen gyereket nem térített 

tartósan jobb belátásra. Kérjünk segítséget, hiszen nem vagyunk se mindentudók, se 

mindenhatók. Senki sem fogja megjavítani a gyermekünket, senki sem őrzi a bölcsek kövét, 

ám jó tanácsot, vagy egy erős kapaszkodót egy jó pedagógus, nevelőszülői tanácsadó, egy 

tapasztalt „szülő-kolléga” vagy akár a gyermek saját szülője is adhat. Mielőtt ismét kitennénk 

a gyermeket a családból való kiemelés fájdalmának, mérlegeljünk: könnyen lehet, hogy a 

gyermek sorsa még rosszabbra fordul, ha mi már nem óvjuk meg. 

 

7.1.6 Fiatal felnőttkor 

 

A fiatal felnőttkor krízisében az intimitás vagy izoláció ellenpólusa jelent kihívást a 

személyiség számára. Ebben az életkorban különösen fontossá válik, hogy a fiatal felnőtt 

képes legyen valakivel szeretetteljes, intim kapcsolatba lépni, amelyben a két ember közötti 

viszonyt az egymás felé való nyitottság és elfogadás, valamint a kapcsolatért való 

áldozatkészség és elkötelezettség jellemez. Ha a fiatal felnőtt képes elérni az intimitás 

állapotát, akkor a kialakult új énminőség, a szeretet segíti abban, hogy intim kapcsolatát 

hosszú távon megőrizhesse. Erikson értelmezése szerint a szeretet „olyan kölcsönösség, 

amely legyőzi a különálló identitásokból fakadó ellentmondásokat”, így biztosítva az egyén 

számára, hogy ne szigetelődjön el szociális környezetétől, és a rá váró nehézségekben 

legalább egy biztos személyre támaszkodhasson. 

Amennyiben a fiatal felnőttnek vagy nincs lehetősége intim kapcsolat létesítésére (pl. eleve 

elszigetelten él), vagy saját indíttatásból távolodik el az őt körülvevő emberektől, az izoláció 

állapotába kerül. Alapvetően kétféle izolációról beszélhetünk: a szociális izoláció azt jelenti, 

hogy a személy sikertelenül illeszkedik be a társadalomba, nem talál befogadó közösségre, 

így védtelenné válik, és a nehézségeivel egyedül kell megküzdenie. Az érzelmi izoláció 

állapotában pedig a személy lélekben távolodik el társaitól, így ez magányossághoz vezet. Ezt 

nehezebb felismerni, mivel akár házasságban vagy stabil párkapcsolatban élők is 

elszigetelődhetnek érzelmileg a társuk mellett. Ez a társas magány jelensége. Az érzelmileg 

izolált személyek kevésbé tudnak megnyílni társuk felé, és kevésbé tudják befogadni mások 

impulzusait, zárkózottnak, kiismerhetetlennek látszanak, és ez önmagát gerjesztő 

folyamatként tovább erősíti eltávolodásukat. 
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Erikson szerint az egyes korábbi krízisek minél pozitívabb kimenete növeli a későbbi krízisek 

sikeres megoldásának esélyét. Az intimitás és az identitás állapota között is fedeztek fel 

hasonló összefüggést. Minél erősebb a serdülőkorban megszerzett identitás, annál nagyobb a 

valószínűsége, hogy a fiatal felnőtt képes lesz az intimitásra és a szeretet énminőségének 

elérésére. 

 

7.1.6.1 A fiatal felnőttkor pszichoszociális krízisének sajátosságai 

családból kiemelt gyermekek esetében (KÁSZPEM®) 
 

Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy e krízis kapcsán egyértelműen tudjunk 

következtetni arra, hogy a családból kiemelt gyermeknek milyen nehézségei lehetnek az 

intimitás és izoláció ellenpólusa közötti megállapodásban. 

Maguk a fiatal felnőttek fogalmazzák meg a társkeresés, és önálló életkezdés kapcsán, hogy 

nincs vagy csak nagyon rossz mintájuk van arra, hogy hogyan kell párkapcsolatot, meghitt 

viszonyt kiépíteni és fenntartani másokkal. Gyakran rengeteg bizonytalanság és a hibázástól 

való átható félelem motiválja őket arra, hogy esetleg drasztikusan zárják le ezt a krízist: vagy 

nagy mértékben elszigetelődnek, vagy olyan kizárólagos szeretetkapcsolatot igyekeznek 

létesíteni, melyben a választott személybe tudják vetíteni abszolutizált szeretetvágyukat: 

társuk egyszerre lehet szülőfigura, barát, szerető, testvér, gondoskodó társ és védangyal. E 

krízisben sokszor a gyermekvállalás is a be nem teljesedett szeretetkapcsolat megélésének 

ígéretét hordozza. Kimondva - kimondatlanul ettől remélheti a fiatal, hogyha gyermeke lesz, 

akkor valaki végre csak az övé lesz, végre feltétel nélkül szereti, nem hagyja el, és többé 

sohasem lesz magányos. 

Nagyon sok fiatal kerül azonban az izoláció csapdájába, különösen az őt körülvevő 

előítéletek miatt. Még ma is tartja magát például az a buta előítélet, hogy a családból kiemelt 

gyermek azért került gyermekotthonba, mert annyira rossz volt a magaviseletük. A 

gyermekotthont a javítóintézettel azonosítják. A valóság az, hogy a magatartási problémák 

miatt kiemelt gyermekek száma elenyésző azokhoz a gyerekekhez képest, akik a családjuk 

nehézségei miatt kerültek kiemelésre, és a gyermekek döntő többsége egyáltalán nem tehet 

arról, hogy nem élhet a családjával! Az ilyen és ehhez hasonló előfeltevések miatt sajnos a 

gyermekotthonban nevelkedett fiatalnak többszörösen is bizonyítania kell egy új 

közösségben, legyen szó akár baráti társaságról, akár munkahelyről. Az őt támogató 

felnőtteknek, segítőknek elsősorban a fiatalt kell megerősíteni abban, hogy higgyen saját 

maga szeretetreméltóságában, valamint az őt érő kirekesztés és támadások esetére fel kell 

készíteni a békés konfliktusmegoldásra és a határozott önérvényesítésre. Erre nagyon jó 

eszközöket kínál a KÁSZPEM® csoportgyakorlatainak rendszere. 

Fiatal felnőttkorban a segítő száméra egyre nehezedik a feladat. A fiatal már nagykorúvá vált, 

önrendelkezése gyakorlatilag saját kezébe kerül. Leginkább a korábban kialakított 

énminőségekre, nevelési és segítői munkánk eredményeire alapozhatunk. Ha a fiatalt félelem 

és bizonytalanság gyötri, már korábbi életszakaszokban el kell kezdeni a megerősítését abban, 

hogy saját maga képes lehet önálló életkezdésre, társas beilleszkedésre. Erőt és hitet kell adni 

neki ahhoz, hogy elhiggye: ő nem egy statisztikai mutató, nem csak egy szám a naplóban, 

hanem egy olyan ember, akinek szabadságában áll szeretni és jól dönteni, de joga van hibázni 

és rossz döntéseit javítani is. Segítsük a fiatalt abban, hogy szeretetvágya ne csak egy 

személyre összpontosuljon: már idejekorán, kamaszként igyekezzünk közössége(ke)t találni 

számára, ahol befogadják és méltányolják, ahol barátokat szerezhet, és mintát láthat arra is, 

hogy mások hogyan alakítják személyes kapcsolataikat. Erre alkalmas lehet egy sportkör, egy 

együttes rajongói klubja, egyházi közösség, szabadidős klubok, KÁSZPEM® Csoport, de akár 

egy jó mintával szolgáló család is. 

 

7.1.7 Felnőttkor 
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A felnőttkor az alkotóképesség és a stagnálás konfliktusát rejti magában. Ez a leghosszabb 

pszichoszociális szakasz, akár évtizedekig is eltarthat. A felnőttkorban szembesülünk 

leginkább azzal a vággyal, hogy létrehozzunk valami maradandót, jövőbe mutatót, ami túléli a 

létünket. A termékenységnek sokféle aspektusa lehet, mely a gyermekek nemzését és 

nevelését, a hagyományok továbbörökítését, új nemzedékek oktatását, tanítását is magába 

foglalja, de jelentheti olyan alkotások létrehozását is, melyek hosszú távon fennmaradnak és 

emlékezetessé, produktívvá teszik életünket akár a munkánk, akár magánéletünk terén. Ha az 

alkotóképesség tölti be a felnőtt személy életét, akkor a gondoskodás énminőségét éli meg, 

mely a gyermekekről való gondoskodástól a társadalom egészéért érzett felelősségtudatig 

terjedhet, de felöleli a saját alkotásért érzett felelősséget is, legyen az alkotás akár egy munka, 

akár egy gyümölcsöző emberi kapcsolat eredménye. 

Aki az alkotóképességet nem élheti meg, a stagnálás állapotában kerül. A stagnáló személy 

nem tud vagy nem akar a jövővel foglalkozni, saját világa felé fordul, énközpontú, saját 

szükségletei kielégítése foglalja le a leginkább. Így az őt körülvevő társas környezetnek csak 

kis mértékben válhat a részévé. 

 

7.1.7.1 A felnőttkor pszichoszociális krízisének sajátosságai 

családból kiemelt gyermekek (felnőttek) esetében (KÁSZPEM®) 
 

A családból kiemelt gyermekek felnőttként gyakran ebben az életszakaszban tudják 

maguk mögött hagyni a gyermekkor szenvedéseit, és az önállóság egyben új talajt jelenthet 

egy boldog és a múlt fájdalmaitól független életre. Nagyon sokan ekkor kezdik el átélni az 

önálló alkotás örömét, a saját család megalapítását. Sokuk számára a gyermekük születése 

nem csak esély egy új szeretetkapcsolatra, de egy lehetőség arra is, hogy a gyermekkorban 

megélt hiányokra és hátrányokra emlékezve a saját gyermeknek egy boldog jövőt 

teremtsenek, mintegy magukat is gyógyítva ezáltal. A felnőttnek ehhez rengeteg akaraterőre 

és gyakran társas környezete komoly támogatására van szüksége. A családból kiemelt 

gyermekek általában óriási önbizalomhiánnyal küszködnek (sok esetben épp a korábbi 

krízisek kevésbé sikeres megoldása miatt), így akkor, amikor a saját lábukon kell megállniuk, 

fokozott támogatásra van szükségük a segítőtől. Mivel e fiatalok és felnőttek leginkább a 

jövőtől rettegnek (ezt kutatásunk és tapasztalataink is többszörösen igazolják), a KÁSZPEM®  

rendszerében a jövőkép építése, a jövőt terhelő szorongás oldása és a tudatos jövőtervezés 

központi szerepet játszik. 

A jövőtől és az önállóságtól való félelem, illetve az intézményi környezet ártalmai 

miatt (itt az önállóság megélésének korlátozott lehetőségeire gondolok) e fiatalok mégis 

gyakran kerülnek a stagnálás állapotába. Nem mernek és nem tudnak kiteljesedni az 

alkotásban, így tovább erősödik a világtól való elszigeteltségük. Bátorítani kell a felnőttet 

arra, hogy keressen a lehetőségeinek és képességeinek megfelelő területet, ahol átélheti az 

alkotás örömét. Nem kell mindenkinek vezetőként dolgoznia vagy öt gyereket nevelnie. Az 

önbecsülés és az alkotóképesség megéléséhez gyakran a legegyszerűbbnek tűnő dolgok 

segítenek hozzá: egy szépen ápolt barátság, egy gondosan fenntartott lakás (vagy magában a 

tisztességes önfenntartás), egy állatról vagy növényről való gondoskodás. Több olyan felnőtt 

is van, aki gyermekkori nehézségeit jól kezelve sorstársai megsegítésének szenteli az életét. A 

KÁSZPEM® alapja is ezen felnőttek elhivatottsága. 

Egy különleges, élethelyzetből adódó jelenségre is ki kell térnünk. A téma elején 

felhívtuk a figyelmet arra, hogy nem elegendő a segítetünk életében csak egy-egy életszakaszt 

szemlélni, mert a családi problémákkal küzdő gyermekek életében a szakaszok nem 

feltétlenül követik katonás rendben egymást. A gyermekvédelemben dolgozók számára 

ismerős lehet annak a gyermeknek a képe, akinek már egészen kicsi korában, akár már 8-10 

évesen, felnőtt szerepet kell felvennie. Ő gondoskodik a kisebb testvéreiről, ő szerzi meg a 

pénzt a család fenntartására, vagy épp ő viszi haza a szüleit az éjjeli dorbézolásból. Ezek a 

gyerekek éppen a gyermekkort nem élhetik át. Kutatásunk szerint sok ilyen gyermek számára 

megváltást jelentett a gyermekotthoni élet, ahol többé nem kellett kis felnőttként élni, hanem 
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lehetett játszani, gondtalannak lenni, és tanulni is. Ha ilyen gyermeket nevelünk, támogatunk, 

különös tekintettel kell lennünk arra, hogy igyekezzünk számára a gyermekkort valóban a 

gyermekség időszakává tenni. Persze emellett az önellátásra is meg kell tanítanunk (bár 

gyakran az önellátáson túl a másokról való gondoskodásban is sokkal tapasztaltabbak, mint 

kortársaik), de kapjon kiemelt szerepet a gyerek életében a játék, a könnyedség, a tét nélküli 

tevékenység csak az alkotás öröméért, a valódi szabadidő és a kortársakkal való 

kapcsolatépítés. Így elejét vehetjük annak, hogy ez a gyermek felnőttként azzal küszködjön, 

hogy elveszett gyermekkorát próbálja pótolni, ahelyett, hogy kiteljesedne és a gondoskodás 

énminőségét szabadon élje meg. 

 

7.1.8 Időskor 

 

Az időskor az utolsó pszichoszociális fejlődési szakasz. Ilyenkor következik el az összegzés, 

az életútra való visszatekintés időszaka. Ha ilyenkor az idős ember az életét vizsgálva azt a 

következtetést vonja le, hogy elégedett azzal, amit elért, amit tett, és ha újra kezdhetné, akkor 

sem élne jelentősen másképp, akkor eléri az énintegritás állapotát. Az így megszerzett 

énminőség a bölcsesség. Azonban, ha az életutat értékelve azt látja, hogy rossz döntések sora 

kísérte az életét, elvesztegette a lehetőségeit, és nem lehet elégedett, a kétségbeesés 

énállapotába kerül, és attól a kínzó érzéstől szenved, hogy a korábban elkövetett hibákat már 

nincs lehetősége javítani, és életét eltékozolta. 

 

7.1.8.1 Az időskor pszichoszociális krízisének sajátosságai családból 

kiemelt gyermekek (felnőttek) esetében (KÁSZPEM®) 
 

Erikson szerint minden pszichoszociális krízis konfliktusa végigkíséri az életünket, 

esetleg újra és újra felbukkanva. Ugyanígy a korábbi krízisek sikeres végkifejlete egy későbbi 

konfliktus eredményesebb megoldását segíti elő. Így a családból kiemeltek időskori 

megelégedettsége is nagyrészt attól függ, hogy a korábbi krízisekben milyen kimenetet élt 

meg az egyén. Segítőként az a feladatunk, hogy még fiatal korban olyan megoldásokhoz 

segítsük hozzá a személyt, amellyel a későbbi évei során is elégedett lehet. Ezekre a jó 

megoldásokra nem csak időskorában lehet szüksége egy embernek: egy-egy életszakasz 

lezárultakor (pl. önálló életkezdés), komoly veszteségélmény hatására (pl. válás, családtag 

elvesztése), vagy épp a saját elmúlással való szembesülés idején, a megszerzett pozitív 

énminőségek segíthetik az egyént a búcsúzás, elválás, és akár az újrakezdés folyamatában. Ha 

segítőként az énintegritás és kétségbeesés krízisében kell az egyén mellé állnunk, fontos, hogy 

igyekezzünk a lehető legtöbb dolgot együtt megkeresni az életében, mely által azt értékesnek 

és értelmesnek élheti meg. 
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8. fejezet 

 

A KÁSZPEM® elméleti megfontolásai a tanulás, fejlődés és 

nonverbális kommunikáció viszonylatában 
 

8.1 A tanulás határai 
 

A tanulás kifejezést a KÁSZPEM® Módszer esetében pszichológiai értelemben 

használjuk, azaz jellemzően nem csak az iskolai keretek között zajló ismeretszerzést tekintjük 

tanulásnak, hanem minden olyan fejlődésbeli mozzanatot is, amelynek során az egyén új 

készségeket, képességeket és ismereteket sajátít el. Így a tanulás egész életen át tartó 

folyamat, mely az ember állandóan változó környezetéhez való alkalmazkodását segíti. 

A tanulásban három zónát különböztetünk meg aszerint, hogy az adott tanulási helyzetet az 

egyén szubjektíven milyen mértékben érzi kockázatosnak személyiségére nézve. E zónák 

ismeretében igen pontosan fel tudjuk építeni nevelési koncepciónkat, és a szenzitivitás 

alapelvének megfelelően a nevelési folyamatban részt vevő gyermek (vagy felnőtt) személyes 

igényeire és lehetőségeire lehetünk érzékenyek az elmélet helyes alkalmazásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komfort zóna: Az egyén számára ez a szint a rutinszerű, ismerős, begyakorolt viselkedések 

körét jelenti. A felmerülő feladatok a már korábbról ismert megoldásokkal kezelhetőek. Az 

egyén tisztában van az erősségeivel, gyengeségeivel, lehetőségeivel. E zóna kényelmet és 

biztonságot jelent a személyiség számára. 

Tanulási zóna: A tanulási zónába azok a helyzetek, viselkedések tartoznak, melyeket az 

egyén még nem vagy nem eléggé ismer, nincsenek rá jól bevált megoldási módjai. A tanulási 

zónába való átlépés feszültséget jelent, mely félelmet vagy izgalmat keltő volta mellett 

energizálni is képes az egyént a fejlődés érdekében. E zónában új képességek, készségek, 

megoldási módok kifejlesztésére van szükség és lehetőség az új feladatok megoldásához. 

Pánik zóna: E zónában az egyén már egyáltalán nem érzi magát kompetensnek, és 

lehetőséget sem lát a sikeres megbirkózásra. A pánik zóna helyzetei az egyén (vélt vagy 

valós) teljesítőképességét meghaladják, és tartós frusztrációhoz vezetnek a megoldás elérése 

nélkül. A pánik zóna a tanulás és megküzdés helyett menekülésre vagy passzív megadásra 

ösztönzi az egyént. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pánik zóna 

 

 

 

 

 

 

Tanulási zóna 

 

Komfort 

zóna 
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8.2 A modell gyakorlati haszna 

 

A tanulás folyamata ezen értelmezés szerint azt jelenti, hogy a tanulási zónában való fejlődés 

által az egyes zónák egyre tágabbak lesznek, így a komfort zónába egyre több olyan képesség 

kerül be, ami az egyén kompetenciaélményét, biztonság- és kényelemérzetét növeli. 

A modellt könnyen és eredményesen használhatjuk a gyerekkel együtt, az alábbi módon: 

 Felrajzoljuk és bemutatjuk neki a különböző zónákat. Nem feltétlenül kell 

szakszavakkal bemutatni a modellt (helyette mondhatjuk pl: ismerős – kalandos – 

veszélyes, kényelmes – izgalmas – rettenetes). Megfogalmazhatjuk a 

következőképpen is: „Nézd, mutatok neked egy rajzot, ami segíthet abban, hogy 

jobban megismerjelek és, hogy mindketten tisztában legyünk azzal, hogy milyen 

körülmények között érzed jól magad, és mi az, amin még tudnál változtatni, és mi az, 

amire úgy érzed, hogy nem vagy még képes.” Ezt követően elmagyarázzuk neki, hogy 

melyik zóna mit jelent. Nagyon fontos elmondanunk, hogy melyik zóna milyen 

érzésekkel jár, ugyanis a nehéz körülmények között élő gyermekek gyakran nem 

ismerik fel saját érzéseiket, nem tudják hová kötni a reakcióikat, vagy épp nincsenek 

megfelelő szavaik rá. 

 

Zóna Zónára jellemző 

érzés 

Az érzés testi jelei A zónára jellemző gondolatok 

Komfort 

zóna 

Kényelem, 

ismerősség, 

biztonság, 

hatékonyság 

Az izmok 

nyugodtak, a kéz 

meleg és száraz, 

erősnek és 

ellazultnak érezzük 

magunkat 

Ezt tudom. Ez nem nehéz. 

Ilyennel már találkoztam, meg 

tudom csinálni. Nem probléma 

megoldani. Ebben jó vagyok. 

Tanulási 

zóna 

Újdonságélmény, 

izgalom, kezelhető 

félelem, csökkent 

biztonságérzet 

Remegő gyomor, 

kipirulás, 

szívdobogás, 

izzadó tenyér, 

fészkelődés, 

szapora légzés, 

gombóc a torokban 

Ez valami új, de azért érdekes. 

Félek, de szerintem képes 

vagyok megbirkózni vele. 

Nem tudom, mi lesz a vége, 

(de vállalom). Jobb lenne 

valami egyszerűbb dologgal 

foglalkozni. Tud valaki 

segíteni, hogy boldoguljak? 

Megoldást kell találnom. 

Pánik 

zóna 

Frusztráció, pánik, 

menekülési kényszer, 

a biztonságérzet 

teljes hiánya 

Tágra nyílt szemek, 

nagyon heves 

légzés, nagyfokú 

idegesség, feszülő 

izmok, görcsbe 

rándult gyomor 

Ezt képtelen vagyok 

megoldani. Segítség, valaki 

mentsen meg! Rosszul leszek. 

Ezt nem bírom elviselni. 

Bármit, csak ezt ne! Rettegek! 

Mi lesz most velem? Na, 

mindenki hagyjon békén 

ezzel! 

 

 Rajzoljuk fel a gyermek saját tanulási „térképét” egy adott szituációban (Papírra, vagy 

számítógépen, írhatunk, de rajzolhatunk is, használjunk élénk és kifejező színeket, 

vagy képeket is ragaszthatunk bele. Fontos, hogy megmaradjon a készített kép, hogy 

visszatekinthessünk rá.).  

A szituáció lehet például a közönség előtt való szereplés. A komfort zónába tartozhat a 

buszon jegyet vásárolni a sofőrtől, a tanulási zónába kerülhet a csoporttárs köszöntése 

egy otthoni születésnapi ünnepségen, és a pánikzónába eshet az osztályközösség előtti 

felszólalás. 
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 Egyezzünk meg abban, hogy a komfort zónában lévő viselkedéseket igyekszik minél 

többet gyakorolni (pl. a boltban a gyerek kér árut az eladótól). Ezzel a biztonságot 

jelentő viselkedések tárházát tudatosíthatjuk, és a gyermek így kompetenciaélményhez 

juthat. Ez növeli az önbizalmát és az önállóságát. 

 Közösen tűzzünk ki elérendő célokat a tanulási zónában, és együtt fogadjuk el 

konszenzussal. (Pl. a következő születésnapost ő köszöntse az otthonban). Csak olyan 

lépés fogadható el, amely mindkét fél számára valódi előrelépést jelent, ám a 

gyermeket még nem teszi ki túlzott stressznek. Szavatolnunk kell a gyerek számára, 

hogyha segítségre van szüksége a cél elérésében, azt a rendelkezésére bocsátjuk (pl. 

ott leszünk a köszöntésnél, és mi fogunk a legjobban tapsolni neki). Segítőként ez a 

gyermekbe vetett bizalmunk próbatételének időszaka is: engedjük a gyermeket 

önállóan cselekedni, és számoljunk azzal, hogy a sikertelenség esetén biztos háttérként 

kell támogatnunk a gyermeket. A cél elérése esetén sohase késlekedjünk megdicsérni 

a gyermeket, és legyünk érzékenyek, figyelmesek az elért sikerre. A külső, tárgyi 

jellegű jutalmazás csak különleges esetekben jöhet szóba (például sikeres érettségi): 

magának a cselekedetnek kell jutalomértékűnek lenni, az öröm a jutalom, amit a 

gyermek a sikeres megoldás és az elismerésünk miatt érez. Ha ezt kiváltjuk egy 

csokival vagy egy új ruhával, egy idő után saját csapdánkba esünk, és a gyermek az 

alapvető feladatait sem végzi el jutalmazás nélkül. 

 Biztosítsuk a gyermeket arról, hogy a ránk váró tanulási időszakban nem lépünk át a 

pánikzónába. Ha ezt megszegjük, úgymond „mély vízbe dobjuk” a gyermeket, a 

helyzet miatt érzett frusztráció révén végleg elveszíthetjük a belénk vetett bizalmat, és 

a gyermek onnantól kizárólag a komfort zónába tartozó viselkedéseit fogja alkalmazni, 

a kedvünkért nem fog kilépni a biztonságos mezőből. 

 Mindig legyünk nyitottak az újratervezésre! Ha esetleg pontatlanul mértük fel a 

gyermek lehetőségeit, képességeit, akkor rugalmasan újra kell vizsgálni a zónák 

kiterjedését. A szorongó, sok sikertelenséget megélt gyermekek gyakran túl szűkre 

állítják be a komfort és tanulási zóna határait, nem mernek új dolgokat kipróbálni, 

nehogy ismét kudarccal találkozzanak. Megfelelő motiválással sokat lendíthetünk e 

gyermekek kockázatvállalási hajlandóságán. Azok a gyermekek, akik kevés vagy 

sorozatos negatív visszajelzést kaptak életük során a teljesítményükről, gyakran túl 

magasra teszik a mércét maguk számára. Így kompenzálják a korábban elszenvedett 

nehézségeiket, és óvják magukat a kudarc gondolatától is. („17 éves vagyok, most 

végzem a nyolcadik osztályt. Mesterfodrász leszek egy neves pesti szalonban. Nem 

megyek szakiskolába, nekem ezt nem kell tanulnom, mindent tudok, ami a szakmához 

kell.”). Ezekkel a gyermekekkel a tanulási zónát úgy kell meghatároznunk, hogy a 

kitűzött cél vezessen sikerhez, ám tegye is próbára a gyermeket, és éreztessük vele, 

hogy a kicsinek gondolt eredmény nagyon is tiszteletre és elismerésre méltó. Segítsük 

hozzá a gyermeket ahhoz az élményhez, hogy merjen büszke lenni az apró sikerekre 

is. Az ÁGOTA Kutatás® egyik igen beszédes eredménye szerint a gyermekotthonban 

nevelkedő gyermekek tömegével szenvednek az ilyen típusú irrealitástól, a személyes 

teljesítmény  alá- vagy túlbecsülésének jelenségétől, így ezzel mindig számolnunk 

kell. 

 

A tanulási zónák fogalmát már egészen kis gyermekek is jól megértik. E modell 

alkalmazásával nagyon jó eszköz kerül a kezünkbe, mely által a gyermek önállósága egyre 

növekszik, saját támogatói szerepünk pedig fokozatosan háttérbe szorul. Ha 

következetesen alkalmazzuk a zónák szerinti fejlesztést, a gyermek személyiségében 

hatékony önszabályozó és önjutalmazó mechanizmusok épülhetnek ki, és képessé válik a 

tudatos és önálló jövőtervezésre. 
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8.3 Nonverbális jelek a kommunikációban 

 

Mivel e könyvet alapvetően olyan segítőknek, szakembereknek szánjuk, akik már 

rendelkeznek előzetes ismeretekkel a kommunikáció területéről, így a kommunikáció 

alapfogalmainak (adó, vevő, zavar, stb.) tisztázásától e helyen eltekintünk. A pedagógiai 

munkához, csoportvezetéshez, a gyermekek közösségének strukturálásához, illetve a 

gyermekekkel történő gyógyító tevékenységhez azonban jó támpontot adhat a nonverbális 

(azaz nem szavakkal közvetített) kommunikáció mélyebb megértése. A családból kiemelt 

gyermekekkel való munkában gyakran ez az egyik legfontosabb kommunikációs csatornánk, 

ugyanis a verbális kommunikációs fejlődésben e gyermekek sajnos gyakran nem kapnak 

megfelelő mintát a környezetüktől, nincsen megfelelő eszköztáruk arra, hogy pontosan 

kifejezzék érzéseiket és érvényesítsék kívánságaikat, így fokozott figyelemmel kell lennünk a 

szavak nélküli közlések üzenete iránt. 

Segítőként a nonverbális jelek értelmezésekor következetesen tartanunk kell magunkat egy 

segítői alapszabályhoz: nem ítélkezhetünk, bármit is észlelünk. Ha azt látjuk, hogy a velünk 

kommunikáló személy (legyen ő gyermek vagy akár idős ember) viselkedése mást üzen a 

szavakkal és mást nonverbális szinten, tartózkodnunk kell attól, hogy ezt hazugságként, 

szándékos megtévesztésként értelmezzük, még inkább attól, hogy ezzel szembesítsük a 

segítettet. Minden embernek joga van védenie saját magát akár másoktól, akár a saját 

magában rejlő nehéz felismerésektől, érzésektől. Ha ezt az alapszabály nem tudjuk betartani, 

nem leszünk különbek a tévés beszélgető- show műsorvezetőinél, akik öt perc alatt kielemzik, 

aztán sorsára hagyják a leforrázott beszélgetőt. A KÁSZPEM® rendszerében mindig indirekt 

módon, finoman vezetjük rá a segítettet arra a megoldásra, amit ő még elfogadhatónak és 

kivitelezhetőnek tart (ld. A Tanulás határairól szóló fejezetet). 

 

Goffmann szerint nonverbálisan általában négy szinten közlünk önmagunkról dolgokat: 

 Aktuális érzelmi állapot (öröm, félelem, stb.) 

 Személyes tulajdonságok (ambiciózusság, félénkség, stb.) 

 Társas viszonyok iránti attitűdök (kompromisszumkészség, szimpátia, stb.) 

 Társadalmi helyzet (nem, életkor, státusz, stb.) 

 

A nonverbális kommunikáció többféleképpen befolyásolhatja a verbális kommunikációban 

közölt jelzéseket: 

 Ismételheti: a nem nonverbális jelzés ugyanazt üzeni, mint a verbális (Pl. azt mondjuk: 

„Csendesedj el!” és a mutatóujjunkat a szánk elé emeljük) 

 Hangsúlyozhatja: a verbális közlés valamely üzenetét, elemét hangsúlyozza a 

nonverbális üzenet (Pl. az előbbi felszólítást hangosan mondjuk és végig a gyerekre 

nézünk) 

 Helyettesítheti: a verbális kommunikációt váltjuk ki nonverbálissal (Pl. Csak a szánk 

elé emeljük a mutatóujjunkat, hogy csendet kérjünk) 

 

A verbális és nonverbális közlés között a fenti esetekben összhang van: ugyanazt üzenjük 

szavakkal és szavak nélkül is. Ha a két kommunikációs csatorna nincs egymással 

szinkronban, akkor inkongruenciáról beszélhetünk. Ha a verbális és nonverbális 

kommunikáció nem fedi egymást, az a hétköznapi ember számára a kommunikáló fél 

hitelességét csökkenti. Segítők, pedagógusok számára azonban ennél sokkal többet üzen, és a 

személy mélyebb megismeréséhez segíti hozzá a szakembert. Általánosságban elmondható, 

hogy ha a közlő személy kommunikációja inkongruens, a hallgatóság a nonverbális jelzéseket 

hiszi el. Az, hogy a nonverbális közléseknek adunk inkább hitelt, rendszerint jó választásnak 

bizonyul, ugyanis míg a verbális eszköztárunkat könnyebben irányítjuk akaratlagosan, addig a 

nonverbális jelzéseinket rendkívül nehéz kontroll alatt tartani, és még a profi 

kommunikátoroknak is nagy erőfeszítésébe kerül (Pl. Hiába mondjuk rettegett anyósunknak: 

„Milyen jó, hogy megint eljöttél hozzánk!”, ha a mosolyunk merev és vicsorgó, izmaink 

pedig megfeszülnek öleléskor. Így valószínűleg rögtön tisztában lesz azzal, mennyire vártuk). 
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A legfontosabb nonverbális csatornák az alábbiak (N. Kollár és Szabó 2004. nyomán): 

 Szem és tekintet: a tekintet irányának, tartalmának és időtartamának egyaránt 

jelzésértéke van. Épp úgy üzenhet érdeklődésről, mint az unalomról vagy az 

agresszióról. 

 Paralingvisztikai vagy vokális kommunikáció: ez alatt a hanggal kifejezhető nem 

verbális elemeket értjük, úgy mint hangszín, hangmagasság, hangerő, beszédtempó, 

szavaknak nem számító hangsorok (hümmögés, ööö-zés, stb.) és a nevetés. 

 Mimika: az arcizmok, illetve a szem és száj körüli izmok finommozgásait jelenti. (pl. 

mosoly, lebiggyesztett száj, felhúzott szemöldök). 

 Testtartás: a végtagok és a törzs elhelyezkedése a térben és egymáshoz képest. (pl. 

katonás, hanyag, büszke) 

 Gesztusok: a végtagok mozdulatai által közvetített jelzések (pl. kézzel való jelzés, 

hadonászás, mutogatás, dobolás) 

 Érintés: az intimitás egyik rendkívül fontos eszköze, azonban különösen 

körültekintően kell alkalmazni a segítő-segített kapcsolatban. 

 Térközszabályozás (proxemika): a kommunikáló felek egymáshoz viszonyított 

távolsága és pozíciója. Alapvetően négyféle térköz-szabályozási zónát különböztetünk 

meg a két személy egymáshoz viszonyított távolsága alapján: 

o Intim zóna: 0-40 cm távolság, melybe rendszerint azt engedjük be, akivel 

meghitt, intim kapcsolatban állunk, akit jól ismerünk. A másik személyt már 

suttogva is halljuk, érezzük az illatát, hozzáérhetünk, ám az arcát ilyen 

távolságban már nem látjuk pontosan, mert túl közel van. Ilyenkor gyakran 

használunk személyes közös kifejezéseket, a társalgás nyelvezete közvetlen, és 

sokszor támaszkodnak a felek a szavak nélküli kommunikációra. Ha 

akaratunkon kívül idegenekkel kerülünk az intim zóna közelségbe (pl. liftben, 

medencében), általában kerüljük a direkt szemkontaktust, és izmainkat 

megfeszítve igyekszünk távolságot tartani a másik személytől.  

o Személyes zóna: 40-120 cm (körülbelül a kartávolság), ez a hétköznapi 

beszélgetésekhez, kapcsolatteremtéshez használt zóna. Itt jól látjuk a másik 

személyt, a nonverbális jelzéseket, ám az intim zóna jelzései nem olyan erősek 

(pl. illat). Kevésbé vagyunk sebezhetőek ebben a távolságban, ám még mindig 

elég közel van a másik személy ahhoz, hogy olyan témákról beszélgethessünk, 

amelyek személyes fontossággal bírnak számunkra. Ha ilyen helyzetben egy 

harmadik személy lép a beszélgetők közelébe, általában abbahagyják a 

társalgást. Családból kiemelt gyermekeknél az intim és személyes zónába való 

belépésnél mindig mérlegelnünk kell, hogy a gyermek szenvedhet-e kötődési 

zavartól, esetleg bántalmazták-e. A gyors közeledés vagy rosszul 

megválasztott távolság esetleg túlzott ragaszkodást vagy épp ellenkezőleg 

heves védekezést válthat ki belőle. 

o Társasági zóna: 120-360 cm, a másokkal való kapcsolattartás távolabbi zónája. 

Ekkor látjuk a másik személy egész alakját, ruháját, szemrevételezhetjük 

testtartását, gesztusait. Ebben a helyzetben kevésbé személyes dolgokról ejtünk 

szót. Ez az ügyintézés, a munka és a társasági összejövetelek távolsága (pl. egy 

partin). Ha valaki 300 cm-nél távolabb van egy beszélgető társaságtól, már 

nem kell feszélyezve éreznie magát, ha nem kapcsolódik be a társalgásba, 

ugyanis a 3 méternél nagyobb távolság már szinte elszigeteli egymástól az 

embereket. 

o Nyilvános zóna: 360-750 cm, az „előadás” jellegű kommunikáció zónája, 

amikor mások már kevésbé látják a finomabb gesztusokat, a mimikát. Ilyen 

távolságban már hangerőnk nagyobb, választékosan fogalmazunk, lassabban és 

érthetőbben beszélünk, és egyáltalán nem érintünk személyes témákat. Ezt a 

zónát például előadások, nagyobb csoport előtti szereplések, ünnepségek, 

fellépések alkalmával használjuk. 
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o Érdekes megfigyelés a térközszabályozást illetően, hogy a még komfortosnak 

tartott távolságok nagy mértékben függenek attól, hogy mennyire zsúfolt társas 

közegben él a személy. Egy nagyvárosban, panellakásban élő személy sokkal 

kisebb távolságot érez kellemesnek beszélgetéskor, ám például olyan 

falvakban, ahol kicsi a népsűrűség, és szellősen állnak a házak, gyakran 

kényelmesen elbeszélgetnek egymással az utca két oldalán is. Ha egy gyermek 

túl közel vagy túl távol áll meg beszélgetés közben hozzánk képest, nem 

biztos, hogy ez kötődési problémát jelez, jusson eszünkbe ez a tényező is. 

 Odafordulás és elfordulás: a test elülső felének helyzete a másik személyhez képest. 

Egyértelműen kifejezi a felek egymáshoz való viszonyát, a figyelem mértékét. 

 Kulturális szignálok: olyan kultúrafüggő jelek, amelyek közvetve adnak jelzést a 

személyről (pl. frizura, testdíszítések, ékszerek, a személyt körülvevő tárgyak és 

környezet). Ezek ún. statikus jelzések, mivel a kommunikációs helyzetben általában 

állandóak maradnak (nem változnak a beszéddel együtt, úgy mint pl. a hanglejtés). 

 

Az alábbiakban néhány lelkiállapot és szándék nonverbális jeleit foglaljuk össze. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy mindig az adott személy és helyzet értékelésének összessége 

segít hozzá minket a minél sikeresebb jel-azonosításban. A táblázatot inkább iránytűként mint 

receptként ajánlatos alkalmazni. 

 

Lelkiállapot, 

érzés, szándék 

Nonverbális jelek Megfontolások segítőknek 

Idegesség, 

szorongás, zavar 

Szaggatott vagy gyors légzés, 

gyakori nyelés, szájszárazság 

(hallható, ahogyan „csattog” a 

nyelv). A kéz kapaszkodót keres. 

(összekulcsolódik, karfát 

szorongat, papírzsebkendőt 

gyűröget, stb.). Izzadás, arc és 

nyakizmok merevsége (nehezen 

megy a mosolygás), a 

hanghordozás hirtelen 

felemelkedik és mélyül, az ajkak 

harapdálása, a homlok feszült 

arckifejezéssel felhúzódik, 

gyakori testhelyzetváltás 

(fészkelődés, feszengés), egyik 

lábról a másikra való állás, 

lábbal való dobolás, lábrázás, 

helyzethez nem szorosan 

kapcsolódó aktivitás- (pl. 

beszélgetés közben gyöngyöt 

fűz, porszívózik). ujjropogtatás, 

az arcon, nyakon, mellkason 

piros foltok jelennek meg (nem 

azonosak az elpirulással), 

körömrágás, ujjszopás, sűrű 

rágógumizás, vakaródzás (pl. áll, 

arc, fejbőr, tarkó megvakarása 

röviden), önkéntelenül 

rángatózó, reszkető ajak vagy 

szem, álmatlanság, 

ingerlékenység, feltűnő 

hangoskodás, felhúzott váll (ha 

Az idegességet és szorongást 

elsősorban oldanunk kell, ugyanis ez 

az állapot gátolja a gyermeket a 

gördülékeny önkifejezésben. 

A „Nyugodj meg!” felszólítás 

általában nem sokat ér. 

Igyekezzünk kideríteni a szorongás, 

és idegesség okát, majd szüntessük 

meg azt. 

Beszéljünk nyugodt, természetes 

hangon, mozdulataink legyenek 

lazák, ne vegyük át a gyermek 

feszült kommunikációját 

A családból kiemelt gyermekek 

gyakran kerülnek idegen, váratlan 

helyzetbe, amikor úgy érzik, nem 

uralják az eseményeket. Ilyenkor 

segíthet, ha az eseményt pontosan 

leírjuk neki (pl. megbeszéljük, 

hogyan fog zajlani egy iskolaváltás), 

biztonságot teremtünk számára (pl. 

felhívjuk a figyelmét, hogy csak 

annyit mondjon el egy 

beszélgetésben, amit még elbír), 

illetve cselekvési szabadságot 

biztosítunk neki (Ez gyakran a 

legegyszerűbb dolog: kinyithatja az 

ablakot, ha jól esne neki a levegő 

vagy biztatjuk arra, hogy merje 

kifejezni önmagát) 
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megkérjük, esetleg lejjebb is 

tudja engedni), gyakori 

felnevetés vagy heherészés 

Boldogság, öröm Széles mosoly, ragyogó szem, 

akár vidám ugrándozás, 

kurjongatás vagy örömkönnyek 

is megjelenhetnek, fokozott 

érdeklődés a világ iránt (milyen 

szép ez a kép, eddig nem is 

láttam), közel ül hozzánk (hogy 

megossza velünk az örömét), 

hosszabb és érdeklődő 

szemkontaktus, a váll 

hátranyomott és feszes 

Az öröm megosztása rendkívül 

fontos a gyermek életében. Ezáltal a 

környezetétől figyelmet, 

együttérzést kaphat, és így 

tanulhatja meg a legkellemesebb 

módon, hogy a környezete mit 

helyesel. Mindig legyünk nyitottak a 

gyermek örömére, igyekezzünk 

meghallgatni akkor is, amikor 

rendben mennek a dolgai. 

A családból kiemelt gyermekeknek 

gyakran nincs mintája arra, hogy 

hogyan fejezheti ki az örömét, jó 

érzését. Ha megosztjuk vele a 

boldog pillanatokat, mintát adhatunk 

neki arra, hogy az életünk nem csak 

a nehézségekről, hanem a 

boldogságról is szól, és így erősítjük 

örömre való képességét. 

(Egy gyermekotthonban találni egy 

„öröm - galériát”, egy falat amire a 

gyerekek boldog pillanatait 

megörökítő képeket tették ki.) 

Kíváncsiság, 

információéhség 

A szem tágra nyílik, a tekintet 

letapogatja az érdekes látnivalót 

(fürkész), a fejét vagy a fülét az 

érdekes hang irányába fordítja, 

szemöldökfelhúzás és a homlok 

enyhe ráncolása (vízszintes 

irányban), előre dőlő testtartás, 

esetleg az érdekes jelenséghez 

való közelebb helyezkedés (ez 

kamaszoknál történhet 

véletlennek álcázva is, pl. az ifjú 

véletlenül megbotlik a kiszemelt 

hölgy irányába), a fej eldől 

valamelyik irányba 

A gyermek kíváncsiságának 

kielégítése 

Elterelés: a gyermek figyelmének új 

célok felé való irányítása. 

Családból kiemelt gyermekek 

esetében a világ felfedezése elé 

számos akadály gördülhet, mely 

eredhet akár az ingerszegény 

környezetből, a szabályozott 

intézményi világból vagy a tanult 

tehetetlenségből. Segítőként 

bátorítanunk kell a gyermeket 

abban, hogy felfedezhesse és 

megtapasztalhassa az őt érdeklő 

dolgokat, ám mindig biztosítanunk 

kell a gyermeket afelől, hogy 

személyünkben elfogadó és 

támogató háttérre talál, ahol a 

megengedés mellett világos 

szabályok és korlátok is védik a 

gyermeket a sérüléstől. 

Dac Kifejezéstelen arc (úgy tesz, 

mintha nem hallaná, amit 

mondunk), elfurakodás 

mellettünk (ha a tiltást nem 

kerülheti meg, akkor majd a 

testünket), összefont karok, a 

Az egyik legfontosabb teendőnk, 

hogy ne ijedjünk meg a gyermek 

reakciójától. A dac az akarat és az 

önállóság megnyilvánulása, melyet 

jelen formájában nem túl kellemes 

elviselni, ám igyekezzünk meglátni 
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nem kívánt viselkedés tovább 

folytatása, a személyes zónába 

való belépés és belebámulás a 

másik ember arcába (nyílt 

konfrontálódás ijesztgetés 

céljából), vállvonogatás, tárgyak 

csapkodása, megemelt hangszín 

és hangerő, elfordulás és a karok 

összefonása, válaszmegtagadás 

benne azt, hogy a gyermek törekszik 

az önérvényesítésre. Feladatunk 

tehát a gyermek önérvényesítési 

törekvésének teret adni. A dac 

kezelésében sokat segít, ha 

igyekszünk kideríteni, hogy mi az, 

amit a gyerek szeretne, és 

konszenzusos megoldással 

lehetőséget találunk akarata 

érvényesítésére. A finom humor 

sokat segíthet dac esetén. A dac 

lebecsülése, az önállósodási szándék 

elbagatellizálása vagy az agresszív 

válaszadás csak olaj a tűzre. 

Azonban ha következetes 

döntésünket szeretné a gyermek 

daccal keresztülhúzni, törekedjünk 

arra, hogy ne tudjon ilyen módon 

nyomást gyakorolni ránk.. 

Frusztráció (az 

feszítő érzés, 

amikor célunk 

elérésében 

akadályokba 

ütközünk) 

Nehézkes légzés, fújtatás (a 

kiabálás előfutára), általában 

orron keresztül, mely idősebb 

gyermekeknél, felnőtteknél egy 

nagy határozott sóhajjá 

alakulhat, nyelvvel való 

csettintés, összeszorított ököl 

vagy azzal végzett mozdulatok, a 

fogsor összeszorítása az 

állkapocs izmainak 

megfeszülésével (ez az állkapocs 

és a halánték között jól látható), 

tárgy eldobása vagy elejtése 

A frusztrációt még felnőttként is 

igen nehéz elviselni. Tanítsunk a 

gyermeknek frusztrációkezelési 

technikákat (nem kell különleges 

dolgokra gondolni: a sport, a 

türelem, a beszélgetés, a másik 

helyzetének megértése egyszerű és 

elérhető hétköznapi megoldás). 

Nyugtassuk meg a gyermeket, 

ugyanis a frusztráció okozta 

feszültség gyakran gátja lehet a 

megértésnek és a fejlődésnek. 

Általában biztassuk a gyermeket a 

küzdésre, ugyanis a családból 

kiemelt gyermekek gyakran nagyon 

könnyen feladják a frusztráló 

helyzeteket, akkor is, ha fontosnak 

érzik. 

Félénkség, 

zárkózottság, 

bizonytalanság 

Szorító kéz (pl. szék karfáját, 

zsebkendőt, kabalát), közeli 

személybe való kapaszkodás (pl. 

egyedül nem áll ki beszélni, de a 

barátnővel igen), szemkontaktus 

kerülése, a szem eltakarása 

(kézzel, sapkával, kapucnival), 

elpirulás, halk hanghordozás, 

lábak keresztezése bokánál vagy 

térdnél (A láb keresztezése 

önmagában, más jelek nélkül 

nem jelez zárkózottságot, 

kultúránkban rendszerint így 

ülnek. Ha a kart is keresztezi a 

lábbal egyszerre, az már 

ellenségességet vagy önvédelmi 

pozíciót jelez!), lassú 

A félénkséget jól lehet oldani a 

gyermek folyamatos 

megerősítésével. A megerősítés ez 

esetben nem csak a dicséretet jelenti 

(ez a félénk gyerek számára sokszor 

hihetetlen vagy túl sok is lehet), 

hanem a megszólalásoknak, 

önkifejezésnek szóló figyelem is 

lehet megerősítő jellegű. Sokat 

segít, ha egy jól működő csoportban 

a félénk gyermeket a többiekre 

bízzuk: ha ő beszél, mindenki 

odafigyel, ha jót mond, akár meg is 

tapsolhatjuk, ha valaki bántaná, 

akkor megvédjük. A félénk, 

bizonytalan gyermeknek a fogódzó 

rendkívül fontos: legyünk elérhetőek 
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bekapcsolódás a beszélgetésbe, 

ha más beleszól a beszélgetésbe, 

rögtön abbahagyja és nem vagy 

csak nagy unszolásra folytatja, 

passzivitásba húzódás 

a gyermeknek akkor, amikor 

megpróbál kilépni a zárkózott 

helyzetéből (pl. legyünk ott a 

figyelmünkkel, a tekintetünkkel, 

nézzük, amíg beszél, olvassuk el és 

őrizzük meg a levelét vagy a rajzát 

és ezt tudassuk is vele, legyünk 

elérhetőek személyesen vagy 

telefonon ha élményeit osztaná meg, 

de egy kabala is segíthet, amit neki 

adunk). Ha nem szavakkal 

kommunikál, arra is legyünk 

érzékenyek (pl. ha rajzol, zenél, 

megkeni a kenyeret a többieknek, 

előreenged valakit az ajtónál, vagy 

segít valakinek) 

Boldogtalanság A váll lefelé gömbölyödik, izmai 

lógnak, letargia, fekvő 

testhelyzet, látszólagos 

érdektelenség és unottság, lefelé 

görbülő ajkak és szem, sírás 

(fiúknál gyakran csak azt lehet 

látni, hogy „bepárásodik a 

szemük”), visszahúzódás, esetleg 

fokozott igény a beszélgetésre 

vagy az érintésre, 

étvágytalanság, álmatlanság, 

ingerlékenység 

A gyerek sokkal kevesebbszer 

unatkozik, mint gondolnánk. 

Gyakran színlelt közöny mögé rejti 

el a boldogtalanságát. Hívjuk fel a 

gyermek figyelmét arra, hogy a 

valódi keménység nem azt jelenti, 

hogy szégyelljük a könnyeket vagy 

a szomorúságot, gyakran több erő 

kell ahhoz, felvállaljuk a 

nehézségeket. Bátorítsuk arra a 

gyermeket (nagyon finoman és, ha 

kell, indirekten), hogy merjen 

hangot adni a boldogtalanságának. 

A családból kiemelt gyermekek 

számára ez gyakran nem átmeneti, 

hanem éveken át tartó állapot, amibe 

sokan beleszületnek, így a 

boldogság lehet számukra idegen 

érzés. Engedjük, hogy kifejezze a 

gyermek az érzéseit (akkor is, ha ez 

azzal jár, hogy bömböl és kiabál), és 

törekedjünk arra, hogy élete 

valamely területén értékes és 

örömteli élményeket szerezhessen. 

Harag, düh A fej előrehajlik, a száj elhúzott 

vagy összeszorul, titkolt harag 

esetén a száj egy egyenes vonallá 

húzódik, a szem összehúzódik, 

„rombolja” a körülötte lévő 

tárgyakat (pl. csendben miszlikre 

tépegeti a zsebkendőjét, 

karcolgatja a székét), emelt 

hangszín, emelt hangerő, a kar 

összefont, a test előredől, kézzel 

való csapkodás, csípőre tett kéz, 

a másik arcához való közelítés az 

intim zónában és ezzel együtt 

merev szemkontaktus, az arcon, 

Az első és legfontosabb: a harag és a 

düh természetes érzés! A 

KÁSZPEM® rendszerében kiemelt 

helye van a harag és düh 

kezelésének. Megengedettek azok 

az önkifejezési formák, amelyek 

nem ártanak a másik embernek, 

vagy jelentősen a környezetnek: 

például szabad kiabálni, hangosan 

pakolászni a tárgyakat (de nem 

teszünk kárt bennük), labdát 

rugdosni, bokszzsákot püfölni, de 

nem szabad a másik emberben vagy 

a tárgyakban kárt tenni, sértegetni 
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nyakon, mellkason piros foltok 

jelennek meg (nem azonosak az 

elpirulással) 

vagy személyeskedni. Tanítsuk meg 

a gyermeknek az asszertivitást (a 

békés ám határozott 

önérvényesítést). Rendkívül sokat 

segít a gyermeknek, ha a segítő 

példáján keresztül tanulja meg a 

konfliktuskezelést: ahogyan vele, a 

társaival, illetve saját kollégáinkkal 

kezeljük a haragunkat. 

Rendkívül fontos megtanítanunk a 

gyermeknek a megbocsátást: 

sokszor a megoldhatatlannak tűnő 

családi, magánéleti problémákra ez 

lehet az egyetlen békét hozó 

megoldás. 

Önvédelem, 

ellenállás 

A kar és a láb egyszerre való 

keresztezése, a hang fel-

felcsattan, a tekintet élessé válik, 

a száj csíkszerűen zárt és 

elhúzódik, vagy a felső ajkak 

felhúzódnak és kilátszanak a 

fogak, fel- illetve előrehúzott 

vállak, a test összehúzása, 

begubózás, vagy szélesre 

terpesztett lábbal való ülés (nem 

fér oda mellé senki, így védi a 

személyes terét), hirtelen, ám 

gyorsan múló rosszullét (pl. 

szédülés, nyilalló fejfájás, 

hasgörcs), a mobiltelefon 

„véletlenül” bekapcsolva marad, 

zenelejátszó hallgatása vagy a 

fülben tartása (ingerkizárást 

szolgál, ha túl sok impulzus 

érkezik), elalvás, teljes 

passzivitás színlelése (utólag 

rendszerint kiderül, hogy 

mindenre pontosan emlékszik és 

végig figyelt), kirohanás a 

teremből (drámaian vagy valami 

ürüggyel), passzolás a játékban 

Az önvédelmi reakciókat nem 

szabad ellenünk irányuló személyes 

támadásként értelmezni. Csak a 

legritkább esetekben jelent az 

önvédelem a személyünk elleni 

akciót. Sokkal gyakrabban 

beszélhetünk arról, hogy az általunk 

képviselt intézmény, szerep vagy 

értékrend vált ki ellenállást. 

Az önvédelem vagy ellenállás 

pedagógiai vagy gyógyító 

helyzetben rendszerint a 

személyiség egységét védi a 

változással vagy fájdalmas 

felismerésekkel szemben. Az 

ellenállás jelezze számunkra azt, 

hogy elérkeztünk egy 

fordulóponthoz, ahol türelmesen, 

csakis indirekten és szelíden 

segíthetünk az egyénnek új 

megoldásokra és felismerésekre 

lelni. Nem szabad direkten 

értelmezni vagy ítélkezni (Te most 

ellenállsz nekem. Mégis mitől félsz? 

Fölösleges ez a hajcihő.) Ilyen 

esetben időt kell hagynunk arra, 

hogy a változást önállóan indítsa és 

fogadja el a gyermek (felnőtt). 

Az ellenállás megnyilvánulása 

gyakran az önálló akarat 

kifejeződése is lehet. A családból 

kiemelt gyermekeknek sokszor 

kisebb mozgástere van nemet 

mondani, saját akciókat 

kezdeményezni. Nyugtassuk meg a 

gyermeket, hogy van választási 

lehetősége, szabadon dönthet, bátran 

védheti is magát, de lehetősége van 

új dolgokat is kipróbálni. 
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Gyermekcsoportokban pár hónap 

elteltével a bizalom és nyitottság 

légkörében végül nem passzol senki 

játékot, sorra kerülnek le a fejekről 

a sapkák, és a táskában marad az 

MP3 lejátszó. 

Félelem A szem tágra nyitott, a lélegzés 

szaggatott, az arc kipirosodik, a 

pupilla kitágul, a helyzet 

kerülése, kimenekülés, az izmok 

megfeszülnek, izzadás, 

megemelkedett hangszín, gyors 

válaszolás, beszűkült figyelem (a 

viselkedés a félelmet keltő 

helyzet megszüntetésére 

korlátozódik), passzolás a 

játékban 

Oldanunk kell a gyermek félelmét. 

Biztosítanunk kell afelől, hogy 

mellette állunk, ez történhet 

szavakkal, de fizikális melléállással 

is (a bizalom kialakulása után 

segíthet egy megnyugtató érintés is). 

A bátorítás csak a félelem szintjének 

csökkenése után működik: ha a 

félelem leblokkolja, menekülésre 

kényszeríti a gyermeket, nincs más 

választásunk, mint először oldani a 

szorongató helyzetet. 

A biztonságot adó apró jelek sokat 

segíthetnek (pl. kabala, éjjel 

felkapcsolt kislámpa, a csoport 

becsukott ajtaja a csoporttitok 

megtartása érdekében). 

Elmondhatjuk a gyermeknek, hogy a 

félelem természetes érzés, és abban 

segít bennünket, hogy felismerjük a 

veszélyes helyzeteket. Azonban 

vannak olyan félelmek is, amik nem 

védenek, hanem gúzsba kötnek, 

csak akadályoznak minket abban, 

hogy boldogabban és szabadabban 

éljünk. Ezekkel bátran szembe kell 

nézni. 

Unalom Az arc kifejezéstelen vagy alvás 

közeli állapotúnak tűnik, 

pótcselekvések keresése (pl. a 

szomszéd piszkálgatása, 

rágógumi nyújtogatás, 

rajzolgatás a jegyzetek közé), 

hajcsavargatás, passzivitás, a 

figyelem szétszórt, nehezen 

irányítható, látványos 

nyújtózkodás, „lapos tekintet” – 

félig nyitott szem 

A figyelem különösen kisebb 

gyermekeknél, vagy tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekeknél 

hamar lankad. Igyekezzünk érdekes, 

ingergazdag, motiváló környezetet 

teremteni a gyermek számára. Az 

órákig tartó TV nézés (mint az egyik 

leggyakoribb időtöltés a 

gyermekotthonban élő gyermekek 

körében) semmiképpen nem jelent 

építő jellegű elfoglaltságot a 

szabadidő eltöltésére. 

Azonban nem feltétlenül kell 

állandóan lekötni vagy 

túlfoglalkoztatni a gyermeket. Van 

olyan gyermek, aki számára az 

unalom (és a vele járó lustálkodás) 

időnként lehetőséget ad az érdekes 

elfoglaltságok önálló megtalálására, 

és a feltöltődésre. Azok számára, 

akik viszont önállóan nem találnak 
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megfelelő aktivitást, mindenképpen 

kell egy kis motiválás. 

A színlelt unalom felismerhető az 

eltúlzott nonverbális 

kommunikációról (pl. 

oroszlánüvöltéssel ásít a gyermek, 

látványosan leesik a székéről). Ez az 

énvédelem vagy a türelmetlenség 

jele is lehet. 

Türelmetlenség Lábbal vagy kézzel való dobolás, 

kopogás, gyakori hangos 

sóhajtások, nyelvvel való 

csettintés, előre-hátra való 

hintázás, ülve hirtelen hátradőlés 

és az arc „marás-szerű” 

végigsimítása majd unott, feszült 

arckifejezés felvétele 

A várakozás, a másik 

mondandójának végighallgatása, a 

türelem alapvető szociális készség, 

mely kifejlesztése sok türelmet 

kíván a felnőttől, és még több 

önuralmat kíván a gyermektől. 

A frusztrációtűrés javítása és a 

késleltetés képességének kialakítása 

már kis-óvodáskortól központi 

nevelési feladat. Igyekezzünk 

megnyugtatással, szelíd 

meggyőzéssel, a várható eredmény 

elővételezésével (Ha ezt kivárod, 

tiéd lesz, amit szeretnél) minél 

hosszabbra nyújtani a türelem idejét. 

Azonban óvakodjuk a gyermek 

túlzott mértékű frusztrálásától, 

ugyanis az könnyen kezelhetetlen 

mértékű feszültséghez, esetleg 

agresszióhoz vezethet. Néha 

okosabb engedni, például egy rövid 

szünet beiktatásával, vagy egy pár 

perces tanulás közbeni játékkal, 

hogy aztán nyugodtabban tudjon a 

feladatára koncentrálni a gyermek. 

Együttműködési 

szándék, nyíltság 

A test felénk fordul, fej 

egyenesen áll, a száj enyhén 

nyitott lehet, szem tágabbra nyílt 

a szokásosnál, a szemkontaktus 

hosszú és egyenletes, a 

szemöldök felhúzott vagy 

homlok ráncolt nyugodt 

arckifejezéssel, a felsőtest felénk 

hajol ülés közben (de nyugodt 

testtartással), a váll egyenes, a 

test kihúzott (nem alázatos), 

örömmel (akár öleléssel is) 

reagál ha hiszünk neki (ugyanis 

ha nem mond igazat, akkor 

megkönnyebbült sóhajjal reagál 

arra, hogy elhittük a 

mondandóját), a beszélgetés után 

megnyugszik, és eltávolodik a 

közelünkből 

Fogadjuk mi magunk is nyitottan a 

gyermek együttműködési szándékát. 

Ez által tanulhatja meg az 

önállóságot, és a partneri 

együttműködést. 

 

Részleges A száj nyitva marad egy A részleges beismerés nem jelent 



 430 

beismerés (csak a 

történet egyik felét 

mondja el) 

pillanatra, amikor befejezi a 

beszédet (mintha még mondani 

akart volna valamit), esetleg pár 

szót alig érthetően motyog, 

nyugtalan a beszélgetés után, 

szemét tágra nyitja, homlokát és 

szemöldökét felhúzza (ez a 

hitetlenség jele: a gyermek maga 

is tudja, hogy nem mindent 

mondott el, magát is győzködi), a 

beszélgetés után még a 

közelünkben marad (pl. 

foglalkozások utáni szünetben), 

ujjaival vagy lábával dobol, 

vissza-vissza néz, hogy hittünk-e 

neki, a száj eltakarása a beszéd 

végén (a többi mondanivalót 

benn tartja) 

hazugságot. A gyermek gyakran 

szégyenli vagy féli elmondani a rá 

nézve kellemetlen dolgokat. 

Méltányoljuk azt, hogy egyáltalán 

egy részét megosztotta velünk, és 

megbízott bennünk. Azonban ha 

valóban szükséges többet tudnunk, 

vagy látjuk, hogy a gyermeket 

nyomasztja még valami, akkor 

finoman motiváljuk a gyermeket 

arra, hogy többet osszon meg 

velünk. (Pl. Ne kérdezzünk vissza, 

csak várjuk csendben és türelmesen, 

hátha mond még valamit vagy 

kérdezzük meg, hogy mesélne-e 

még egy kicsit erről). 

Nem szeretne 

elmondani valamit 

Ajkába harap hosszan, felső ajkát 

leszorítja (nehogy kicsússzon az 

a szó), nem tart szemkontaktust, 

ha megkérjük, hogy nézzen ránk, 

elkapja a tekintetét vagy 

összehúzza a szemét, esetleg épp 

ellenkezőleg: beszéd közben 

homlokát felhúzza, arcát közel 

tolja és szemét nagyra nyitja 

(győzköd), feszengés, az 

idegesség vagy szorongás jelei 

(ld. Fentebb), elpirulás, a száj 

eltakarása beszéd közben, vagy a 

száj befogása, piszkálása (akár 

egy ujjal, vagy a tenyérrel a 

szájra támaszkodva),  

Ha a gyermek titkolni szeretne 

valamit vagy „mesét” talál ki az 

igazmondás helyett, annak mindig 

valami oka van. Törekedjünk ezt az 

okot megérteni, megtalálni, és így 

beszélgessünk el a gyermekkel. 

A bántalmazott gyermekek gyakran 

akkor sem merik elmondani az 

igazságot, ha abból semmi bajuk 

nem származna, vagy épp 

segíthetnének vele. Ezt sohasem 

szabad hazugságnak minősítenünk, 

ugyanis gyakran ez az egyetlen 

megoldás számára a „túlélésre”, az 

önvédelemre. Indirekten nyugtassuk 

meg a gyermeket afelől, hogy bízhat 

bennünk, és méltányoljuk, ha 

valóban igazat mond nekünk (pl. 

„Köszönöm a bizalmat, hogy ezt 

elmondtad. Kettőnk között marad.”) 
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9. fejezet 

 

A KÁSZPEM® elméleti megfontolásai a gyermekvédelem 

viszonylatában 

 

(A gyermekvédelemről) 

 

Kothenczné Osváth Viola 

 

A gyermekvédelem 

 

A gyermekek egészséges fejlődéséért felelős rendszer a gyermekvédelmi rendszer, amely segíti 

a gyermekek családban történő nevelését, ill. ha végképp szükséges, akkor gondoskodik a 

családból történő kiemelésükről, és további nevelésükről. A következő fejezetben a 

gyermekvédelmi rendszer működését, felépítését ismertjük, mert ennek ismerete nélkül nehéz a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élők sajátosságait megérteni. 

 

 

A gyermekvédelem egyidős az emberiséggel. Minden társadalom létének alapja a 

felnövekvő generációk megfelelő életfeltételeinek és életkörülményeinek a biztosítása, hiszen 

e nélkül a társadalmak nem tudják reprodukálni önmagukat. Ezért minden jogrendszer 

igyekszik biztosítani a felnövekvő generációk megfelelő fejlődését, azt azonban, hogy ezt 

milyen módon valósítja meg számtalan tényező befolyásolja (gazdasági, társadalmi, 

ideológiai összefüggések, ide vonatkozó tudományos eredmények, szükségletek., stb.).82  

 

A gyermekek védelme nem választható el élesen a társadalmi és gazdasági problémáktól. 

A gyermekvédelemnek napjainkig nagyon sok meghatározása született, melyek közül a 

következőket emeljük ki: 

  

1. „…a gyermek- és ifjúságjóléti gondozás: a család, a hatóság, és a társadalom által 

foganatba vett azon intézkedések és általuk alkalmazott berendezések összessége, 

amelyek a fiatalkorúak gazdasági, testi, szellemi és erkölcsi javának előmozdítását 

célozzák a megszületéstől az önjogúság eléréséig.”83  

 

2. A gyermekvédelem hatáskörébe lényegében beletartozik a gyermek születésétől 

felnőtté válásáig minden, ami az ő érdekében vele és körülötte, a családban, az 

óvodában, az iskolában, a munkahelyen, illetve a társadalom bármely területén 

történik. Szűkebben értelmezve a gyermekvédelem hatáskörébe csak az állam 

különleges védelemre szoruló árva, félárva, környezetében nevelhetetlenné vált vagy 

veszélyeztetett helyzetbe került, züllés veszélyének kitett, elhagyott, lelkileg sérült 

gyermekek védelme, nevelése tartozik84.  

  

3. A gyermekvédelem fogalmát többféle értelemben használjuk. Leggyakrabban és 

legáltalánosabban azt a speciális gyermekvédelmi tevékenységet értjük alatta, ami az 

                                                 
82 Volentics A.: Gyermekvédelem és reszocializáció, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1996 
83 Csorna, K.: A szociális gyermekvédelem rendszere, Budapest, 1929 
84 Szülők Kislexikona, Kossuth kiadó, Budapest, 1966 
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elárvult, elhagyott vagy vészhelyzetben lévő gyermek, fiatalkorú felkarolására, 

pártfogására, védelmére irányul. 

A speciális gyermekvédelem csupán része a tágabb tartalmú általános gyermek- és 

ifjúságvédelemnek, amely kiterjed a gyermekek, a fiatalok szocializációjában szerepet 

játszó intézményekre, - mint a család, az iskola, az ifjúsági szervezetek, stb.- felöleli a 

gyermek, az ifjúság fizikai, szellemi, erkölcsi, valamint munkára nevelésének 

valamennyi területét.85  

 

4. A gyermekvédelem szélesen értelmezve azokra a valamilyen okból veszélyeztetett 

gyerekekre vonatkozik, akik akár szociális, akár érzelmi vagy más irányú 

deprivációjuk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk miatt szorulnak fokozott 

támogatásra, igényelnek kiemelt figyelmet és segítséget86 

 

5. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 

veszélyeztetettségének megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. A gyermek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 

törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi 

rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.87  

 

6. „Olyan tevékenységek és intézmények együttese, amely a gyermeki jogok védelmét, a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a családban történő nevelését, a 

veszélyeztetettség megelőzését, ill. megszüntetését és a már kiemelt gyermeknek a 

családba történő visszahelyezését célozza”88 

 

 

 

                                                 
85 Hanák, K.: Társadalom és gyermekvédelem, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983 
86 Csókay L., Domszky A., Hazai V., Herczog M.: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata, Pont Kiadó, 

Budapest, 1994 
87 1997. évi XXXI. Törvény 14.§ 
88 Gosztonyi G., Pik K.: A szociális munka szótára, Grafit Kiadó, Budapest, 1998 
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9.1 A gyermekvédelem történeti áttekintése 

 

Ahhoz, hogy jobban átlássuk a gyermekvédelem rendszerét fontos, hogy 

kialakulásának történetét ismerjük, ezért alábbiakban bemutatjuk fejődésének legfontosabb 

momentumait. Dr. Veczkó József89 ajánlása alapján négy szakaszt különíthetünk el a 

gyermekvédelem történetét tekintve: 

  

I. Az elhagyott és kitett gyermek helyzete az ókori népeknél 

Az ókori társadalmakban a gyermekek nevelése a közösség feladata volt. A családokban több 

generáció élt együtt, így a nagycsalád funkciói összetettek voltak. A közösségek elfogadott 

normájaként a származásban vitatott vagy életképtelen gyermekeket kiközösítették, illetve 

megölték /Spárta/. Az életben maradt árva vagy elhagyott gyermekek örök életre rabszolgák, 

nemzedékeken át jogfosztottak lettek. 

 

II. A szegénykérdés keretében a karitász segítségével megvalósuló gyermekvédelem 

A középkorban az egyházak megerősödésével a karitatív gondoskodás jeleként alakultak ki az 

árvaházak és a menhelyek. Az elhagyott gyermekek gondozása a faluközösségekben történt. 

A középkor elején hazánkban is az árvák, idősek, betegek és szegények ellátásáról az egyházi 

menhelyeken gondoskodtak. Az árván maradt, vagy családból kiszakadt gyermekek jelentős 

része koldulásból tartotta fenn magát. 90 

 

III. Az állami és karitatív intézmények időszaka a gyermekvédelemben 

A felvilágosodás korában előtérbe került a nevelés jelentősége, a társadalmi reformokat az 

emberek átnevelésével próbálták elérni.91 

Magyarországon először az 1898-ban a II. Szegény Törvény, országos Betegápolási Törvény 

írta elő, hogy az állam az árvák felnevelését két éves korukig támogatja. A XVIII. század az 

árvaház-alapítások kora volt, s így a XIX. században már nem csak egyházi fenntartású 

intézmények léteztek. A századfordulón már 105 árvaház működött, közülük 9 állami, 4 

megyei, 18 községi, 45 felekezeti, 29 egyesületi fenntartású.92 

Ebből az időből fennmaradt egy emlékirat, amely ma is tanulságos lehet, s amely az árvaházi 

nevelés főbb vonalait a következőképpen jelöli meg:  

„I. A nevelés legyen családias és egyéni. 

II. A nevelés legfőbb eszközei: 

1. A vallásos érzésnek, és általában az őszinte vallásosságnak fejlesztése a 

növendékekben 

2. A munka, és különösen a házi- és gazdasági munka 

3. Az iskolai tanítás 

4. Szeretettel, de szigorúan gyakorolt rendtartás, fegyelem és tisztaság” 

Az egyes csoportok maximális létszámaként 20 főt jelöl meg, s javasolja, hogy minden 

növendékről vezessenek naplót, melyet a nevelők hétvégeken beszéljenek meg 

egymással.93  

 

IV. A rendszeres és intézményes gyermekvédelem alakulásának időszaka 

Az 1901. évi VIII. és XXI. Törvénycikkek tényleges állami felelősségvállalást 

eredményeztek: „a magyar állam elismerte minden anyagi értelemben véve elhagyottnak 

nyilvánított gyermek jogát az állami oltalomra”.94 Mindezek alapján létesülnek az állami 

                                                 
89 Dr. Veczkó J.: A gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai alapjai, Tankönyv kiadó, Budapest, 1990 
90 Dr. Veczkó J.: A gyermek- és ifjúságvédelem alapjai, APC Stúdió, Gyula, 2000 
91 Ákos K. (szerk): A kultúra világa. Az egészség. Lélektan-nevelés. Sport és testkultúra, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1964 
92 Csókay L., Domszky A., Hazai V., Herczog M.: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata, Pont Kiadó, 

Budapest, 1994 

 
93 Barth L.: Budapest főváros szegény-ügye, Franklin Társulat, Budapest, 1877 
94 Dr. Szilágyi A.K.: Az Országos Gyermekvédő Liga. In: A gyermekvédelem Lapja, Budapest, 1926/3  
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gyermekmenhelyek, amelyek kezdetben hét éves, majd 15 éves korig gondozták a 

nevelőcsaládokban a gyermeket. Ebben az időszakban két kiemelkedő probléma volt a 

gyermekekkel kapcsolatosan: a magas gyermekhalandóság, ill. a fiatalkorúak kriminalitása. 

Mindkettő a szegényebb réteg jellemzője volt, így a gyermekvédelem is a szegény 

gyermekekre vonatkozott. A gyermekhalandóság elleni védekezésképpen jött létre a 

gyermekmenhelyek rendszere. Az erkölcsi elhagyatottság miatt állami gondozásba kerültek 

esetében 12 éves korig a nevelőszülőknél való elhelyezés volt a bevált gyakorlat, míg az 

idősebbekről patronáló egyesületek gondoskodtak, vagy intézetekben helyezték el őket. 

A két világháború között jelentős társadalmi összefogás és állami támogatás eredményeként 

jöttek létre a gyermekvédelem országos hálózattá terebélyesedő szervezetei. Ilyen volt a 

Gyermekvédő Liga és a Stefánia Szövetség.  

Ebben az időszakban a vezérelv a gyermekek elhelyezésére az volt, hogy a „családi gondozás 

előnyeit” biztosítsák számukra, ezért igyekeztek őket „kifogástalan családoknál” elhelyezni. 

Ennek megfelelően vagy vérszerinti családjuknál, vagy nevelőszülői feladatokat vállaló 

családoknál helyezték el őket, úgynevezett gyermektelepeken.95 

 

Az 1930-as évek végén erősödött a „szociális Magyarország” kiépítésének hivatalos 

igénye, a családvédelem, a megelőzés szükségessége kerül előtérbe. A világháború a 

gyermekvédelemnek is súlyos károkat okozott, míg a rászorultságot viszont nagymértékben 

fokozta.96 

A második világháború után a gyermekvédelem állami feladattá vált, a nevelőszülői hálózat 

sorvadásnak indult. Ennek két oka volt: 

1. A gyermeket, „lelencet”, a családok vagy azért vették magukhoz, hogy 

dolgoztassák, vagy mert annyira szegények voltak, hogy a minimálisan nyújtott 

állami támogatásra is szükségük volt, melyet egy-egy gyermekért kaptak. Így a 

gondozottak nagy része nyomorgott, sokan meg is haltak közülük. A gyermekvédők 

tehát a nevelőszülői rendszerrel szemben erős előítéletet mutattak, s inkább az 

államilag szavatolt gondozási formákat preferálták. 

2. A második világháborút követően a közösségi nevelés felértékelődött, így a nagy 

intézetek létrehozása vált a gyermekvédelem céljává. 

Ennek eredményeképpen 1938-ban a gondozottak 87,2%-a, 1950-ben 57,9%- a, míg 1983-

ban csak 24,7%- a élt nevelőszülőknél.97 

 

1949 után megszüntetik az árvaházakat, ligás otthonokat, betiltják a karitatív 

szervezeteket, csupán az „állami gyermekvédő otthonok” maradtak fenn. Az 1970-es években 

pl. 131 gyermekotthonban 25-28 ezer gyermek volt elhelyezve (átlagosan egy otthon kb. 200 

fős befogadóképességű). Ilyen körülmények között, bár az állam jelentős pénzt fordított a 

gyermekvédelemre, a gyermekotthonok nem tudták a gyermekek legalapvetőbb kötődési 

igényét, a szocializálódásukhoz szükséges szerepmintákat, és egyéb, a fejlődésük 

szempontjából fontos szükségleteket kielégíteni.  

Az 1960-as évekig a gyermekek 80-90 %- a szegénység miatt került gondozásba, ez a 

tendencia azonban a múlt század második felétől átfordult, és az 1960-as évektől, már csak 

kb. 20 %- ra tehető az anyagi okok miatt állami gondozásba kerülők aránya. A fennmaradó 

kb. 80 % esetében a környezet értékzavara a bekerülés indoka. Ez azt eredményezi, hogy az 

egyébként is túlzsúfolt, nagycsoportos rendszerben működő (20-30 gyermek volt egy nevelő 

felügyeletére bízva) intézetek nem tudnak megbirkózni az új kihívással, s az intézetekből 

egyre nagyobb számú antiszociális magatartású fiatal kerül ki.98 

Gyermekvédelem alatt még ebben az időszakban is főleg az intézeti nevelést értették, a 

preventív gyermekvédelem (családgondozás, szociális ellátások) nem működött megfelelően. 

Létezett a „területi gyermekvédelem, amelynek keretében a gyermek a családjában marad, 

                                                 
95 Volentics A.: Gyermekvédelem és reszocializáció, Nemzetközi Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 
96 Gergely F.: A magyar gyermekvédelem története (1867-1991), Püski Kiadó, Budapest, 1997 
97 Dr. Veczkó J.: A gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai alapjai, Tankönyv kiadó, Budapest, 1990 
98 Dr. Veczkó J.: A gyermek- és ifjúságvédelem alapjai, APC Stúdió, Gyula, 2000 
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nevelését így irányítja és ellenőrzi az iskola és az állami apparátus.”99 Egységes 

gyermekvédelmi kódex, irányítás híján azonban a nehezen definiálható kompetenciák, ill. 

nem a gyermeket ismerő, vele foglalkozó személyeknél lévő döntési jog nehezítette a 

hatékony működést.  

Az 1970-es évek végére a szakma már egyetértett abban, hogy komoly reformra volna 

szükség a gyermekvédelem területén. Az 1980-as éveket egyfajta szakmai vita jellemezte arra 

vonatkozóan, hogy mit is jelent ez a reform, 1990-es évek elején már egy törvénytervezetről 

szóló konferenciák sora valósul meg, a gyermekek jogairól szóló törvény mégis 1997. évig 

várat magára. A szakma tehát már a 80-as évek közepétől vallja, hogy a gyermekvédelmet a 

személyességen alapuló családokra kell építeni, el is indult ebbe az irányba egy átalakulás, de 

törvényi háttér nélkül ez a folyamat csak nagyon lassú, és szigetszerűen megvalósuló.  

Ebben az időszakban jönnek létre az első lakóházas családi csoportok, a hagyományos 

gyermekotthonokat is megpróbálják kiscsaládos csoportokra osztani (max. 12 fő). Újra feléled 

a hivatásos és a hagyományos nevelőszülői hálózat.  

Az 1901-ben megalkotott gyermekvédelmi törvény megteremtette az adminisztratív 

keretet az elhagyott, árva gyermekek gondozására, de a tudományos alap ennek kitöltésére 

még hiányzott. A gyermeklélektan és a pedagógiai pszichológia fejlődése kellett ahhoz, hogy 

ennek elméleti hátteret adjon. A hagyományos felfogás, (amely szerint az engedelmességre 

szoktatás és a rossz tulajdonságok megtörése a cél) csak nagyon lassan, fokozatosan szorult 

háttérbe a tényleges pedagógiai módszerekkel szemben. Megjegyzem, hogy sajnos még most 

is vannak olyan nevelők, gyermekfelügyelők, akik az előbbit részesítik előnyben.  

                                                 
99 Gáti F.: Gyermekvédelem az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.  
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9.2 A gyermekvédelem mai helyzete 

 

„Magyarország 1991-ben ratifikálta a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, 

amely a törvényhozás szintjén négy évvel később, 1995-ben hozott először változást a magyar 

családjogban. A korszerű gyermekvédelem megteremtésének jogi kereteit hozta létre 

hazánkban az 1997. évi XXXI. Törvény, amely az eddigieknél jóval szélesebb körben építette 

ki a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerét”100 

Sokan kritizálják a törvényt, mivel úgy gondolják, hogy a gyermekek védelmét a 

családjognak kéne biztosítania, hiszen ezen rendszernek a része. Szöllősi Gábor nemzetközi 

viszonylatokat elemezve megállapítja, hogy az Európa Tanács ugyan koherens és integrált 

családpolitikát javasol 1994-ben, de 1996-ban ezt kiegészíti egy a gyermekeket szolgáló 

stratégia szükségességéről szóló közgyűlési határozattal.101 

A törvény alapfelvetése az, hogy a gyermek személyiségének harmonikus 

kibontakozása szeretetteljes, boldog családi környezetben valósulhat meg, ezért az államnak 

minden szükséges támogatást meg kell adnia a család számára, amely ahhoz kell, hogy a 

szülők gyermeküket saját családjukban nevelhessék. Segíteni kell őket abban, hogy meg 

tudják oldani a gyermekneveléssel kapcsolatos minden problémájukat, és a gyermekek 

kiemelésére eredeti környezetükből, csak a legvégső esetben kerülhessen sor. 

„A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben 

meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból 

fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.102 

A hazai gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzatok feladata. 

A legfontosabb gyermekvédelmi feladatok közé tartozik  

1. a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése;  

2. a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése; valamint  

3. a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 

védelmének a biztosítása.  

A veszélyeztetettség a gyermekvédelemben alapfogalomnak tekinthető, így annak 

definiálása nélkül nem érthetőek a gyermekvédelmi intézkedések magyarázatai. Általában 

két csoportját különítik el:  

a. Bántalmazás: fizikai bántalmazás, érzelmi vagy pszichés sérülés okozása, 

szexuális visszaélés, a gyermek életének veszélyeztetése, túlzott büntetések 

alkalmazása, ill. a gyermek testi-lelki egészségét, jólétét sértő cselekmények 

b. Elhanyagolás: fizikai és egészségügyi elhanyagolás, érzelmi elhanyagolás, oktatás 

elhanyagolása, szülői kötelességek elhanyagolása, elhagyás 

A veszélyeztetettség tehát egy nagyon tág kategória. Azt, hogy mi tartozik a fogalom körébe 

mindig az adott kultúra, társadalmi normák, szokások, családkép határozzák meg. 103  

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy más megközelítésből tekintve veszélyeztetett az a 

gyermek is, akinek magának vannak beilleszkedési nehézségei, s ez nem mindig jár együtt az 

előzőekben felsorolt környezeti veszélyeztetettséggel. A veszélyeztetettségnek tehát 

                                                 
100 Dr. Filó E., Dr. Katonáné Dr. Pehr E.: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 

Budapest, 2006. 15. o. 
101 Szöllősi G.: A gyermekjóléti szolgáltatás előzményei, közpolitikai kapcsolatai és funkciói, in: Család, 

Gyermek, Ifjúság, 2001/4. 17-24. o. 
102 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 7. § 
103 Domszky A.:Gyermekvédelmi szakellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2004. 34-37. o. 
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elsődleges oka lehet a gyermek családi- vagy baráti környezete, de ugyanilyen fontos 

összetevője a gyermek személyisége is. 104 

Azt, hogy mikor kell beavatkoznia az államnak a családok, gyermekek életébe, és 

milyen mértékben, nagyon nehéz precízen meghatározni. A szakirodalomban még a 

tekintetben sincs teljes egyetértés, hogy mi a veszélyeztetettség fő forrása: az egyik elképzelés 

szerint a probléma elsődlegesen a gyermek érzelmi szükségleteinek a kielégítésében van, 

amely összefügg a szociális és környezeti hatásokkal is; a másik elképzelés szerint 

elsődlegesen a szociális, gazdasági problémákat kell megoldani, mert ezek határozzák meg a 

lelkieket is. Herczog Mária hangsúlyozza, hogy mindezek együttesen hatnak, s egyiket sem 

lehet szem elől téveszteni, ha veszélyeztetett gyermekekről beszélünk, vagy velük 

foglalkozunk.105 

A gyermekvédelemnek három fontos funkciója a megelőzés, a beavatkozás, illetve az 

utógondozás. Herczog Mária ezt a következőképpen foglalja össze:106 

 

 

  A gyermek végleges vagy tartós 

kiemelése a családból 

 A gyermek időleges kiemelése a 

családból 

 

Védelembe vétel és kötelezés 

 A gyermekjóléti szolgálat által koordinált 

gondozás és figyelemmel kísérés 

 Speciális ellátás gyermekeknek és 

családoknak 

 Minden gyermeknek és családnak járó 

ellátás 

 

 

A fenti ábra szemléletesen mutatja, hogy a mai gyermekvédelemnek már a megelőzés adja a 

széles bázisát, s a gyermekek családból történő kiemelése csak a „jéghegy csúcsát” jelenti. Ez 

a „jéghegycsúcs” mégsem olyan kicsi, mit azt az ábra sugallja, hiszen gyermekek ezreit érinti. 

2005-ben (jelenleg elérhető legfrissebb KSH adatok szerint) 16.671 átmeneti vagy tartós 

nevelés alatt álló gyermek élt Magyarországon. 

 

A családból való kiemelést jó esetben megelőzi a fenti ábrán szereplő többi 

gyermekvédelmi ellátási forma, melyek közül az alábbiakban a gyermekvédelmi gondoskodás 

különböző formáit ismertetném. A gondoskodás „legenyhébb” formája is kötelezettségeket ró 

a szülőre, családra, ebben különbözik az addigi konzultációktól, gondozástól. Akkor van 

szükség gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézkedésre, ha  

a. A veszélyeztetettség megszüntetése a szülő együttműködésével nem biztosítható 

b. A gyermeknek nincs a szülői felügyeleti jog gyakorlására képes és jogosult szülője, és 

a gyermeket veszélyeztető körülmények elhárítása gyám kirendelésével sem 

biztosítható 

c. A gyermek saját családjában történő gondozása a szülő egészségi állapota, indokolt 

távolléte vagy más családi ok miatt nem biztosított 

                                                 
104 Illyés S.: Előszó. In Dr Illyés S. (szerk.): Veszélyeztetettség és iskola. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 7-14. 

o. 
105 Herczog M.: Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2003. 149-150. o. 
106 Herczog M.: Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2003. 34. o. 
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A gyermekek védelmét hatósági intézkedéssel akkor kell biztosítani, ha 

1. a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő 

beleegyezésével nem biztosítható; és  

2. ez a gyermek fejlődését veszélyezteti.107 

 

 

A gyermekvédelmi gondoskodás formái a következők:108 

 

1. Védelembe vétel 

Amennyiben a gyermekjóléti alapellátás, tanácsadás nem elegendő a gyermek egészséges 

fejlődésének biztosításához (pl. a szülő együttműködésének hiányában), a védelembe vétel 

során egy családgondozót rendel ki a gyámügy, ill. hatósági intézkedéseket hoz (pl. szülő 

felszólítása életmódjának megváltoztatására, bizonyos kezelések igénybevételére, gyermek 

számára magatartási szabályok megállapítása) 

 

2. Családba- fogadás 

A szülő kérelmére a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a 

gyermeket a szükséges ideig más, a szülő által megnevezett család átmenetileg befogadja, 

gondozza, neveli, feltéve, hogy ez a gyermek érdekében áll. 

3. Az ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése 

Az ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése akkor indokolt, ha a gyermek 

1. felügyelet nélkül marad; vagy  

2. testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete, vagy önmaga súlyosan 

veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.  

Ha a fenti körülmények fennállnak, akkor az illetékes beutaló szerv a gyermek ideiglenesen 

elhelyezéséről rendelkezik. Az ideiglenes elhelyezés kezdetétől a szülő gondozási, nevelési 

joga szünetel, egyéb szülői felügyeleti jogai (például a törvényes képviseleti joga) azonban 

nem. 

 

4. Átmeneti nevelésbe vétel elrendelése  

 A gyermekek átmeneti nevelésbe vétele, mindaddig biztosítja a gyermek otthont nyújtó 

ellátását, amíg annak családja képessé válik visszafogadására. Ennek keretében a gyermek 

teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető körülmények elhárításához és a 

családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. Mindez személyre szabottan, egyéni 

elhelyezési terv szerint történik.  

A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha 

                                                 
107 Szöllősi G.: A gyermekjóléti alapellátások a gyermekvédelem rendszerében. in.: Szöllősi G. (szerk.): 

Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 

Budapest, 2004. 126-128. o. 

 
108 Dr. Filó E., Dr. Katonáné dr. Pehr E.: Gyermekvédelem, gyámügy, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 

Budapest, 1998 
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1. fejlődését családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás 

keretében biztosított szolgáltatásokkal (pl. napközbeni ellátással, átmeneti 

gondozással), valamint védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól 

eredmény nem várható 

2. megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható.  

Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjének szülői felügyeleti joga a nevelésbe vétel 

időtartama alatt szünetel, de a gyermekkel kapcsolatot tarthat.  

 

5. A tartós nevelésbe vétel elrendelése  

A tartós nevelésbe vétel a gyermek otthont nyújtó ellátását egyéni elhelyezési terv szerint 

biztosítja és felkészíti a gyermeket az örökbefogadásra illetve az önálló életre .  

A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha 

1. a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette;  

2. a szülő vagy mindkét szülő meghalt, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló 

szülője;  

3. a gyermek ismeretlen szülőktől származik;  

4. a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi 

adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek 

ideiglenes hatállyal nem helyezhető el leendő örökbefogadó szülőnél .  



 441 

A gyermekek elhelyezésének különböző lehetőségei:  

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket különbözőképpen helyezik el. Az 

elhelyezés lehetséges megoldásai 

1. hagyományos nevelőszülő 

A nevelőszülőnél a gyermek átmenetileg vagy tartósan nevelkedik, ez az ellátási forma 

tulajdonképpen alternatívája a bentlakásos gyermekotthoni ellátásnak. A felkészített 

nevelőszülőknek feladatuk a gyermek szüleivel való kapcsolattartás, a vérszerinti család 

megerősítése, a gyermek visszasegítése a vérszerinti családba. 

Hagyományos nevelőszülőnél a saját gyermek(ek)kel együtt maximum öt gyermek 

nevelkedhet egy családban. A hagyományos nevelőszülőség nem jelent munkaviszonyt. A 

leendő nevelőszülőnek és házastársának (élettársának) a törvény által kötelezően előírt 60 órás 

felkészítő tanfolyamon kell részt vennie. Ennek során meggyőződhetnek saját 

alkalmasságukról, és ismereteket szerezhetnek a nevelőszülői munka mikéntjéről.  

2. hivatásos nevelőszülő 

Ez már hivatásos nevelőszülői jogviszony. Itt a gyermekek létszáma legalább három, illetve a 

saját gyermek(ek)kel együtt legfeljebb nyolc lehet. A hivatásos nevelőszülő a TEGYESZ 

alkalmazottjaként dolgozik. Az alkalmazás előfeltétele a magas színvonalú hagyományos 

nevelőszülői tevékenység mellett egy 300 órás tanfolyam elvégzése, ahol megszerezhető a 

nevelőszülői szakképesítés. Természetesen a hivatásos nevelőszülőknél előfeltétel a megfelelő 

nagyságú lakás, ahol a több gyermek is elhelyezhető a jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

 

3. lakásotthon 

A lakásotthonok az új gyermekvédelmi törvény által preferált formái a gyermekotthoni 

elhelyezésnek. Ezekben az otthonokban 12 főben maximálták a gyermeklétszámot, ill. 

speciális gondoskodást igénylő gyermekek (pl. értelmükben akadályozottak, 

magatartászavarosak) esetén 9 főben. A lakásotthonban a gyermekek a felnőttel együtt végzik 

a házimunkát, belelátnak (elviekben) a háztartás vezetésébe, s így felkészülhetnek az önálló 

életre, mire nagykorúvá válnak. Az átalakulás, akárcsak külföldön, nálunk sem ment 

zökkenőmentesen. Prochaska109 kiemeli, hogy a létszámcsökkentéstől nem lett egyszerűbb a 

helyzet, hiszen az új struktúrában új feladatok kerültek előtérbe.  

Ez Magyarországon is hasonlóképpen történt. A „családi élet” azt jelenti, hogy a 

gyermekfelügyelőnek kell megszerveznie a háztartás fenntartásának minden lépését, a 

főzéstől, a takarításig, s bár ebben elvileg a gyermekek segítenek neki, a gyakorlat azt 

mutatja, hogy sokszor egyszerűbb számukra, ha egyedül végzik ezeket a munkákat, mert 

gyorsabban végeznek vele. Az is nagyon gyakori, hogy a munka egyszerűbb elemeit (pl. 

mosogatás, szemétlevitel, porszívózás) büntetésként kiosztják a gyermekek között, s így a 

közösen, lelkesedésből végzett munka öröme elvész. Nehezíti a helyzetet, hogy egyszerre 

csak egy felnőtt van a gyermekekkel, ill. hétköznap délután van jelen egy pedagógus 

végzettségű otthonvezető, akinek a teljes adminisztratív háttér megszervezése, a szülői 

értekezletekre járás, és minden olyan tevékenység a dolga, ami a lakáson kívül történik. A 

személyes odafigyelésre tehát továbbra is nagyon nehéz alkalmat találni még azon 

                                                 
109 Prochaska, A.: A nevelőotthoni nevelés reformja és fejlődése Németországban a „nevelőotthoni kampány” 

óta. In: Változások Közép-Európa nevelőotthonaiban, FICE Kiadványok, Budapest, 1993., 47-57. o. 
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dolgozóknak is, akik motiváltak lennének erre. A klinikumban kezdjük megszokni azt a 

gyakorlatot, hogy mióta lakásotthonok vannak, a heteroanamnézist a gyermekről csak 

telefonon tudjuk felvenni, mert az őt ismerő felnőttek nem hagyhatják el a lakásotthon 

területét, így egy sofőr, vagy egészségügyi felelős kolléga kíséri, aki semmit nem tud a 

gyermekről.  

4. gyermekotthon 

A gyermekvédelmi törvény lehetővé teszi, hogy maximum 40 fővel továbbra is működjenek 

gyermekotthonok, melyeknek azonban kiscsoportos tagolódásúak kell legyenek. Az egyes 

csoportok ugyanolyan feltételekkel működnek, mint a lakásotthonok.  
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9.3 A gyermekvédelmi gondoskodásban élők sajátosságai 

 

Mielőtt belekezdenék a fejezet érdemi részébe, szeretnék egy fogalmi kérdést tisztázni. 

Az elmúlt évtizedek során számos elnevezése volt a családjukból kiemelt gyermekeknek. 

Kezdetben árvákként emlegették őket, ami persze nem fedte a valóságot, hiszen nagy 

részüknek éltek a szülei. Utána következett a kifejezések széles spektruma, melyek közül a 

legutolsók az állami gondozottak, állami gondoskodásban élők, gyermekotthonokban lakók, s 

a legújabb, a gyermekvédelmi gondoskodásban élők. Az irodalmi áttekintés során 

mindegyiket fogom használni, mert mindig az adott irodalom kifejezését fogom átvenni a 

feldolgozás során.  

Számos pszichológiai vizsgálat bizonyítja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban 

felnövekvő gyermekek minden téren hátrányos helyzetben vannak családban élő társaikkal 

szemben, személyiségfejlődésük lényegesen eltér azokétól. Oki háttérként szinte minden 

irodalom a traumatizáló tényezők 3 típusát különbözteti meg. 

 

1. a nevelésbe vételt megelőző időszakból származó lelki sérülések 

2. a nevelésbe vétel traumája 

3. a nevelőotthoni életből fakadó problémák 

 

 

A nevelésbe vételt megelőző időszakból származó lelki sérülések 

 Születése előtti időszak:  

 a gyermekek jó része nem kívánt terhességből származik, ami későbbi csökkent 

önbizalmának kialakulásában, depresszív hajlamában jelentős szerepet játszhat 

 a terhesség időszakában az anyák nem megfelelő életmódja (pl. alkoholizmus, 

droghasználat, nem megfelelő táplálkozás) testi és lelki fejlődésében súlyos zavarokat 

okozhat 

 Szülés utáni időszak: 

 elhanyagolás:  

 a gyermek testi elhanyagolása (rossz táplálkozás, hiányos ruházat, nem megfelelő 

lakásviszonyok) létbizonytalanság érzést, reménytelenséget, állandó feszültséget 

okozhatnak a gyermekben.  

 értelmi elhanyagolás: a gyermek környezete gyakran ingerszegény, senki nem 

foglalkozik vele, nem beszélgetnek vele, így értelmi képességei nem fejlődnek 

megfelelő szinten, így beiskolázása gyakran csak eltérő tantervű iskolában 

lehetséges. Számos készségük tekintetében „kicsúsznak a kritikus periódusból”, 

így már későbbi fejlesztésük is nehézkes lehet (klinikusi gyakorlatban viszonylag 

sűrűn találkozunk olyan 5-6 éves gyermekekkel, akik addig egy tanyán 

nevelkedtek, a televízió, vagy jobb esetben a háziállatok társaságában, s csak a 

kötelező óvodai év során derül ki, hogy egyáltalán nem tudnak beszélni, esetleg az 

angol mesecsatornákról „ellesett” halandzsabeszéddel kommunikálnak). 

 Az érzelmi elhanyagolás következtében a kötődési zavaroknak valamelyik formája 

szinte törvényszerűen kialakul már a gyermekvédelmi gondoskodásba vétel előtt. 

A család széthullása, atomizálódása következtében a gyermek nem tanul meg 

odafigyelni másokra, elköteleződni egyes kapcsolatokban, ami „érzelmi 

fogyatékossághoz” (emotional insanity) vezethet Ugyanakkor az érzelmi 

elhanyagolás jelentős szerepet játszik a gyermekek „erkölcsi fogyatékosságának 

(moral insanity) kialakulásában is110. 

 Bántalmazás, agresszió: a gyermek gondozásba vételének nagyon sokszor súlyos 

fizikai vagy szexuális bántalmazás az indoka valamelyik szülő (vagy mindkettő) 

részéről. Ezek komoly lelki sérüléseket okoznak a gyermekeknél. Szorongás, 

                                                 
110 Dr. Kálmánchey Márta: Nevelőszülőknél élő gyermekeknél előforduló pszichés problémák. In: Család, 

Gyermek, Ifjúság, 2001/2. 24. o. 
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frusztráció keletkezik bennük, amely agressziót, vagy regressziót vált ki belőlük. Nem 

ritka az sem, hogy hiperszexualitás vagy depresszió jelentkezik a bántalmazás 

következtében, amelyet aztán az ellátórendszer nehezen kezel, nem igazán tolerál.  

Sears, Maccoby és Lewin a fizikai büntetés, veszekedés, nevetségessé- tétel, 

szeretetmegvonás vizsgálata során azt az eredményt kapta, hogy ezek a módszerek 

jellemzőek az agresszív fiúk apjának nevelésére. Mindezek mélyen sértik a gyermek 

önértékelését, és ellenérzést váltanak ki a szülővel szemben. Ezt az ellenérzést 

azonban nem lehet az agresszor irányába kifejezni, ezért mások felé fordítja dühét, 

agresszióját111. 

 A szülők alkoholizmusa, újabban droghasználata is igen gyakori oka a gondozásba 

vételnek. A szülők szerfüggősége akkor is súlyos traumákat okoz a gyermekekben, ha 

nem jár együtt bántalmazással, agresszióval, bár az esetek többségében a kettő 

szorosan összefügg. Az ilyen családok rendkívül instabilak, a szülők 

kiszámíthatatlanok, hangulatuk hullámzó. A gyermekek ennek megfelelően 

bizonytalanokká válnak, vagy kénytelenek túl hamar felnőni. Sokszor látjuk azt, hogy 

a nagyobb gyermekek átveszik a szülő szerepet (parentifikálódnak), a kisebbek pedig 

regresszióba menekülnek az ilyen családokban. A gyermekek érzései a szülőkkel 

szemben ambivalensekké válnak: szereti és gyűlöli egyszerre, sajnálja és szégyelli, 

ami persze komoly belső vívódásokhoz, feszültséghez vezet. 

 Nem ritka a szülők bűnöző életmódja, vagy a prostitúció jelenléte a családban. Ezek 

torz értékrendet közvetítenek felé. Szocializálódása folyamán a normális erkölcsi 

szabályokat nem tudja elsajátítani, hiszen környezete a bűnözést, prostitúciót kezeli 

természetesként. Ilyen közegből érkező gyermekek azután nehezen értik meg, hogy 

miért fontos tanulniuk, beilleszkedniük a társadalomba, s hogy azt egyáltalán hogyan 

tudják megvalósítani, arról elképzelésük sincsen. 

 Traumatikus élményekről szinte minden gyermekvédelmi ellátásban élő be tud 

számolni a bekerülése előtti időszakból. Ezek súlya, mértéke nem csak a történés 

szörnyűségében mérhető le, hanem abban is, hogy milyen következményei vannak a 

gyermek fejlődése szempontjából. A közeli hozzátartozó súlyos betegségétől, 

halálától, az erőszakos jelenetek átélésén át, bűncselekményekig, balesetekig bármi 

előfordulhat. Egy 11 éves kislánynak pl. rémálmai voltak már évek óta a 

gyermekotthonban (jellemzően csak évek elteltével hozták el pszichológushoz, mivel 

nevelői észre sem vették ezt mindaddig, amíg olyan súlyossá nem vált, hogy már 

sikoltozott álmában). A terápia során kiderült, hogy édesapja a szeme láttára ugrott ki 

a 9. emeletről, s ő próbálta ezt megakadályozni, de nem sikerült. A trauma élményét 

jelen esetben, (de nagyon sok hasonlóval találkoztam munkám során) a bűntudat és 

vád keveredése is súlyosbította. Tünetei kezdetben enyhék voltak, ám mivel senki nem 

segített a trauma feldolgozásában, azok egyre erősödtek.  

 

 

                                                 
111 Sears, R.R.-Maccoby, E.E.-Lewin, H: Patterns of Child Rearing, Evanston, 1957, Row Peterson 
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A gondozásba vétel, mint traumatikus esemény 

A gyermekeknek csak igen kis hányada kerül gondozásba csecsemő korában, amelynek 

hatásairól a korai kötődés megszakadása kapcsán már beszéltünk. Amennyiben azonban 

nagyobb korban történik a családtól való elszakadás, az szintén lelki sérülést okoz. A család, a 

megszokott környezet elvesztése bizonytalanságot okoz. Ha kialakult korábban az ősbizalom 

érzése, (amely az előzőekben felsoroltak miatt valószínűleg nem lehetett túl erős érzés), akkor 

is meginog a gyermek bizalma a felnőttekben, a világban. Az eltaszítottság érzése, az hogy azt 

éli meg, nem kellett a családjának, egyrészt dühöt, dacot vált ki belőle, másrészt pedig 

önvádlást. Mindenképpen meginog a saját szeretetreméltóságába vetett hite (ha volt ilyen 

nála), önértékelése lecsökken.  

 

A gyermekvédelmi gondozásba vétel életkori sajátosságai: 

 

 Életének első évében a gyermekben még nem alakult ki, ill. még nem erősödött meg a 

szelektív kötődés, tehát az elszakadás még nem a személyes kapcsolat elvesztése miatt nehéz. 

Ekkor még az anya pótolható lenne egy hasonló odafigyeléssel, szeretettel közelítő, kizárólagos 

kötődést jelentő személlyel. Ám a gondozásba vétel során éppen ez válik lehetetlenné, hiszen 

bekerül egy rendszerbe, ahol 3-4 nevelőn kell osztoznia 10-15 társával. Ilyen körülmények között a 

gondozó állandó, biztonságot nyújtó jelenléte szinte lehetetlen. A szelektív kötődés így nem is 

alakulhat ki ezeknél a gyermekeknél. Az ilyen kisdedeknek nem csak lelki, de testi fejlődése is 

elmarad a kortársaikétól. A szimbiózis megélésének hiányában az én differenciálódása később nem 

tud majd egészséges módon megtörténni, így a gyermekek személyiségfejlődése nem tud 

egészséges irányba elindulni. Később gyakran alakul ki az ilyen korán hospitalizált gyermekeknél 

gátolatlan kötődés, felnőtt korban pedig asszocialitás. 

  

1-3 éves korig a már kialakult specifikus kötődés szakad meg, ami törést is jelent a gyermek 

számára, ugyanakkor ezt a kapcsolatot a már korábban leírtak szerint nem pótolja újabb biztos 

kötődés. Ennek a korosztálynak a gondozásba vételénél nehézséget jelenthet az is, hogy új 

környezetbe kerül a gyermek, melyben a korábbi megszokott jelenségek, az újonnan megtapasztalt 

szokatlanokkal együtt, ijesztően hatnak rá. Ennek a szokatlan jelenségcsoportnak az ijesztő hatása 

éppúgy jelent nehézséget a korban előrehaladottabb gyermekek számára is. A gyermekotthonban 

élő kisgyermek képes érzékelni a körülötte történő változást. Ha belegondolunk abba, hogy az 

addig kizárólagos gondozó, a szülő, az anya megszokottságát, most felváltja egy minden gyerekhez 

ugyanolyan „kedves” és „melegen gondoskodó” gyermekfelügyelő vagy gondozó, ez 

csalódottságot okoz számára. A mai csecsemőotthonokban odafigyelnek arra, hogy minden 

gyermeknek legyen „saját gondozónője”, aki a többieknél többet törődik vele, de ugyanakkor az is 

szabály az otthonokban, hogy komolyabb érzelmi kötődést nem alakítanak ki a gyermekekkel, mert 

az nehezítené a családba helyezését, amikor találnak számára nevelő- vagy örökbefogadó szülőket. 

A Mahleri elmélet szerint ez a gyakorlás fázisa, a világ felfedezésének az időszaka. Ahhoz 

azonban, hogy a külvilág felé tudjon fordulni egy biztos kötődési alapra volna szüksége. Ennek 

megszakadása befelé forduláshoz, visszahúzódáshoz, szorongás kialakulásához vezethet. Az ilyen 

kisgyermekek érdektelenek lesznek a külvilág dolgai iránt, ill. az autonómia igényük is 

visszaszorul.  

 

Óvodás korban a csalódottság érzete mellett megjelenik a hiány, és a minél intenzívebben 

történő biztonságkeresés. Korábban már volt szó arról, hogy ebben az életkorban nem a kötődés 

intenzitása lazul, csak a testközelség igénye, s ha váratlanul, vagy fenyegető helyzetben történik 

meg a szeparáció a szülőtől, az elhúzódó gyászreakciót okozhat. Ekkor már egy viszonylag stabil 

kapcsolat szakad meg, s minél ambivalensebb volt ez a kapcsolat, annál bonyolultabbá válik a 

gyászfolyamat, mely az elszakadást követi. A klinikumban nagyon gyakran tapasztaljuk ennél a 

korosztálynál, hogy durván bántalmazó szülőjüktől való elszakadásuk komoly depressziós 

tüneteket okoz. Ez sokszor megzavarja gondozóikat, hiszen leggyakrabban magatartási problémák 

formájában jelentkeznek az érzelmi zavar tünetei. Mivel ez az individualitás kialakulásának 
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korszaka, a stabil énhatárok kialakulását nehezíti. Ebben az időszakban kéne integrálódnia a „jó” és 

„rossz” énképnek, ill. tárgyképnek, amely a biztos kötődési pont híján nem tud megtörténni. Ennek 

következtében haszonelvű kapcsolatok, borderline személyiség, vagy antiszociális fejlődés 

alakulhat ki a gyermekeknél.  

 

Kisiskolás korára már nagyon is tudatában van helyzetének. Ilyenkor az érzelmi kötődés 

már nehezebben tevődik át más gondozóra, így sokkal nehezebb egy nevelőhöz, nevelőszülőhöz 

való kötődés kialakulása is. Ebben a korban a gyermekek nagy része bármit megtenne annak 

érdekében, hogy visszakerüljön családjába. Számos olyan esetet ismerek, ahol a kisiskolás korú 

gyermek naponta hazaszökik alkoholista, őt bántalmazó szüleihez, fizikális, de szexuális abúzus 

esetén is. Ambivalens, bűntudattal terhelt kötődése irányukba megnehezíti a leválást. Minél 

idősebb a gyermek a gondoskodásba vétel pillanatában, annál hosszabb életút áll mögötte, s ez az 

életút a gyermekek nagy részénél elhanyagolással, bántalmazással, súlyos konfliktusokkal, 

traumákkal terhelt. Mindezek feldolgozásához személyes odafigyelésre, szoros kötődésekre lenne 

szüksége, ám a kiszolgáltatott helyzet, a fásultság, leggyakrabban opponáló viselkedést eredményez 

a gyermekeknél. Szeretetigényét színlelt közönybe, dacba burkolja, ami még tovább nehezíti 

helyzetét, hiszen ezáltal állandó konfliktusokba keveredik nevelőivel.  

 

A serdülőkori gondozásba vételnél figyelembe kell venni, hogy ki kezdeményezi a 

bekerülést. Viszonylag ritkán történik meg, hogy egy gyermek maga kéri az elhelyezését szüleitől. 

Ehhez a döntéshez kell bizonyos érettségi szint, ill. legtöbb esetben talál egy támogató felnőttet, 

akire támaszkodhat a döntése meghozatalában. Klinikusként gyakran vagyunk támaszai fiataloknak 

ilyen döntések meghozatalában, végig vitelében, ha extrém módon veszélyeztető családi 

körülményei ezt szükségessé teszik. Talán éppen azért, mert ez már egy viszonylag érett döntés 

részükről, s mert általában van felnőtt támaszuk, ezek a fiatalok kallódnak el legkevésbé a 

gyermekvédelemben. Ezzel ellentétben a leginkább „elkallódók” azok a fiatalok, akiket 

kamaszkorukban „saját hibájuk” miatt vesznek gondozásba. Az elmúlt évtizedekben egyre 

gyakoribbá vált az, hogy serdülőkorban adják gyermekvédelmi gondoskodásba a gyermekeket 

szüleik, mert magatartásproblémáikat nem tudják kezelni. Sokszor látszólag rendezett körülmények 

között élő fiatalokról van szó, akiket szüleik amiatt adnak be a gyermekotthonba, mert úgy érzik 

kicsúszott kezükből a gyermek irányítása, magatartási problémáit (pl. bandázás, italozás, drogozás) 

nem tudják kezelni. Az így bekerülő fiataloknak általában a gyermekvédelmi rendszerben is sok 

konfliktusuk, összeütközésük adódik mind nevelőikkel, mind társaikkal. Deviáns életformájuk volt 

az indok, ami miatt bekerültek, s a szülőkkel kapcsolatos csalódás, a kitaszítottság érzet 

megnehezíti azt, hogy bízni merjenek más felnőttekben, vagy hogy egyáltalán akarjanak 

beilleszkedni az új környezetbe. Személyiségfejlődésüknek, identitás- alakulásuknak egy igen 

érzékeny időszakában kapják meg a számukra legfontosabb személyektől az elutasításnak egy 

olyan szintjét, amely teljesen romba dönti önértékelésüket. Mivel úgy élik meg ezt a kitaszítást, 

mint a felnőtt társadalom támadását velük szemben, innentől csak a kortársaknak való megfelelés 

lesz fontos számukra. Ez a kortárs csoport pedig az a szubkultúra lesz, amelytől a szülők meg 

akarták „óvni”, amikor intézetbe adták.  

Nagyon sokszor találkozunk olyan esettel is, hogy a serdülő gyermek akkor válik hirtelen 

kezelhetetlenné, amikor az addig egyedül nevelő szülő új párt talál magának, s egy kamasz „nem 

fér bele” a családi képbe az új kapcsolat esetén.  

Minden esetben az a gond az ilyen elhelyezésekkel, hogy a szülő a nevelése csődjének 

minden felelősségét a gyermekre hárítja, ő lesz a hibás mindenért, így az egyébként is labilis 

énképét olyan terhekkel sújtja, melyek szinte lehetetlenné teszik azt, hogy egészségesen fejlődjön 

tovább. Számos esetet ismerek, amikor a szülő úgy adta be kamasz fiát vagy lányát az intézetbe, 

hogy azt mondta neki, ha megjavul két-három hónap múlva visszamehet a családba. A gyerekek 

többsége ilyenkor bizonyít, s megpróbál beilleszkedni. A gondok akkor kezdődnek, amikor a szülő 

nem tartja be ígéretét (tapasztalatunk szerint nem szokták betartani), s a gyermek rájön, hogy nincs 
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esélye hazakerülni. Ettől a ponttól kezdve nincs veszteni valója, tehát környezete szinte semmivel 

nem tud rá hatni.  

Komoly nevelési és terápiás feladat tehát a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 

gyermekek és fiatalok szocializációja, életének bármely szakaszában történik is a gondozásba vétel, 

melyben fontos szerepe van (volna) a vele foglalkozó pedagógusoknak és pszichológusnak is. 
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A gyermekotthoni életből fakadó problémák 

 

A hospitalizáció klasszikus tünetei: 

 Testi tünetek: fejletlenség, több betegség, saját szükségletek felismerésének zavara, 

magasabb fájdalomküszöb 

 Értelmi tünetek: elmaradás a mozgás, beszéd, játéktevékenység, rajzolás terén 

 Érzelmi tünetek: különböző kötődési zavarok, hangulatzavar, szorongás  

 Magatartásbeli eltérések: sztereotip cselekvések (jaktálás), fokozott maszturbáció, 

ágybavizelés, veszélyérzet hiánya, szorongás, agresszió, passzivitás. 

 

Az intézeti nevelés egyéb károsító hatásai: 

 Uniformizálódás: hiányzik a személyesség a kapcsolatokból, csoportban vannak 

mindig, így az egyéniség fejlődése nehezített 

 Stresszorok: kötöttségek, zártság, izoláció, fegyelem, rend. Állandóan alkalmazkodni 

kell másokhoz. Szabadidejük szervezetlen, strukturálatlan, ami szintén stresszorként 

szerepelhet 

 Rivalizáció, hierarchia: a gyerekek egymás között rangsort alakítanak ki, amelyben az 

erősebb, nagyobb, uralkodik a kisebbek felett. Ez ellenségeskedést, gyűlölködést 

alakíthat ki. 

 Bűnbakképzés: aki egy kicsit is eltérő, más, mint a társai, azt kiközösítik, bántják  

 „Intézetis” bélyeg: hibaként, szégyenként élik meg helyzetüket. Megpróbálják 

eltitkolni, vagy ha ez nem sikerül, akkor túlkompenzálják. A szülők hibáit, vétségét 

önmaguk szégyeneként élik meg. 

 Leválasztódás a múltról és a jövőről: csak a jelennek élnek. A múltat a szégyen miatt, 

a jövőt a bizonytalanság, szorongás miatt tagadják meg. 

 



 449 

9.4 A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek helyzete, lelki sajátosságai a 

különböző felmérések tükrében 

 

A szakirodalom sokat foglalkozik a kötődés témájával, annál kevesebb irodalmi adat 

található a gyermekvédelmi rendszerben növekedő gyermekek lelki sajátosságairól. Az 1960-

as, ’70-es években voltak felmérések, melyek próbálták jobban megérteni az állami 

gondozottakat, de a legújabb vizsgálatok inkább csak általános adatokat közölnek róluk, 

életkörülményeiket tárgyalják. A szakirodalmat olvasva az embernek az az érzése támad, 

hogy a pszichológusnak nincs is kompetenciaterülete velük kapcsolatban. A 

gyermekvédelemről szóló legújabb írások szinte kivétel nélkül a szociális munkások és a 

pedagógusok számára készültek.  

 

Az 1970-es évek elején Szabó és munkatársai által végzett pszichológiai és pszichofiziológiai 

vizsgálat arra utal, hogy az intézetekben élő gyermekek minden téren hátrányosabb 

helyzetben vannak még a kedvezőtlen családi miliőben nevelkedő társaiknál is. Az általuk 

végzett Rorschach tesztek alapján az állami gondozottak fékrendszere, mentális funkciója 

alacsonyabb szintű, s az affektív stabilitás is csak az egyharmadukra jellemző. Több mint a 

fele az intézetben nevelkedőknek súlyos affektív zavarokra utaló eredményeket mutatott, 

valószínűsíthető alkalmazkodási zavarokkal (melyeket később az élettörténetünk, 

pedagógusok beszámolói igazoltak is. Az ÉT, MF, IT mutatók elemzése alapján 

legtöbbjüknek kapcsolatteremtési zavara volt, zárkózottak, befelé fordulók. 

Mindezeket a szerzők azzal magyarázták, hogy a gyermekek előéletét, a család elvesztésének 

következményeit tovább súlyosbítja az intézet pszichésen „sterilt” világa. Szerintük nem 

fenyegeti komolyabb megrázkódtatás, de nincs lehetősége érzelmileg telített stabil 

kapcsolatok kialakítására, így érzelmi igényei kielégítetlenek maradnak.112 

Murányi- Kovács Endréné arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak a 3 éves koruk előtt 

édesanyjuktól elszakított gyermekek szenvedhetnek sérüléseket, s bár személyiségfejlődésük 

eltér a korábban hospitalizáltakétól, a később intézetbe kerülők is lényeges eltérést mutatnak 

családban felnövekvő társaikhoz képest. Érzelmi, kötődési képességük nem olyan módon 

sérült, mint hospitalizált társaiké, ők képesek erősen kapcsolódni szüleikhez, nevelőikhez, 

társaikhoz, azonban nagy fokú érzelmi labilitás, szorongás, ambivalencia, önértékelési 

problémák, és gyakran agresszió jellemzi őket. A szerző hangsúlyozza, hogy állandó 

„kötődési válságban élnek”, ami azt jelenti, hogy a szülővel való identifikáció és a szülő iránti 

harag, gyűlölet ellentmondása szinte feloldhatatlan számukra. Pl. a szülők évekig nem 

foglalkoznak vele, ezalatt haragszik szüleire, más felnőttekkel alakít ki jó kapcsolatot, de ha a 

szülő újra megjelenik, ő elfordul az addig kiépített kapcsolatoktól, s megint az „igazi” 

szüleihez ragaszkodik113.  

Murányi Kovács Endréné és Járó Miklósné egy másik vizsgálatban a gyermekotthonokban élő 

gyermekek személyiségjegyeit mérték fel: 433 általános iskolás, és 144 középiskolás 

növendéket vizsgáltak. A felmérésük eredményeként a személyiség-struktúrák tipikus 

torzulásait próbálták megragadni a következő felosztás szerint: 

a) Túlérzékeny-szorongó típus: szorongását titkolni igyekszik, de ez gyakran zárkózottá 

teszi, a közösséghez formailag alkalmazkodik, de senkihez nem kapcsolódik 

mélyebben. Teljesítménye gyenge, szorongása és önértékelési problémái miatt. 

Pszichés teherbírása csekély, reális énképe nem alakult ki. Sokszor szervi tünetek, 

vagy depressziós szakaszok jellemzik. 

b) Indulatos- negativisztikus típus: dac, elégedetlenség, elkeseredettség, 

indulatkitörések, összeférhetetlenség, agresszivitás jellemzik. Önértékelése 

                                                 
112 Szabó P., Ladocsy M., Róna B.: Környezeti tényezők hatása a gyermekkori személyiségfejlődésre. (állami 

gondozott és családi környezetben élő gyermekek komplex vizsgálata) In.: Lénárd F. (szerk): Környezet és 

tevékenység. Pszichológiai tanulmányok, 13. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972, 247-251. o.  
113 Murányi-Kovács E.-né: Az intézetben nevelkedő, nem hospitalizált gyermekek és serdülők emocionális 

fejlődése. In: Lénárd F. (szerk): Környezet és tevékenység. Pszichológiai tanulmányok, 13. kötet. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1972, 253-261. o.  
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legtöbbjüknek negatív, önbizalma alacsony, pszichés terhelhetősége kicsit jobb mint 

az előző csoport tagjaié, de még mindig alacsony. 

c) Disszociális típus: nagyon kis arányban találhatóak (2-5%). Kívülállónak, ill. 

szembenállónak érzi magát, személyisége dezintegrált, szélsőséges 

fegyelmezetlenség, teljes gátlástalanság jellemzi.  

 

A gyermekek személyiségproblémáit összevetve a környezeti és élettörténeti hátterükkel, nem 

találtak különbséget aszerint, hogy milyen családból érkeztek a gyermekek, ill. milyen régen 

voltak állami gondozásba, viszont szignifikáns eltérést találtak a szülőkhöz fűződő érzelmi 

viszonyulást tekintve. A nehezen kezelhető, problémás gyermekek 18-20%-kal többen 

viszonyultak szüleikhez negatív, ill. ambivalens érzelmekkel, mint a csoportátlag. A társaik 

közül kimagasló alkalmazkodású gyermekek pedig vagy árvák voltak, akik már feldolgozták 

helyzetüket, vagy olyanok, akiknek legalább egyik szülője érzelmi-erkölcsi támaszt tudott 

nyújtani. Mindezek alapján a szerzők azt a következtetést vonják le, hogy a gyermekek 

személyiségfejlődését leginkább az veszélyezteti, ha: 

a) Az erkölcsileg züllött szüleivel fenntartja a kapcsolatot 

b) A szülők iránti érzelmei tisztázatlanok, vagy szélsőségesen negatívak 114 

 

Az 1970-es évek elején kimondott, szinte triviálisnak tűnő megállapítás a mai napig sem 

eredményezett változást az ellátórendszerben. Zsámbéki Eszter 2004-ben publikált felmérése 

már az új, modern rendszerű lakásotthonokban lakók helyzetét vizsgálta. Sajnos eredményei 

ugyanazt támasztják alá, amit sokan, akik a gyermekekkel foglalkozunk, érzünk, hogy a tárgyi 

viszonyok javultak, szebb, kényelmesebb körülmények között élnek a mai gyermekvédelmi 

rendszerben lakók, de érzelmi szempontból alig kapnak nagyobb támaszt, mint az elmúlt 

évtizedek során.  

A felmérés többek között azt állapította meg, hogy a gyermekek 82%-a tartja a kapcsolatot 

szüleivel (egy Baranya megyei felmérés ennél kisebb arányt talált, de ott is a gyermekek 63 

%- a tartja családjával a kapcsolatot115), ugyanakkor csak a fele tud bárkivel is beszélgetni 

családjáról, s a 176 gyermekből csupán kettő nyilatkozott úgy, hogy pszichológussal is 

beszélgetett a témáról. A gyermekvédelmi törvénynek az a része tehát, amely azt mondja ki, 

hogy a gyermeknek joga van tartani a kapcsolatot vérszerinti szüleivel, úgy tűnik 

maradéktalanul teljesül, csak abban nem segít a rendszer, hogy hogyan dolgozza fel a 

gyermek a családjával kapcsolatos pszichés terheket, melyek csak bonyolódhatnak a 

kapcsolattartással.  

A másik fontos megállapítása a felmérésnek az, hogy a gyermekek kötődései egy 

lakásotthonon belül mennyire esetlegesek. Lévén, hogy csak egy pár évre vonatkozó a 

vizsgálat, hiszen a lakásotthonok megalakulása után készült, szomorú adat, hogy a gyermekek 

66%-a élt át változást az őt gondozó felnőttek összetételében, s ez nem is egy, de sokszor 2-3 

felnőtt távozását is jelentette. Olyanok is voltak közöttük, akik 6 felnőtt kicserélődését élték 

át. Tekintve, hogy egy lakásotthon team- je 5-6 főből áll összesen, a szám nagyon magas, s 

azt mutatja, hogy a gyermekeknek nincs lehetőségük biztonságos kötődéseket kiépíteni, 

hiszen mire megszeretnek valakit, már lehet, hogy nem dolgozik náluk, mert kapott egy jobb 

állásajánlatot, vagy más okból eltávozott az otthonból. A kutatás szintén kimutatta, hogy azok 

távoznak az otthonokból, akiket a gyermekek szeretnek (78%-uk sajnálta a felnőtt távozását). 

Ennek tapasztalataim szerint több oka is van. A jobban kvalifikált, lelkesebb, kevésbé kiégett 

kollégák hamarabb kapnak máshonnan jobb ajánlatot (a gyermekotthoni nevelő, 

gyermekfelügyelő státusz anyagilag, de presztízsét tekintve is, igen kevéssé megbecsült 

foglalkozás). Másik oka, hogy sokan nagyon nagy elvárásokkal érkeznek erre a területre, azt 

gondolják, hogy ők majd a szeretetükkel, odafigyelésükkel „megváltják” a gyermekeket, 

mindenkit megjavítanak, s mint tudjuk a kiábrándulás, kiégés első lépése a túlzott lelkesedés, 

                                                 
114 Murányi-Kovács E.-né: Adalékok a nevelőotthonban nevelkedő állami gondozott serdülők 

személyiségfejlődéséhez. In: Gegesi Kiss Pál (szerk.): Pszichológiai tanulmányok, 10. kötet. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1967. 287-293. o.  
115 Faológia, Faág Baráti Kör Egyesület, Pécs, 2005. 30. o. 



 451 

irreális elvárásokkal. A harmadik indok, amiért azok távoznak, akiket a gyermekek szeretnek 

az, hogy a kiégett, csak a minimális megőrzési feladatokra beállt közösségben bomlasztó 

hatású az olyan kolléga, aki tesz is a gyermekekért, aki „nem áll be a sorba”. Nem egy olyan 

történetet ismerek, ahol a kollégák összefogtak a lelkes, gyermekekkel foglalkozó kollégájuk 

ellen, s mivel az ilyen emberek általában az adminisztrációban, vagy egyéb területeken 

elmaradnak (nincs idejük rá, mert a gyermekekkel foglalkoznak), nagyon gyakran 

fegyelmivel kell távozniuk munkahelyükről. Az sem ritka, hogy elbocsátásuk indoka az, hogy 

a gyermekek azért kezelhetetlenek másoknál, mert ők túl engedékenyek. Pl. ismerek olyan 

gyermekfelügyelőt, aki a gondozására bízott 10 gyermekkel elment hétvégeken és 

vakációkban biciklitúrára, uszodába, s emiatt elbocsátották, mondván, hogy a gyerekek a 

többiek műszakjában követelték, hogy ne kelljen otthon ülniük. 

Zsámbéki Eszter felmérésének másik megállapítása, hogy a gyermekek sem tudnak 

egymásnak állandó társai lenni. A megkérdezettek 71%-a számolt be arról, hogy társa 

távozott a gyermekotthonból, s közülük is legtöbben legalább 3 társuk elvesztését élték át. 

Tudva, hogy egy lakásotthon létszáma 12 fő, megdöbbentő, hogy 9 gyermek élte át 6 társának 

távozását, s többen 8, 9, 10, sőt még 14 gyermek távozásáról is beszámoltak. Mindezek 

ismeretében nem meglepő a vizsgálat következő eredménye, miszerint a gyermekotthonokon 

belül inkább haveri kapcsolatok szövődnek, nem „igazi” barátságok. Arra a kérdésre, hogy 

mit szeretnek a legjobban a lakásotthonban, a gyermekek 42%-a mondja azt, hogy mindent 

(ez elég semmitmondó válasz, kicsit azt sugallja, mintha nem lenne senki/semmi, aki/ami 

kiemelkedő lenne). 12 % a gyermekeket, 18% a házat, kertet emeli ki, de nincs arra adat, hogy 

a nevelők, felnőttek megjelennének, bár az 5%-nyi egyébbe akár még ők is bele 

kerülhettek.116 

 

A gyermek biztonságérzetének fontos záloga lenne, ha a gyermekvédelmi rendszerbe 

kerülését követően lenne egy hely, ahol tartósan „berendezkedhetne”. A gyakori 

helyváltoztatás azt eredményezi, hogy egy idő után meg sem próbál alkalmazkodni, hiszen 

mire megtanulja a helyi szabályokat már lehet, hogy máshova helyezik. Kötődéseit tekintve 

minden helyváltoztatás újabb trauma, amely afelé fogja sodorni, hogy egyre kevésbé keressen 

szeretetkapcsolatokat, hiszen azok úgyis megszakadnak. Minisztériumi statisztikák 

feldolgozásából a következő ide vonatkozó adatokat emelném ki: 2005-ben a 

gyermekotthonokban élő gyermekek a 25%-ának (tehát egynegyedének!) változott a 

gondozási helye az egy év leforgása alatt, és ide most csak azokat számoltam bele, akik a 

gyermekvédelmi rendszer ellátásán belül maradtak, tehát nem családjukhoz, vagy 

örökbefogadókhoz kerültek, ill. nem nagykorúság miatt szűnt meg a gondozásuk. A 

nevelőszülői hálózatban jobb a helyzet, ott a gyermekeknek „csak” 5 %-a került más helyre a 

2005-ös évben. Ez azt jelenti, hogy a gyermekotthonok lakói átlagosan 4 évente változtatják 

tartózkodási helyüket, de a nevelőszülőknél nevelkedőknek is a felnövekedésük 18-24 évében 

statisztikailag legalább egy váltás beleesik.117  

 

9.5 Gyermekvédelmi ellátásban élők teljesítményhez való viszonya 

 

A családjától elszakítva növekedő gyermek emocionális fejlődését az úgynevezett 

hospitalizációs ártalmak zavarják. Érzelmi és értelmi fejlődése szoros szimbiózisban van. A 

szeretet, odafigyelés, érintés hiányában a csecsemőnek, kisgyermeknek az agya sem fejlődik 

olyan mértékben, ahogyan kellene. Akár 30%-al is kisebb lehet az agyuk a normálisan fejlődő 

társaikénál. Az érzelmileg elhanyagolt, vagy bántalmazott gyermekeknél pedig az állandó 

készültségben álló szorongásközpont nehezíti a többi agyterület normális fejlődését, más 

gyermekeknél az agy boldogságérzésért felelős bal homloklebenyi része mutat a normálisnál 

                                                 
116Zsámbéki Eszter: A lakásotthonokban élő gyermekek helyzete. In: Család, Gyermek, Ifjúság. 2004/2, 5-19. o. 

 
117 Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Tájékoztató a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemről 2005. év, 

Budapest, 2006., 53-56. o. 
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kisebb idegi aktivitást, azaz a gyermek nem tanult meg örülni. A gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő gyermekek így mire iskoláskorúak lesznek, nagyon gyakran küzdenek 

képességeiktől függetlenül hiányos ismeretekkel, beszéd- és/vagy részképességzavarokkal, 

figyelmi problémákkal, pszichiátriai problémákkal, melyek nagymértékben nehezítik iskolai 

előmenetelüket.118 

A környezet elvárásai, és a gyermek belső motivációi is meghatározóak a gyermek 

teljesítményhez való viszonyában. Humanisztikus megközelítésből119 tekintve az 

önmegvalósító tendencia kiteljesedéséhez a környezet feltétel nélküli elfogadása 

elengedhetetlen lenne. Maslow ezt úgy fogalmazza meg motivációs hierarchia elméletében, 

hogy az önmegvalósítás, mint komplexebb szükséglet csak az alapvető szükségletek 

kielégítése után jelentkezik. A gyermekvédelmi gondoskodásban élők esetében az alapvető 

szükségletek közül jó esetben a fiziológiaiak ki vannak elégítve, bár sokszor maradnak az 

alacsony ételnorma következtében éhesen is a gyermekek. Biztonságigényük is csak többé-

kevésbé elégülhet ki, hiszen értük nincs, aki kiálljon, megvédje őket, s ezt sokszor tudja a 

környezetük róluk. Több olyan gyermekotthont ismerek, ahol a gyermekek a környékbeli 

bandák állandó célpontjai, s nevelőik nem állnak ki mellettük (félelemből, vagy 

nemtörődömségből, de sokszor még csak nem is tudnak arról, hogy a gondoskodásukra bízott 

gyermekeket nap, mint nap megkergetik, megverik az utcán). Jövőjükkel kapcsolatos 

bizonytalanságuk szinte állandó szorongásforrás már egész kiskoruktól fogva. A hovatartozás 

igényének kielégítetlenségére már utaltam Zsámbéki Eszter fentebb idézett vizsgálata 

kapcsán. A megbecsültség iránti igény kielégülését nagyon ritkán kapják meg a felnőttektől, 

így inkább kortársaik megbecsülését igyekeznek megszerezni. Az a pozíció, amelyet általában 

a felnőttek szemében negatív értékek felmutatásával szereznek meg (pl. bohóckodás, 

vagánykodás, verekedés), nem ad elég pozitív önértékelési alapot ahhoz, hogy elinduljanak az 

önmegvalósítás, önkiteljesedés útján. A magasabbrendű motívumok, mint a megismerés, 

esztétikai élmény iránti igény, vagy önmegvalósítás mind fontos összetevői lennének az 

iskolai teljesítménynek. 

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban növekvőknek 

miért van akkora lemaradása iskolai végzettség tekintetében az azonos korú családban 

nevelkedő társaikhoz képest.  

 

2004/2005. tanévben általános iskolába járó gyermekek adatai120 (a családban élők adatai az 

Oktatási minisztérium által közölt statisztikákból származnak):  

 Normál 

korú 

Túlkoros Összesen Ebből értelmi fogyatékosokat ellátó 

oktatásban részesül 

Gyermekotthon 43% 57% 100% 34% 

Nevelőszülői 

hálózat  

63% 37% 100% 17% 

Családban élők Nincs 

adat 

Nincs 

adat 

100% 9% 

 

A 2004/2005. tanévben az általános iskolát befejező tanulók továbbtanulása121 (a családban 

élők adatai az Oktatási minisztérium által közölt statisztikákból származnak) 

Iskolatípus Gyermekotthon Nevelőszülői 

hálózat 

Családban élő 

Gimnáziumban tanul 4% 14% 39% 

Szakközépiskolában tanul 12% 26% 36% 

Szakiskolában, szakmunkásképzőben 70% 57% 25% 

                                                 
118 Veressné Gönczi I.: A gyermekvédelem pedagógiája, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 33-37. o.  
119 Atkinson, Hilgard: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 505-510. o. 
120 Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Tájékoztató a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemről 2005. év, 

Budapest, 2006. 58. o. 
121 Szociális és Munkaügyi Minisztérium: tájékoztató a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemről 2005. év, 

Budapest, 2006. 58. o. 
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tanul 

Iskolarendszeren kívüli tanfolyami 

szakoktatásban vesz részt 

2% 1% Nincs adat 

Nem tanul 12% 2% Nincs adat 

  

Habár nem találtam meg minden ide tartozó adatot a családban felnövekvőkre vonatkozóan, s 

így a statisztika se teljesen összehasonlítható, a százalékos eltérések olyan nagyok, hogy azok 

önmagukért beszélnek. A gyermekotthonokban élőknek csak 16%-a kezdi a középiskolát 

olyan intézményben, ahol érettségit szerezhet (befejezni ennek csak egy töredéke fogja 

sikeresen a statisztikák alapján), de a nevelőszülőknél élőknek is csak 40%-a kezd ilyen 

típusú iskolát, míg a családban növekvők közül 85%. A gyermekvédelmi ellátásban 

részesülők tehát súlyos hátrányokkal indulnak az „életnek” majd nagykorúságuk idején, 

hiszen minél alacsonyabban iskolázott valaki, annál nehezebben tud elhelyezkedni, annál 

nagyobb esélye van arra, hogy perifériára kerüljön, rászorulóvá váljon, különösen, ha nincsen 

mögötte stabil családi háttér, aki támogassa.  

 

Kutatások hosszú sorának tapasztalata, hogy a gyermekkel szembeni elvárások 

nagymértékben befolyásolják a teljesítményüket. Ezen összefüggés gyermekvédelmi 

szolgáltatásokra vonatkozó következményeinek a megértése fontos pont az érintett gyerekek 

iskoláztatásának megszervezésében. Ha a nevelőknek és tanároknak alacsonyak az elvárásaik 

az „intézeti gyerekekkel” szemben, csak azért, mert intézetben nőnek fel, illetve, mert 

nehezített családi, életkörülményekből érkeznek, akkor az nagymértékben befolyásolja 

teljesítményüket és így jövőbeli lehetőségeiket. Ez a fajta előítéletes és sztereotip hozzáállás 

egyenes következménye annak, hogy a fiatalok iskolai sikeressége, eredményessége nem kap 

elsőbbséget a gondozás, nevelés tervezésében. A fiatalok nem kapják meg azt a tanulmányi 

segítséget, amire szükségük lenne. A nevelők alulértékelik azt a lelki terhet, nehézséget, 

amellyel a fiataloknak meg kell küzdeniük. 

A gyermekotthonban, vagy nevelőszülőnél a fiatalok a szülői gondoskodáshoz hasonló 

figyelmet nagyon gyakran nem kapják meg a tanulmányok területén sem. Megfigyelhető a 

gyermekotthonok vezetésében az a tendencia, amelynek alapján a szakellátásban a gyermekek 

testi fejlődését kísérik figyelemmel elsősorban, és tanulmányaikat az iskolák kizárólagos 

felelősségének tekintik.  

A dicséret, ill. annak hiánya egy másik fontos összetevője a gyermekvédelmi ellátásban 

felnövő fiatalok teljesítményeinek. A nevelők tudatlanságból, vagy nemtörődömségből 

nagyon gyakran nem figyelnek oda arra, hogy megdicsérjék a gyermek igyekezetét, még ha 

nem is hoz túl látványos eredményt rögtön az első napokban. Ezzel aztán elveszik a kedvét 

attól, hogy további erőfeszítéseket tegyen a jobb teljesítmény irányába. Az sem ritka sajnos a 

mai napig sem, hogy még azokat a gyermekeket is lebeszélik a tanulásról, akikben volna 

belső motiváció. Ismerek olyan harmadéves szociális munkás hallgató volt állami 

gondozottat, akit nevelője nem engedett gimnáziumban továbbtanulni, mondván, hogy az túl 

erős számára a falusi iskola után (ahol mellesleg jeles tanuló volt), hanem beíratta egy 

szakmunkásképzőbe. A fiatalembernek az volt a szerencséje, hogy később talált olyan 

patronálókat, akik rábeszélték a továbbtanulásra, s így munka mellet leérettségizett, és 

jelenleg főiskolát végez. 

A helyzet nem csak itthon ilyen szomorú. Angliában a gyermekvédelmi ellátásban részesülő 

gyermekek iskolai teljesítménye messze elmarad a családi környezetben felnövő társaikétól. 

Későbbi életük során a rossz iskolai tapasztalat is hozzájárul a szociális marginalizálódáshoz: 

az utcán alvó hajléktalanok negyede-harmada állami gondozásban részesült, a felnőtt 

börtönökben élők legalább negyede töltött valamennyi időt állami gondozásban.122 

Angliában ezt a felmérést, amely kimutatta az állami gondozásban élők ilyen mérvű 

lemaradását, egy akcióterv kidolgozása követte, melynek kidolgozását egy széles körű 

társadalmi vita előzte meg. A gyermekvédelmi gondoskodásban felnőtt gyerekek iskolai 

                                                 
122 Barnardo’s Alapítvány kiadványa, 2001, London, www.barnardos.org.uk 
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teljesítményének kutatása egyértelműen mutatja, hogy jelentős javulást elérni csak az oktatási 

és szociális szolgáltatások összehangolásával, együttműködésével lehet.123 

 

                                                 
123

Kravalik Zsuzsa: Együttműködés a gyermekvédelmi igazgatásban. In:Család, Gyermek, Ifjúság, 2004/4, 28-

34. o. 
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9.6 Jogok és kötelességek a gyermekvédelmi rendszeren belül 

 

„A mai gyermekeknek csak jogai vannak, kötelességei nem” Ez a mondat 

rengetegszer elhangzik még ma is nevelői értekezleteken, magam is számtalanszor 

találkoztam szembe ezzel, amikor szakmai vitát próbáltam folytatni nevelőkkel, 

gyermekfelügyelőkkel, hogy miért lenne fontos büntetés helyett dicsérettel nevelni, vagy 

milyen ötleteik volnának a gyermek motiválására. Ez az első látásra jogosnak tűnő kijelentés 

nagyon sok felnőttet „megvéd” attól, hogy komolyan elgondolkozzon azon, hogy milyen 

nevelési eszközöket lehetne használni. Hiszen a jutalmazás-büntetés kérdése mindig kényes 

része a pedagógiai munkának. A gyermekneveléssel foglalkozó felnőttek gyakran érzik úgy, 

hogy csapdába kerülnek akkor, amikor büntetni akarnak, hiszen bármit találnak is ki, az 

általában sérti a gyermeki jogokat, legtöbbször a gyermek emberi méltóságához való 

alkotmányos jogát. 1998-ban született egy ombudsmani jelentés, amely kifogásolta a 

gyermekotthonokban alkalmazott büntetési módokat, így például a gyermekek fizikai 

bántalmazását, a hozzátartozókkal való kapcsolattartás akadályozását, a szobafogságot, a 

zsebpénzelvonást és a szakköröktől való eltiltást is. A gyermekneveléssel foglalkozó 

szakemberek ezért gyakran felteszik a kérdést: akkor mivel büntethetünk egyáltalán? Mint 

ahogy az Zsámbéki Eszter vizsgálatából is kitűnik, a büntetések módjai még ma is változatos 

képet mutatnak, és a megalázó, az emberi méltóságot sértő büntetések még mindig elég nagy 

számban fordulnak elő, bár a testi fenyítés visszaszorulóban van. A gyermekek válaszaiból az 

derült ki, hogy a legsúlyosabb büntetésnek a másik otthonba történő helyezés lehetőségének 

felvillantását tartják. 

Ha valamelyik gyerek súlyosan megszegi a szabályokat, mi történik akkor?124 

Nincs büntetés, legfeljebb szidás 31 

Kimenőmegvonás 46 

Máshová helyezéssel való fenyegetés 26 

Nem nézhet tévét 23 

Leviszik az igazgatóhoz 15 

Szobafogság 14 

Nem számítógépezhet 13 

Sarokba állítás, guggolás, térdepeltetés 13 

Csoportgyűlés 11 

Fegyelmi 8 

Írásbeli figyelmeztetés 7 

Zsebpénz elvonás 7 

Közös programoktól eltiltás 5 

Verés 4 

Egy hónapon át tartó mosogatás 4 

Szakkörtől való eltiltás 3 

Zsebpénzt később kapja meg 3 

Elküldik a fürdőszobába 2 

Nem mehet haza 2 

Elküldik sétálni 1 

Bocsánatot kell kérni 1 

 

Szembetűnő a gyermekeknek az a felfogása, hogy a büntetésre koncentrálnak: „nincs 

büntetés, csak szidás” megfogalmazás azt sugallja, mintha a büntetés lenne a „normális” 

megoldás. A megbeszélés, beszélgetés, mint probléma-megoldási mód fel sem merül, ami azt 

sugallja, hogy talán nem is ismerik ezt az „elrendezési” módot. Ez azért nagyon fontos, mert a 

gyermekvédelmi gondozásban nevelkedő gyermekeknek egy nagyon nagy hátránya, hogy hol 

vannak a határai, melyek a fontos szabályok az életében, s melyek a kevésbé lényegesek. 

                                                 
124 Zsámbéki Eszter: A lakásotthonokban élő gyermekek helyzete. In: Család, Gyermek, Ifjúság. 2004/2, 5-19. o. 
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Herczog Mária arra hívja fel a figyelmet, hogy kötelességteljesítés csak olyan gyermektől 

várható el, akinek lehetősége volt elfogadni önmagát, szeretni önmagát és környezetét125. 

Ahhoz, hogy el tudják sajátítani a „normális” viselkedési mintákat, szabályokat, szeretetteljes, 

elfogadó légkörben jelentkező következetesen megfogalmazott határokat kell eléjük állítani. 

Ha ezt nem kapta meg csecsemőként, azt nagyon nehéz, és csak nagyon következetes, tudatos 

pedagógusi munkával lehet kiépíteni a későbbiekben. Egy dolog biztosan nem segít a 

gyermek felelősségtudatának, kötelességérzetének fejlődésében: ha állandó visszautasítást, 

büntetést kap a tetteiért.  

A gyermekvédelmi gondozás alatt álló gyermek környezetre adott reakcióit, rendszerint a 

kétségbeesésből fakadó, mindenáron való alkalmazkodási igyekvés jellemzi. Ha az elvárások 

negatívak, akkor az eredmény az lesz, hogy kialakul a negatív spirál, amelynek következtében 

deviáns irányba szocializálódik a gyermek. Ennek egyik összetevője, hogy a gyermekre csak 

akkor figyelnek, ha gond van vele, hiszen ilyenkor gondot jelent nevelői számára. Thomas 

Gordon126azt kutatja a család körében, hogy valójában egy-egy nehézséget ki hord magán, 

pontosabban kié a nehézség. Ki a problémagazda? Megfogalmazásából kitűnik, egy alapvető 

különbségtétel, amely szerint: amikor egy gyermek olyat tesz, ami megakadályozza a felnőttet 

valamely igényének kielégítésében (itt a viselkedésre, mint el nem fogadhatóra kell gondolni, 

minthogy a felnőttnek okoz gondot), ilyenkor a felnőtt a problémagazda. Azonban ha a 

gyermek az, aki nem tudja kielégíteni valamely szükségletét, a helyzetet úgy tekintjük, hogy 

itt a gyermeknek van bizonyos kényelmetlensége, ennek értelmében ő a nehézség hordozója. 

Egy viselkedési téglalapban foglalta mindezt össze: 

 

 

 

ELFOGADHATÓ 

VISELKEDÉS 

 

 

 

Gyermeké a nehézség 

 

A gyerek viselkedése a gyereknek 

okoz kellemetlenséget. 

 

Nincs nehézség-terület 

 

A gyerek viselkedése sem a 

gyereknek, sem a felnőttnek nem 

okoz nehézséget 

EL NEM FOGADHATÓ 

VISELKEDÉS 

 

Felnőtté a nehézség 

 

A gyerek viselkedése a 

felnőtteknek okoz kényelmetlen- 

séget. 

 

 

Ha tehát a nevelő (hiszen a gyermekotthonban ő tölti be a szülő szerepét) csak akkor reagál, 

amikor neki okoz gondot a gyermek viselkedése, ez csak benne tartja abban a negatív 

spirálban, amely a rossz gyermek szerep kialakulásának klasszikus modellje. Egy 

csoportfoglalkozáson mondta el egy 16 éves nagylány, akinek már rendőrségi ügye is volt, 

hogy ő két éve tudatosan kezdett „balhézni”. Addig viszonylag jó tanuló volt, mindig 

betartotta a lakásotthon szabályait, megpróbált beilleszkedni. Ebben az időben nem 

foglalkozott vele senki a felnőttek közül. Akkor elhatározta, hogy kilép a jó gyerek szerepből, 

hátha így majd figyelnek rá, de nem így lett: megbüntették, leszidták, de senki nem kérdezte 

meg tőle, hogy mi történt, mi van vele. Ő azt gondolta, hogy elmegy addig a határig, amíg ezt 

sikerül elérnie, s csak mikor a rendőrségre beidézték jött rá, hogy hiába várja a kérdést.  

A szabályok, kötelességek betartása tehát egyrészt tanult folyamat, melyben erős 

elmaradásokkal indulnak a deviáns életformájú családokból bekerülő gyermekek. Másrészt 

ugyanilyen súllyal esik latba az a bizalom, szeretet, aminek megléte nélkül nincs esély 

nagyobb korában bepótolni a korábbi mulasztásokat. 

Szintén saját tapasztalatom volt, hogy egy nevelői értekezleten egy nagykorúságához közelítő 

fiú további sorsáról beszéltünk. A fiatalember 6 éves korától élt abban az otthonban, (ill. 

                                                 
125 Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2003. 36-38. 

o. 

126 Dr. Thomas Gordon: Tanítsd gyermeked önfegyelemre, Assertiv kiadó, New York, 1989, 145-170. old. 
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annak elődjeként működő nagyobb intézményben), ahol jelenleg is volt, tehát nevelőinek egy 

része már 12 éve ismerte. Az értekezlet abból állt, hogy felsorolták a fiú „bűneit”: agresszív, 

indulatos, önfejű, nem tartja be a szabályokat. Én pár héttel korábban kerültem kapcsolatba a 

fiúval, nagyon erős szeretetvágy, kötődésigény, megfelelni vágyás jellemezte meglátásom 

szerint. A megbeszélés legdöbbenetesebb pontja az volt számomra, hogy az elhangzott 

kérdésre, miszerint milyen jó tulajdonságai vannak a fiúnak, a nevelőtestület (6 fő) 

egyöntetűen jelentette ki a 12 éve kezük alatt nevelkedő gyermekről, hogy nincs ilyen 

jellemzője. A legszomorúbb nem is a tény volt, hogy ezt ki merték jelenteni, hanem az, hogy 

nem érezték saját felelősségüket abban, hogy ez így alakult.  

A negatív énkép kialakítása fontos „összetevője” a kriminális fejlődésnek is. Reckless és 

munkatársai egy utánkövetéses vizsgálat során azt találták, hogy a „rossz fiú” szerep 

elfogadása súlyos erővel esett latba a bűnöző magatartás választásánál127. A „rossz vagyok” 

önelképzelés a szülő érzelmi visszautasításával kezdődik, hiszen „akit nem szeretnek, az nem 

lehet jó”. Mivel ezzel az énképpel közeledik a nevelőihez is, ha az őt körülvevő felnőttek nem 

törekednek tudatosan ennek az énképnek a „lerombolásán”, akkor állandó szidást, elutasítást 

fog „kivívni” magának a részükről is. Így egyre negatívabb énképe lesz, amelynek 

megfelelően egyre deviánsabban fog viselkedni. Ha én-képét bűnöző értéknormákkal ruházza 

fel (a környezet visszajelzései alapján), az a bűnöző magatartás választását segíti elő128. 

 

A tömegtájékoztatás, az utcára kivitt s ott feltűnő módon reklámozott agresszió, erkölcsi 

lazaság, nagymértékben hatnak egy gyermek gondolkodására. A serdülőkorú fiataloknak, 

különösen az állami gondozás alatt élők esetében a társadalmiasodás, az olyan élményekben 

merül ki (irányító felnőtt jelenléte híján), amit a csavargás, a különböző videofilmek látványa 

és az erőszak reklámozása nyújt számukra. A gyermekotthonokban végzett felmérések alapján 

az itt élő gyermekek szabadidejük nagy részét tévézéssel töltik, hiszen a tévé a legjobb 

„gyermekmegőrző”, addig nem kell vele foglalkozni, amíg előtte ül. A szocializálódásuk 

másik fontos színtere a disco, ahol a 12-13 éves fiatalok is koruknál öltözetükben és sok más 

egyébben is igyekeznek jóval többnek látszani. A különböző szórakoztató TV csatornák által 

diktált image-nek szinte valamennyi jellemzőjét kívánják magukon hordozni. Aki egy olyan 

csoportosulásban, ahol ez az értékmérő, nem felel meg, az el nem fogadottá, kirekesztetté 

válik. Szorosabb társkapcsolataik létrehozatalánál teljesen természetesnek érzik, hogy az 

udvarlás, mint olyan, felesleges. Gyakori a csaknem félórás ismeretség utáni szexuális aktus 

felajánlása. Történetesen az sem ritkaság, hogy az ilyen ismeretségekből, vagy inkább 

ismeretlenségekből adódó terhesség egyik fél számára sem kívánatos állapot. Az eredmény: 

abortusz. Említhetném még a bátorságot koholó alkoholt, drogot, amely tekintetében szintén 

korosztályi átlaguknál nagyobb mértékben veszélyeztetettek a gyermekotthonokban 

nevelkedők. Mindezek mozgatórugója az elfogadás utáni vágyakozás, ill. félelem a 

kirekesztettségtől.  

 

 

Az állami gondozásban élő gyermek és fiatal számára a legfőbb érték az, hogy elfogadják, 

szeressék. Minden megtévedt útkeresése, amelyről azt gondolja, hogy jó, ennek a szándéknak 

felel meg. Mindannyiunkat érnek kudarcok, amikor a teljesítményünk elmarad az általunk 

várt szinttől, sérti énképünket. Normális esetben ilyenkor vagy megsokszorozzuk 

erőfeszítéseinket, vagy más célt tűzünk ki magunk elé. Ha viszont a kudarcok vissza- vissza 

térnek, és kitöltik az életünket, akkor sajátságos jelentőséget kapnak, nem tudjuk őket 

félresöpörni. Lappangó, kísértő emlékek formájában fennmaradnak. Ezen az úton a 

fogyatékosság mélyen gyökerező érzése fejlődhet ki, ami később megállíthatatlanul 

súlyosbodhat. A fogyatékosság érzését különféle okok idézhetik elő: testi gyengeség, 

                                                 
127 Reckless, W.-Dinitz, S.-Murray, E.: Self concept as an insulation against Delinquency, American 

Sociological Review. 21. 744-746. o. 

128 Dr. Münnich I.: A gyermek- és fiatalkorú bűnözés. In: Dr. Münnich I.- Dr. Szakács F.: Bűnöző fiatalok, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 29. o. 
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kedvezőtlen külső, szociális meg nem felelés129. Az alacsonyabbrendűségi komplexust olyan 

tartós és erős feszültségként határozhatjuk meg, amely a személyi adottságainkra vonatkozó 

fogyatékosság érzésével függ össze.  

E gyakori nehézségekből fakadó hiányt, az úgynevezett helyettesítő kompenzációval 

próbálják pótolni. Erről akkor beszélünk, ha egy személy nem tudja megszüntetni hátrányos 

helyzetét, viszont más területeken kielégülést talál. Mivel a gyermekek jó része nem tudja a 

felnőttek megbecsülését kivívni, kénytelen kortárskapcsolatokban kitűnni valamivel. Állami 

gondozottakkal folytatott csoportfoglalkozásokon gyakran használjuk azt a játékot, amikor a 

gyermekeknek egy embert ábrázoló rajzon kell feltüntetniük önmagukat, annak alapján, 

ahogyan a közösségen belül érzi magát. Tehát e játék lényege, hogy felmérjük, a gyermek 

hova sorolja személyét saját környezetében. A gyermekotthonok 14-18 éves lakói közt szinte 

valamennyi gyermek a lerajzolt emberi alak szív részéhez írta a nevét. A szív helye számukra 

azon vágyukat jeleníti meg, hogy elfogadottak és megbecsültek legyenek a közösség számára, 

ill. szeressék őket a társaik.  

 

 

Feldmár András analitikus megközelítésből szemlélve azt mondja, hogy az ember nem lehet 

addig szabad, nem élhet teljes életet, amíg az általa átélt traumákat eltávolítja magától. 

Szerinte a traumák szinte minden esetben hasításhoz vezetnek, azaz énünk egy részét 

leválasztjuk magunkról, de ez onnantól tudat alatt irányítja életünket. Az állami gondozottak 

esetében nyomon követhető a „megismétlés kényszere”130, amelynek hátterében az ilyen fel 

nem dolgozott és ezért tudattalanba száműzött traumák állnak. Legszembetűnőbb példa erre 

az, hogy miközben azt hangoztatják kamaszként, hogy soha nem fogják gyermekeiket állami 

gondozásba adni, közben nagy részük mégis beadja őket felnőttként. A börtönben számtalan 

olyan apával találkoztam, aki elítélően beszélt arról, hogy az ő apja is börtönben volt, 

gyermeke mégis amiatt van jelenleg gyermekvédelmi gondoskodásban, mert ő is börtönbe 

került. Feldmár András azt mondja, hogy csak úgy lehet kilépni ebből a sorsszerűen ismétlődő 

negatív történésláncolatból, ha „meg tudjuk ölelni” énünknek a lehasított részét. Ehhez 

azonban szembe kell néznünk ezzel az én- résszel, meg kell élnünk a trauma fájdalmát újra. 

Ezt azonban csak valakibe kapaszkodva tudja megtenni az ember. Csak úgy lehet az átélt 

traumákat feldolgozni, ha megéli az ember, hogy valaki szereti őt, támaszkodhat valakire.131 

 

                                                 
129 Allport, G.W.: A személyiség alakulása, Budapest, 1997, 146-149. old. 
130 Freud, S.: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat-Talentum, Budapest, 1994. 225-235. o. 
131 Feldmár A.: Végzet, sors, szabad akarat, In: Feldmár A., Popper P., Ranschburg J.: Végzet, sors, szabad 

akarat, Saxum-InfoMed Kft, Kaposvár, 2004. 86-98. o. 
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9.7 Nevelőszülőknél nevelkedők jellemzői, nehézségei 

 

A nevelőszülőknél élő gyermekekre vonatkozó szakirodalom még a gyermekotthonok 

lakóiéhoz képest is szegényesebb. Számos cikk, könyv foglalkozik az örökbefogadással, de a 

nevelőszülőknél élő gyermekekkel annál kevesebb. A nevelőszülőknek részt kell venniük egy 

60 órás tanfolyamon, melyen elvileg elsajátítják mindazt a tudást és készséget, melyre 

szükségük lesz a gyermekekkel kapcsolatosan. A tapasztalatunk azonban az, hogy nagyon 

gyakran ez kevés ahhoz, hogy megküzdjenek mindazokkal a problémákkal, melyek 

felmerülnek a tényleges találkozáskor.  

 

A nevelőszülős elhelyezés jellemző nehézségei a család részéről 132:  

 

 A nevelőszülő csalódik, más gyermeket várt (pl. nagyon sokszor nem tudják a 

nevelőszülők, hogy milyen betegséggel, fogyatékossággal küzd a gyermek, akit 

kapnak, csak amikor megérkezik hozzájuk a gyermek és az „aktája”, amiből ezekre 

fény derül)  

 A nevelőcsalád élete erősen megváltozik, felborul a rend és a nyugalom, újra kell 

strukturálni a teljes családi életet 

 A vér szerinti családtagok (különösen a gyermekek) féltékenyek lesznek 

 Korábbi pszichés sérülések következményeit nem tudják kezelni (pl. lopás, 

gyújtogatás) 

 A vér szerinti szülők iránti érzelmek (minden ambivalenciájukkal együtt) áttevődnek a 

nevelőszülőkre, s ezt ők nem tudják kezelni 

 A nevelőszülők azonnali hálát, megbecsülést várnak a gyermektől, ami hárítást vált ki 

belőle 

 A korábban elmulasztott érzelmek, kapcsolatok pótlására van szükség ahhoz, hogy 

gyógyuljanak, egészségesen fejlődhessenek, így koruknál fiatalabb gyermekekre 

jellemző szinten igénylik a törődést, babusgatást. 

 

A nevelőszülős elhelyezés jellemző nehézségei a gyermek részéről: a nevelőszülőkhöz 

kerülő gyermek helyzete nagyon nehéz, mert terhelik mindazok a sérülések, melyekről 

korábban beszéltünk, s mindehhez hozzátevődik pár speciális nehézség, melyek közül a 

legfontosabbak: 

 Átmenetiség: a gyermekek legtöbb esetben maguk is tudják, hogy a 

nevelőszülő és örökbefogadó szülő között mi a különbség. Azok, akik 

gyermekotthonokból kerülnek nevelőszülőkhöz, ismernek olyanokat, akiket 

visszaadtak, nem neveltek tovább. Legjobb esetben is nagykorúságukkal véget 

ér a nevelőszülőkkel való hivatalos kapcsolat, ez nehezíti azt, hogy saját 

családjuknak tekintsék a nevelőcsaládot. 

 Feltételesség: a legtöbb nevelőszülő ki is mondja, de ha nem, akkor is a 

gyermekek úgy érzik, hogy maradásuk attól függ, hogyan viselkednek. A 

klinikumban számtalan olyan kiskamaszt, kamaszt kezelünk, akiket 

nevelőszüleik lelkesen neveltek mindaddig, amíg az első kamaszkori 

lázadások, összeveszések el nem kezdődtek. Ekkor azonban a nevelőszülők 

nem vállalták tovább a gyermeket, visszaadták intézetbe. Sokszor találkozunk 

azzal is, hogy a nevelőszülők „pedagógiai módszerévé” válik a gyermek 

fenyegetése a visszavitellel. Ez nagyon súlyos terhet ró a gyermekre, melynek 

nyomása alatt szinte biztos, hogy előbb-utóbb valamilyen cselekedettel eléri a 

fenyegetés beváltását (elébe megy, mert nem bírja elviselni a feszültséget, 

szorongást, melyet a fenyegetés okoz). Különösen feltűnő ez a tendencia olyan 

                                                 
132 Dr. Kálmánchey Márta: Nevelőszülőknél élő gyermekeknél előforduló pszichés problémák. In: Család, 

Gyermek, Ifjúság, 2001/2, 24-29. o. 
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gyermekeknél, akik már több nevelőszülőnél is voltak, s akiket visszaadtak 

korábban különböző problémák miatt.  

 Lojalitás-konfliktus: ez a probléma még akkor is fennáll, ha a gyermek nem 

ismeri vér szerinti szüleit, hiszen akkor is van egy kép benne róluk, arról, hogy 

ő egy másik családban tartozik származása szerint. Még nehezebb a helyzet, ha 

tartja is a kapcsolatot eredeti családjával, hiszen ilyenkor úgy érezheti, ha a 

nevelőszülőket szereti, elárulja édes szüleit, s fordítva. Nehéz az ilyen 

esetekben a gyermeknek eldöntenie, hogy hova is tartozik tulajdonképpen, s 

nehezen érti meg, hogy mindkét családban meglehet a helye. 

 Én- azonossági problémák: a nevelőcsalád értékrendje, normái, szokásai 

legtöbb esetben eltérnek a gyermek addigi környezetének értékeitől, normáitól, 

szokásaitól. Legtöbb esetben a gyermek az, akinek át kell vennie az új család 

életmódját, ami azt eredményezheti, hogy úgy érzi, bekebelezték, elvész a saját 

egyénisége.  

 Másodrendűség érzése: nagyon sokszor fogalmazzák meg nevelőszülőknél élő 

gyermekek, hogy úgy érzik ők nem teljes jogú tagjai a családnak. Különösen, 

ha van a nevelőszülőknek saját gyermeke, akkor éleződik ez erősen ki. A 

vérszerinti gyermekekkel sokszor kivételeznek a szülők, s ettől a nevelt 

gyermekek kirekesztettnek érzik magukat.  

 

A gyermekek mindezekre a nehézségekre különbözőképpen reagálnak, de szinte mindegyikük 

hoz valamilyen tünetet, melyben megnyilvánulnak problémái. A leggyakoribb tünetek a 

következők: 

o Regresszió: a gyermekek életkoruknak nem megfelelő szinten működnek. Ennek oka 

egyrészt a törődés, figyelem kivívása, másrészt az az érzés, hogy nem tud megfelelni a 

külvilág elvárásainak.  

o Dac, hisztizés: ezek a figyelemfelkeltésnek nem túl adaptív, de annál gyakoribb 

megnyilvánulási formái. Ugyanaz a kötődésvágy áll mögötte, mint a regresszió esetén, 

csak az ilyen gyermekeknél a szorongás, az elutasítástól való félelem oppozícióba 

fordítja ezt a vágyat.  

o Habzsolás, tárgyak dugdosása: ezen jelenségek hátterében egyrészt a korábbi 

nélkülözések vannak, másrészt viszont van egy szimbolikus jelentése is, a szeretet 

megszerzése, bekebelezése. 

o Lopás, hazudozás, rongálás: hátterében általában a figyelemfelkeltés, súlyos kötődési 

zavar, gyakran érzelmi problémák is állnak. Leggyakrabban olyan gyermekeknél 

figyelhető meg ilyen viselkedés, akik már több nevelőszülőnél is voltak, s így 

bizalmuk megingott a felnőttekben, vagy pedig súlyos bántalmazásnak voltak kitéve 

származási családjukban. 
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9.8 A szülőkkel való kapcsolattartás  

„Szürke volt, ami eddig történt. Távol vagyok 

a családtól, semmi szeretet, semmi.”133 

 

Hanák Katalin 1983-ban közölt felmérésének egy részét képezte, állami gondozottak 

élettörténeti beszámolójának elemzése, amely érdekes adalékokat tartalmaz a gyermekeknek 

szüleikhez fűződő viszonyáról. 

Az életrajzok szerkezeti sajátossága az volt, hogy a gyermekek 80%-a az állami gondozásba 

kerülése előtti időről színesen, érzelemtelten (bár a későbbiekben látni fogjuk, hogy főleg 

negatív érzelmekkel) beszél, míg a bekerülése utáni időszakról szinte alig van mondanivalója. 

Az arányeltolódást a szerző azzal magyarázza, hogy a családból való elszakadás olyan 

megrázkódtatást jelent a gyermekek számára, amelyet a gyermekotthonban töltött évek sem 

tudnak feledtetni. Ehhez társul az, hogy a gyermekotthon zárt világa mesterséges, 

színtelenebb világ.  

A történetek családcentrikussága mindenesetre azt mutatja, hogy a család a gyermekek 

számára egy nagyon fontos érték, amit sok minden más elé helyeznek, 

Egy másik lehetséges magyarázat erre, hogy olyan nyomasztó, traumatizáló élményeket 

hoznak magukkal a gyermekek a családból, melyeket nem tudnak feldolgozni az évek 

folyamán sem.134 

A továbbiakban a szerző azt elemzi, hogy milyen asszociációk tapadnak a beszámolókban a 

család, ill. a gyermekek tevékenységéhez: 135 

 

Családra vonatkozó kulcsszavak A gyermekek tevékenységére vonatkozó 

kulcsszavak 

1. verés 

2. pénz 

3. halál 

4. betegség 

5. alkohol 

6. rossz lakás 

7. válás 

8. veszekedés 

9. munkanélküliség 

10. öngyilkosság 

11. baleset 

1. tanulás 

2. csavargás 

3. szökés 

4. lopás 

5. játék 

6. verekedés 

7. rendőrség 

8. hazugság 

9. szégyen 

10. bánat 

11. nemi erőszak 

12. öröm 

 

A felsorolásból pontosan kitűnik, hogy milyen körülmények közül kerültek be az intézetbe a 

gyermekek, miket élhettek át a korábbiakban, milyen sérüléseket hordozhatnak magukban 

ezek nyomán. 

A szülőképet tekintve is érdekes eredményeket közöl a szerző: az első, amit megállapít, hogy 

az esetek túlnyomó többségében a szülő fogalom két elkülönült szereplőre vonatkozik: az 

anyára és az apára, utalva ezzel a felbomló családokra, melyekben a szülők külön válva, 

sokszor egymással szembenálló felekként szerepelnek. Érdemes kiemelni a szülőkre 

vonatkozó nyelvi jelek érzelmi töltetét is. A gyermekeknek csupán 20%-a nyilatkozott 

pozitívan szüleiről, közel fele negatív érzelmeket fogalmazott meg velük szemben, míg 31% 

közönnyel, emocionális töltet nélkül beszélt róluk. Ez a „semlegesség” jelzi leginkább a 

gyermekek személyiségének károsulását, hiszen az érzelmi élet elszegényesedése, 

elsivárosodása állhat mögötte.  

A felmérés alapján a nevelőszülők is fontos szerepet játszanak a gyermekek életében, bár elég 

ellentmondásos a kép ezzel kapcsolatosan is. Az átlagnál nagyobb arányban nyilatkoznak 

pozitívan nevelőszüleikről (26%), de ugyanígy a negatív értékelést tekintve is vezetnek a 

nevelőszülők (57%). Az eredmények arra utalnak, hogy a nevelőszülő nyújthat támaszt a 

gyerekek számára, lehet segítője, erősítője, de sajnos az esetek nagyobb részében inkább 

tovább nehezíti az egyébként is nehéz sorsú gyermek dolgát. 

                                                 
133 Hanák K.: Társadalom és gyermekvédelem. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983., 130. o. 
134 Murányi Kovács E.-né: Adalékok a nevelőotthonban nevelkedő állami gondozott serdülők 

személyiségfejlődéséhez. In: Gegei Kiss P. (szerk): Pszichológiai tanulmányok. 10. kötet, Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1967., 287-293 
135 Hanák K.: Társadalom és gyermekvédelem. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 127-147. o. 
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Szintén a gyermekek korábbi traumáira utalnak azok az adatok, melyek arról szólnak, hogy 

miket ítéltek el a szüleikkel kapcsolatosan a felmérésben résztvevők: a nyomtalanul eltűnő, 

távozó, az erkölcstelen „rossz életet” élő, az alkoholista, ill. az egyéni boldogságát a gyermek 

érdeke elé helyező anyák képe jelenik meg ezekben a leírásokban, szégyenérzettel, dühvel, 

gyűlölettel övezetten. Az apáknál főleg a brutalitás és az alkoholizmus dominál, de a nemi 

erőszak is megjelenik velük kapcsolatosan.  

A tanulmány következő fontos eredménye, hogy megvizsgálja azt is, milyen a különböző 

családi helyzetekből érkező, különböző típusú gyermekek szüleihez való hozzáállása.  

A gyermekeket 7 alcsoportra osztották:  

I. Nem antiszociális magatartásúak 

1. családtalanok: szülőkkel nincs, vagy minimális a kapcsolat 

2. szerencsétlen sorsúak: szülő vagy a gyermek betegsége, családi tragédia 

3. anyagilag elesett, felbomlott családok: egyedülálló szülő elesettsége 

4. felbomlott és zömében deviáns magatartású családok: családfelbomlás, család 

devianciája 

5. szerencsétlen sorsú és felbomlott és zömében deviáns magatartású családok: a 

2.és 4.-es típus ötvözete 

II. Antiszociális magatartásúak (csavargás, garázdaság, lopás miatt került állami gondozásba) 

6. rendezett családi körülményűek: szülők rendezett körülmények között élnek 

7. rendezetlen családi körülményűek: rendezetlen, deviáns magatartású család 

 

A felmérésben azt találták, hogy minél több negatívum van a családban, annál többször 

jelenik meg a szülő az élettörténetekben, s legtöbbször a rendezetlen családi körülményeket 

megélő antiszociális viselkedésű gyermekeknél. 

Az érzelmi töltése ezeknek a beszámolóknak eltérően alakul egyrészt attól függően, hogy 

melyik szülőről van szó (az apák sokkal negatívabb megítélésűek), másrészt alcsoportonként 

változó. (ld. az alábbi táblázat): 

A táblázatból kitűnik, hogy a felbomló családok esetén igen alacsony a semleges válaszok 

aránya, mivel a család felbomlása, a viszályok többnyire valamelyik fél oldalára állítja a 

gyermeket, ami a negatív válaszok magas voltában nyilvánul meg. Ez azonban nem egy 

őszinte ragaszkodást jelent, mivel a pozitív megnyilvánulások alacsony szintűek.  

A legtöbb szeretet-megnyilvánulást az antiszociális magatartású, rendezetlen családból 

származóknál találtak, igaz itt a negatív válaszok is nagyon gyakoriak. A semleges válaszok 

náluk jelentkeznek a legalacsonyabb arányban. Hanák Katalin ezt azzal magyarázza, hogy ha 

a szülők megszegik az emberi együttélés írott és íratlan normáit, és szélsőséges élmények (pl. 

brutalitás) átélésére kényszerítik gyermekeiket, akkor azok nem térhetnek ki az érzelmi 

állásfoglalás elől. Érzelmi állásfoglalásuk gyakran etikai tartalmú (elítélő), de ugyanilyen 

arányban jön elő (éppen saját antiszociális viselkedésükhöz kapcsolódóan) az, hogy hiányzik 

a „jó” és a „rossz” közti különbségtétel képessége.  

A másik fontos eredmény, amely a táblázatból kitűnik, hogy a rendezett családban felnövő 

antiszociális gyermekeknél a semleges válaszok magasan dominálnak mindkét szülőt 

tekintve. Ez azt mutatja, hogy az érzelmi sivárság, a „langyos közöny” ugyanolyan romboló 

hatású lehet, mint a nyílt agresszió.  

A családtalan gyermekek éreznek leginkább ellenszenvet az apjuk iránt, ugyanakkor az anya 

iránti pozitív érzelmi megnyilvánulás viszonylag gyakori. Ennek az lehet az oka, hogy nagy 

százalékuk soha nem ismerte apját, s ezért őt hibáztatja minden bajáért, viszont a néha 

megjelenő, gyermekével valamelyest törődő anyába vetíti minden szeretetigényét. 

 

 

 

 

Az apa és anya említésének érzelmi töltés szerinti megoszlása az egyes típuscsoportoknál136 

                                                 
136 Hanák K.: Társadalom és gyermekvédelem. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983., 145. o. 
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Típuscsoportok 
Az apa iránti érzelem (%- ban 

kifejezve) 

Az anya iránti érzelem (%- ban 

kifejezve) 

pozitív semleges negatív összesen pozitív semleges negatív összesen 

1. családtalanok - 19 81 100 32 47 21 100 

2. szerencsétlen 

sorsúak 
28 72 - 100 40 39 21 100 

3. anyagilag 

elesett, 

felbomlott 

családok 

14 9 77 100 16 41 43 100 

4. felbomlott 

deviáns 

magatartású 

családok 

22 2 76 100 19 15 66 100 

5. szerencsétlen 

sorsú, 

felbomlott és 

deviáns 

magatartású 

családok 

10 14 76 100 19 36 45 100 

6. antiszociális 

magatartásúak 

rendezett 

családi 

körülményekkel 

22 63 15 100 17 66 17 100 

7. antiszociális 

magatartásúak 

rendezetlen 

családi 

körülményekkel 

32 1 67 100 43 10 47 100 
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Utószó 
 

 

 Ha a tisztelt olvasó eljut idáig a műben, akkor talán már nem kell magyaráznom azt, 

hogy mire jó a KÁSZPEM®. Őszintén remélem, hogy az itt bemutatott módszer ill. 

pedagógiai rendszer talán segítségére válhat hazánk gyermekvédelmi gondoskodásban élő 

gyermekei és fiataljai számára, és nem utolsósorban a velük foglalkozó kollégák kezében is 

hathatós eszközként szolgálhat majd. 

 

 Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a gyermekvédelem nem valami távoli és 

megfoghatatlan struktúra, hanem azon közreműködők körében valósággá formált emberi 

magatartás, akik közvetlenül foglalkoznak a családból kiemelt emberpalántákkal. Remélem, 

hogy hozzájuk is eljut ez a módszer. Hiszen nekik szánom.  

 

 Hisszük, hogy van jövője a gyermek és lakásotthonokban élő gyermekeknek és 

fiataloknak. Hisszük, hogy érdemeiktől függetlenül elfogadhatóak és szeretetreméltóak. 

Hisszük, hogy erre a belátásra Ők maguk is ráébreszthetők. 

 

 Kedves Olvasó! 

  

Ha teheti, kövesse nyomon az ÁGOTA® Alapítvány szakmai programrendszerének 

alakulását. Mert még hallatunk magunkról… a családból kiemelt gyermekek és fiatalok 

érdekében. 

 

Hamarosan érkezik a Róluk… értük… III. és IV. kötete is.  

           Kothencz János 

              ÁGOTA® és KÁSZPEM® 

                  alapító 
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Az Alapítóról és az ÁGOTA® alapításáról 

 

 Az ÁGOTA® Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért 

tevékenykedő karitatív szerveződést egy maga is állami gondoskodásban felnőtt fiatal, Kothencz János 

hívta életre 1996. december 6-án.  

  

 Kothencz János alapító 1973. december 14-én született Kiskunhalason. Közel 3 hónapos korában került 

állami gondoskodásba. Gyermekkorát az intézeti élmények jelentették, amely élmények és az ottani szokásvilág 

számos olyan érzést eredményeztek az akkor még kisfiú lelkében, melyeknek ma az ÁGOTA® országos szervezet 

létét is köszönhetjük.  

  A középiskola idejét Kiskunfélegyházán töltötte. Az érettségi megszerzését követően a Szegedi 

Hittudományi Főiskola évei következtek, ahol 1998-ban megszerezte első diplomáját. Ezt követően, a Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Pedagógia szakán szerzett újabb diplomát 2001-

ben, ezt követően 2002-ben a Hittudományi Főiskola egyetemi fakultásán is végzett. majd a Szegedi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Szociológia szakán diplomázott, 2008-ban. Mindemellett a 

mentális- pszichoszociális segítségvállalás területén szerzett végzettséget (Szociálterápiás csoportterapeuta és 

kiképző terapeuta). 

 Az ÁGOTA® karitatív célcsoport, 1998-tól egy az ugyancsak Kothencz János vezetésével működő 

alapítvány berkeiben működött. Napjainkra már olyannyira kinőtte magát az ÁGOTA® szervezet, hogy 

szükségessé vált az önálló, jogilag minden más szervezettől független bejegyzése. Így Kothencz János 

alapításával, a Csongrád Megyei Bíróság nyilvántartásba vette ill., bejegyezte az ÁGOTA® – Állami 

Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért – Alapítványt 2002. március 14-én. Az ÁGOTA® 

Alapítványnak tevékenysége országos jellegű, és bíróságilag is bejegyzett módon közhasznú szervezet. Így jött 

tehát létre az ÁGOTA® ügye, mely az egykor még állami gondoskodásban felnőtt fiatalember álmából mára egy 

országos szervezetté nőtte ki magát.  

 

A tisztelt érdeklődő bepillantást nyerhet e tájékoztató segítségével mindabba a munkába, melyet az 

ÁGOTA® Alapítvány végez célcsoportjaiban. 

 

 

Az ÁGOTA® Alapítvány célkitűzései 

 

Az Alapítvány fő célja:  

 

 Az alapítvány az állami gondoskodásban élő és az általában veszélyeztetett fiatalok 

vonatkozásában, az alább kifejtésre kerülő célkitűzések megvalósítása érdekében – „erejéhez” mérten és 

országos tevékenységi körű módon – biztosítja a célok érdekében tevékenykedő szakemberek, egyéb 

közreműködők és segítők, valamint elsődlegesen az állami gondoskodásban élők, és az egyébként 

veszélyeztetett fiatalok programbeli, szakmai, pénzbeli, tárgyi és erkölcsi támogatását. 

 

Az alapítvány céljai részletezve: 

Állami gondoskodásban élő fiatalokkal való foglalkozás területén 

 

1. Szocializálódásuk folyamán, segítő szakmai- és élményprogramok szervezése révén, a társadalmiságra 

nevelés elősegítése 

2. Önbizalmuk fejlesztését szolgáló programok szervezése és megvalósítása 

3. Kreativitásukat és különböző készségeiket elősegítő programok szervezése 

4. Az értelmükben akadályozott speciális szükségletű állami gondoskodásban élő fiatalok támogatása, 

képességfejlesztő szakmai- és élményprogramok szervezése, megvalósítása 

5. Az állami gondoskodásban élő roma származású fiatalok támogatása, a társadalomba való 

integrálódásuk hatékony elősegítése 

6. Perspektíváik pozitív módon történő realizálása 

7. Tanulmányi segítségnyújtás, korrepetációk szervezett módon történő megvalósítása, valamint a 

tanulmányaikhoz való hozzáállásban anyagi és tárgyi jutalmak juttatása ösztönzés céljából 

8. Nagyszabású „ÁGOTA” (Állami Gondoskodásban élők Országos Találkozója) élményprogramokkal 

teli nyári táborok, ill. kirándulások szervezése és támogatása, a különböző rendezvények kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó résztvevői számára ajándékok, jutalmak finanszírozása 

9. Az állami gondoskodásból való kikerülést követően (utógondozás) segítséget szeretnénk nyújtani az 

elhelyezkedés és beilleszkedés (társadalmi) nehézségei leküzdésében, esetenként konkrét anyagi 

(pénzbeli, tárgyi) támogatás odaítélése formájában 

10. Szervezett kultúr- és sportrendezvények megvalósítása, valamint különböző élményprogramok 

létrehozása a más-más gyermekotthonok lakói részére 
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11. A gyermekotthonok lakóinak lehetőségteremtés, hogy kapcsolatot alakítsanak ki más gyermekotthonok 

lakóival. Az intézmények egymás közti kapcsolatának elősegítése, határon túli állami gondoskodásban 

élőkkel való kapcsolatteremtés támogatása 

12. A kollégium rendszerű gyermekotthonok lakó- és családotthon jellegű gyermekotthonokká való 

átalakulásának folyamatában szakmai, erkölcsi, tárgyi és anyagi segítségnyújtás 

13. Képzéssel és szakemberek bevonásával lehetőség biztosítása az alapítvány karitatív segítői számára 

ahhoz, hogy megismerjék az állami gondoskodásban élő fiatalsággal való foglalkozás sokrétűségét és 

módját, valamint megfelelően reális képet alakítsanak ki a gyermekotthonokban élő gyermekekről és 

helyzetükről 

14. Az állami gondoskodásban élő fiatalokért megvalósítandó szakmai segítségvállalásban (szakemberek 

bevonásával), olyan segítő pedagógiai (nevelési) alternatívák, lehetséges módszerek alkalmazása vagy 

kidolgozása, mely(ek) hatékonyabbá teheti(k) e fiatalok élethelyzet realizálását önmaguk számára, és a 

társadalomba való beilleszkedés folyamán felkészültebbekké válhatnak. 

15. Felnőttképzés 

16. A szakmai segítségvállalásban pedagógiai, pszichológiai, szociológiai kutatások szervezése és 

megvalósítása ill. az állami gondoskodásban élők felé tett ilyen irányú szakmai törekvések anyagi, 

tárgyi és erkölcsi támogatása 

17. Keresztény értékekkel való kapcsolatteremtés elősegítése (Preevangelizáció) 

18. Egyházakkal való kapcsolattartás 

19. A Preevangelizáció vagy a fiatalság rétegpasztorációja vonatkozásában kapcsolatfelvétel, programok 

szervezése és megvalósítása a Katolikus és más történelmi egyházakkal 

20. Szakmai- és élményprogramok megvalósításában nevelési gyakorlat feltételeinek megteremtése és 

biztosítása az Universitas hallgatói számára 

21. Karitatív segítők toborzása 

Az egyébként veszélyeztetett életkörülményeket megélő fiatalok területén 

 

1. A hajléktalan életállapotú fiatalok számára ruhaakciók szervezése, közreműködés munkahely, 

munkalehetőség felkutatásában 

2. Élelmezésükben, és elszállásolásukban megvalósítandó segítségnyújtás 

3. Csoportos foglalkozások annak elősegítése céljából, hogy megvalósíthatóvá váljon számukra a 

társadalomba való beilleszkedés 

4. A szórakoztatóipar veszélyeinek kitett fiatalsággal való foglalkozás 

5. Prevenció, azaz megelőzéssel kapcsolatos programok szervezése. Iskolai felvilágosító programok, 

valamint kapcsolattartás olyan csoportokkal, intézményekkel, amelyek hatékonyan tudnak részt vállalni 

eme tevékenységben, pl.: drogambulanciák, stb.  

6. Az alapítvány által szervezett felvilágosító programokba szakemberek beszervezése több 

”tématerületről” 

7. A kallódó fiatalok, főleg a középiskolai korosztályú gyermekek családi hátterének, valamint problémáik 

okainak kiszűrése, megismerése, segítése, szakemberek bevonásával 

8. Alternatív szórakozási lehetőségek biztosítása kultúrcentralizált módon (Játszóház-program, vagy 

éjszakai játszóház-program létrehozása) 

9. Önsegítő csoportok létrehozása és működtetése 

10. Hátrányos családi helyzetű fiatalok kirándultatása, sportprogramok szervezése és lebonyolítása, 

valamint életkörülményeik (anyagi, tárgyi) támogatása 

11. Különböző készségfejlesztő csoportok létrehozása, meghirdetése iskolákban, szórakozóhelyeken, pl. 

hangszerhasználat-tanulási lehetőségek, moderntánc-tanfolyam stb. 

12. Filmklub, ahol a látott, különböző értékeket felölelő alkotásokból kiértékelő csoportos beszélgetéseket 

tartunk. Célunk ennek szervezése, mely egyben alternatívaként is szolgál az egyéb kulturálatlan 

látványosságok mellett  

13. Az állami gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatalok érdekeinek képviseletével (jogi, erkölcsi) a 

társadalmi tolerancia hatékonyabbá válásának elősegítése 

 

Évközi munka és utógondozói program családból kiemelt gyermekek körében 

 

Az ÁGOTA® az állami gondoskodásban élők körében egy ún. „Három lépcsős módszerrel” végzi feladatát 

 

Első lépcsőfok: Évközi munka 

 Rendszeres élményprogramok, ünnepek megtartása e gyermekek és fiatalok számára 

 A kollégium rendszerű gyermekotthonok lakó- és családotthon jellegű gyermekotthonokká való 

átalakulásának folyamatában szakmai, erkölcsi, tárgyi és anyagi segítségnyújtás 

 Gyűjtési akciók szervezése: ruha, aprópénz, játék, könyvgyűjtés, és ezek eljuttatása a célcsoportnak 

 Egyéni segélyezés hajdanvolt állami gondoskodásban élő felnőttek számára 

 Gyermekotthonok pénzbeli, tárgyi segélyezése 
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 Krízisintervenció hajdanvolt állami gondozott felnőttek részére: életvezetési tanácsadás, lelki segítés 

 Segítségadás jelenlegi és hajdani állami gondoskodásban élők számára az „Életre születtem” 

Utógondozói Program keretében: albérlet és szálláskeresés, költözésben való segédkezés, 

továbbtanulásban való segítségadás, tanuláshoz való segítségadás, munkahelykereséshez való 

segítségadás, elszámoláshoz és pénzbeosztáshoz való segítségadás 

 Egyedi esetekben a célcsoportba tartozó gyermekek és fiatalok jogi támogatása, szerződésekhez, 

iratokhoz való jogi segítségnyújtás 

 

 

 

Második lépcsőfok: ÁGOTA® Nap 

 

 Egy –egy körzet munkájának összefoglalását, megünneplését jelenti. 

Ezen a napon más-más körzetek munkatársai is elmennek a szóban forgó intézetbe „ÁGOTA® Napra”, ahol az 

összes munkatárssal együtt megvalósítják a tervezett programot. Az ÁGOTA® napnak mindig kötött programja 

van. 

 

Harmadik lépcsőfok: ÁGOTA® Tábor 

 1997. óta az egész éves munkát jubiláló módon egy hatalmas, 10 napos tábort szoktunk szervezni. A 

táborba minden egyes körzetünk fiataljait meghívjuk. Ez a tábor országos rendezvény, mely lehetőséget nyújt a 

gyerekek számára, hogy találkozzanak egymással, hogy megosszák gondolataikat, érzéseiket, vágyaikat. Ez a tíz 

nap lehetőséget ad a médián keresztül arra, hogy minél több információt kapjanak az emberek 

tevékenységünkről, ezzel is buzdítva a társadalmat a karitatív segítségvállalás lehetőségére. 

Jóllehet munkánk sokszor fárasztó, mégis ezekben a tíznapos táborokban sejlik ki valamennyiünk 
számára az egység, az összetartozás és a szeretettel áthatott együttlét élménye. 

Az ÁGOTA® Táborokban a kuratórium által meghatározott módon, meghívásos alapon történik a részvétel. 

 



 475 

 

Támogatott gyermekotthonaink az alábbi településeken találhatók 

 

 

Bács-Kiskun megye:   Kecskemét 

Bácsalmás 

Hajós 

Kunfehértó 

Baranya megye:    Pécs 

Békés megye:   Békés Megyei Gyermekvédelmi Központ 

Gyermekotthonai 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Megyaszó 

Csongrád megye:    Csongrád Megyei TEGYESZ Gyermekotthonai 

Szentes 

Szeged 

Fejér megye:   Fejér Megyei TEGYESZ Gyermekotthonai 

Győr-Moson-Sopron megye: Sopron 

Hajdú-Bihar megye:  Komádi 

Heves megye    Lőrinci 

    Eger 

Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnok 

    Kisújszállás 

Komárom-Esztergom megye Komárom 

Nógrád megye   Felsőpetény 

Pest megye:   Budapest Aga Gyermekotthon 

Pestújhelyi Gyermekotthon 

    Érd 

Somogy megye   Kaposvár 

Szabolcs –Szatmár –Bereg megye:  Tiszadob 

    Baktalórántháza 

Veszprém megye:    Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság  

   Lakásotthona 

Zala megye   Nagykanizsa 

 

Magyarország valamennyi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata intézményeinek segítése. 

 

Terveink a családból kiemelt gyermekek körében végzett munka területén 

 

 Az Alapítvány Kothencz János Alapító vezetésével az elmúlt évek során hosszas kutatói és tesztelési 

munkát követően létrehozta a Kothencz – féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszert 

(rövidített nevén KÁSZPEM®), mely hatékonyan és innovatív megközelítésben ad támogatást a 

családból kiemelt gyermekek sikeres társadalmi beilleszkedéséhez. E Módszert szeretnénk mind 

szélesebb körben közzétenni hazánkban és nemzetközi szinten is. 

 Hosszú távú terveink között szerepel, hogy munkánkat módszertani gyermekotthoni keretek között 

végezhessük a jövőben. 

 

A Segítői Alapkör megtartása és fejlesztése 

 

 Az évközi munka és táboroztatás terén mindinkább szeretnénk megerősíteni a Segítői Alapkörünk 

szerepét. Ez a kör olyan, családból kiemelt fiatalokból áll, akik hivatásszerűen vállalják fel saját 

sorstársaik megsegítését. 

 Egyre nagyobb teret kívánunk adni azoknak a fiataloknak, akik fiatal, autentikus segítőként vagy 

kortárs segítőként szeretnének tevékenykedni 

 

Országos élménypedagógiai programjaink megtartása és fejlesztése 

 

 Az eddigi élményprogram-rendszerünket a Három Lépcsős Módszerrel szeretnénk fenntartani és 

lehetőségeinkhez mérten minél több gyermek számára elérhetővé tenni. 

 

Veszélyeztetett gyermekekért és fiatalokért folytatott munka 

 

Veszélyeztetett fiatalok vonatkozásában alternatív szórakozási, kikapcsolódási, szervezett sportolási lehetőséget 

nyújtunk 2000. óta az ÁGOTA Játszóházban Szegeden, Tarján városrészben a Víztorony térrel szemben. 
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1. Szakmai szolgáltatások: Élménypedagógiai csoport, Szociálterápiás szerepjáték csoport, 

Filmklub, Témakiértékelő beszélgetések, Krízisintervenció, Családterápia, Jogklinika, 

Gyermeknevelési szaktanácsadás, A gyermekvédelmi jelzőrendszerrel való kapcsolattartás, 

Drogprevenció, egészségmegőrzés, Teadélután beszélgetéssel, Utcai szociális munka 

 

2. Élményprogramok: Sportprogramok, Ki Mit Tud, Vetélkedők, Tini Szórakozó est, Tarján városi 

tereprendezés, Nyílt nap, Családi nap, Kézműves foglalkozások 

 

3. Hagyományőrző programok: Nőnap, Gyermeknap, Játszóházi Olimpia, Mikulás, Karácsony 

 

4. Külön szolgáltatásaink 

- Lakossági fórumok, Családi rendezvények 

- Korrepetálás 

- Ruha és ajándék börze 

 

Játszóházunkban számos önkéntes és kortárs segítő fiatal tevékenykedik, illetve rendszeresen felvállaljuk 

egyetemi, főiskola hallgatók gyakorlati képzését is. 

 

Játszóházunk szolgáltatásai ingyenesek minden betérő gyereknek és felnőttnek egyaránt! 

 

Terveink a családban élő, veszélyeztetett gyermekek körében végzett munka területén 

 

 Hosszú távon is szeretnénk fenntartani Játszóházi programkínálatunkat a gyermekek és családjaik 

számára. 

 Mobil Játszóházat kívánunk beindítani, melynek keretében a bázisépület vonzáskörzetén kívül eső 

gyermekekhez is el tudunk jutni időközönként. 

 Komoly szerepet szeretnénk adni a Játszóházban felnevelkedő fiataloknak, akik kortárs segítőként 

tudják támogatni sorstársaikat. 

 Minél több önkéntest és fiatal, egyetemi, főiskolai gyakorlatát töltő hallgatót szeretnénk fogadni, hogy 

munkánkkal egyre több gyermekhez juthassunk el 

 Korrepetitor Tanodát szeretnénk létrehozni, mely a Szeged város közigazgatási területén élő 

gyerekeknek nyújt támaszt ingyenes korrepetálásokkal. Komoly problémának érezzük (főleg családban 

élő gyermekek esetében) a továbbtanulási ambíciók kérdéskörét. Szeretnénk a Korrepetitor Tanoda 

munkájával a gyermekek továbbtanulásra való hajlandóságát is támogatni. 
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Az ÁGOTA Alapítvány mint Felnőttképző Intézet 
 

Az ÁGOTA Alapítvány Felnőttképző Intézete Szegedi központtal működik, ám szolgáltatásaink országos 

hatókörben elérhetők. 

 

Tevékenységi körünkbe tartozik: 

 Szociális és gyermekvédelmi szakmai továbbképzések kidolgozása, szervezése, lebonyolítása 

 Önkéntesképzések 

 Csapatépítő tréningek 

 Szakmai képzések 

 Mesterképzések 

 Szupervíziós szolgáltatás 

 Ingyenes felnőttképzési szolgáltatások 

 

Az ÁGOTA® Alapítvány Felnőttképző Intézetének Szakmai Tanácsadó testülete 

Elnök: Szügyi János a Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Igazgatója 

Eisenbarth Krisztina, a Magyar Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület szakmai vezetője 

Prof. Dr. Sávai János, egyetemi tanár 

 

Elérhetőségeink 

Iroda és ügyfélszolgálat: 

6722 Szeged, Kossuth L. sugárút 29. III. em. 301-303. 

Telefon és üzenetrögzítő: +3662/483-446 

E-mail: iroda@agotafelki.hu 

 

Kothencz János Módszeralapító elérhetőségei: 

Telefon: +3630/67-09-227 

E-mail: kothencz@agotafelki.hu 

 

Pál Melinda Intézményvezető elérhetőségei: 

Telefon: +3630/67-09-226 

E-mail: pal@agotafelki.hu 

 

Felnőttképző Intézet honlapcíme: 

www.agotafelki.hu 

 

Képzések önkénteseknek és kortárssegítőknek 

 

Önkéntesképzés 

Az ÁGOTA® Alapítvány állami gondoskodásban élő, illetve veszélyeztetett gyermekekkel,fiatalokkal 

foglalkozik. Kiemelten szükséges, hogy a velük való munka különleges kihívásaira előzetesen felkészítsük 

önkénteseinket. Így az alapítvány évente legalább háromszor tart minden érdeklődő számára nyitott 

önkéntesképzéseket. Az önkéntesképzések tematikája az alábbi területeket fedi le: 

 A családból kiemelt,illetve veszélyeztetett gyermekek és fiatalok lelki, nevelési és szociológiai 

sajátosságai 

 Hasznos gyakorlati tudnivalók, nevelési módszerek 

 Kiégésprevenció 

 Szindrómás segítő szűrés 

 Sajátélmény-szerzés 

 Gyakorlati oktatás gyermekek között 

 Csoportvezetési és programszervezési ismeretek 

 Kooperáció, kommunikáció, problémamegoldás 

 Élménypedagógiai segítségadás 

 

Kortárs segítő képzés és Segítői Alapkör 

Az alapítvány munkáját jelentős számban támogatják olyan fiatalok, akik hajdanán gyermekotthonban vagy 

hátrányos helyzetűként nevelkedtek. Hitelességük és személyes példaadásuk alapvető fontosságú a sorstársaik 

megsegítésében, így e fiatalok képzése külön feladatot jelent intézményünk számára. A kortárs segítő képzések 

az alábbi témák mentén szerveződnek: 

 A családból kiemelt,illetve veszélyeztetett gyermekek és fiatalok lelki, nevelési és szociológiai 

sajátosságai 

 Sajátélményekkel való bánásmód megtanulása 

 Személyes élettapasztalatok helyes kezelésének képessége 

http://www.agotafelki.hu/
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 Hasznos gyakorlati tudnivalók, nevelési módszerek 

 Kiégésprevenció 

 Szindrómás segítő szűrés 

 Felelősségvállalás, hitelesség, példamutatás 

 Csoportvezetési és programszervezési ismeretek 

 

Az ÁGOTA® Alapítvány és a Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer Trénerei és 

Képzői 

Kothencz János: Pedagógus, szociológus, teológus, szociálterápiás csoport-és kiképző terapeuta (ASIS), 

KÁSZPEM® Módszeralapító, vezető szupervizor 

Balogh Zsolt: szociális munkás, pedagógia szakos hallg., szociálterápiás szerepjáték módszeralkalmazó, 

KÁSZPEM®  Tréner 

Pál Melinda: pszichológus, pedagógus, szociálterápiás szerepjáték módszeralkalmazó, KÁSZPEM®  Tréner, 

Oktatási koordinátor 

Révai Istvánné: szociálpedagógus, szociálterápiás szerepjáték módszeralkalmazó, KÁSZPEM®  Tréner 

Kothenczné Osváth Viola: klinikai gyermek szakpszichológus és mentálhigiénikus, pedagógus, szupervizor, 

KÁSZPEM®  Tréner 

Csepregi Csilla: pedagógus, KÁSZPEM®  Tréner 

Mitykó Judit: diplomás ápoló, szociálterápiás szerepjáték módszeralkalmazó, KÁSZPEM®  Tréner 

Balog Mária: gyógypedagógus és egészségtan szakos hallgató, szociálterápiás szerepjáték módszeralkalmazó, 

KÁSZPEM®  Facilitátor 

 

Képzések szociális és gyermekvédelmi területen dolgozóknak 

 

Az ÁGOTA® Alapítvány kiemelten fontosnak tartja, hogy a nehéz sorsú gyermekek személyes megsegítése 

mellett professzionális támogatást nyújtson mindazon szakemberek és laikusok számára, akik felvállalják e 

gyermekek nevelését, oktatását. Képzési programjainkkal az ő munkájukat kívánjuk sikeresebbé tenni. 

 

Kreditpontos Képzési Programunk szociális és gyermekvédelmi területen dolgozóknak I. 

 

Program címe: Problémamegoldó és beleérző képességet fejlesztő tréning családból kiemelt és/vagy családi 

problémákkal küzdő gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára 

Program típusa: szakmai személyiségfejlesztő tréning 

A képzés módszerei: személyiségfejlesztő csoportgyakorlatok, szakmai reflexióval 

A képzés témája: A tréning újszerű megközelítésben segíti a családból kiemelt, illetve családi nehézségekkel 

küzdő gyermekek problémáinak mélyebb megértését, és a gyermekekkel kapcsolatos nevelési feladatok 

sikeresebb megoldását. 

 

Kreditpontos Képzési Programunk szociális és gyermekvédelmi területen dolgozóknak II. 

 

Program címe: KÁSZPEM® Tréning - „Kothencz-féle” ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer 

Tréning 

Program típusa: szakmai személyiségfejlesztő tréning 

A képzés módszerei: személyiségfejlesztő csoportgyakorlatok, szakmai reflexióval 

A továbbképzés szakmai háttere: A tréning szakmai alapját az ÁGOTA® Kutatásra és az ÁGOTA® Kísérleti 

Pedagógiai Programra alapozó „Kothencz-féle” ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer - KÁSZPEM® 

szolgáltatja. 

A képzés kapcsán az Intézet a változtatás jogát fenntartja! 

 

KÁSZPEM® Három Lépcsős Képzés 

 

A képzési rendszer a Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer elsajátítását teszi lehetővé. 

1. Lépcső: Alapképzés 

A képzés 150 órás, melyben elméleti és gyakorlati ismeretek átadása történik, elméleti oktatás, szakmai reflexiók 

és sajátélmény jellegű csoportmunka során. Az alapképzést elvégző hallgató bevezetést kap a Módszer 

alkalmazásába, és saját élményei által képet nyer annak működéséről. A hallgató a képesítés megszerzése után 

szupervízió mellett képessé válik a Módszer alkalmazására. 

Megszerezhető képesítés: KÁSZPEM® Alkalmazó 

2. Lépcső: Vezetőképzés 

A képzés második 150 órájában a hallgató szakmai szupervízió mellett sajátíthatja el a Módszer mesterfogásait, 

és szerezhet emelt szintű elméleti és gyakorlati tudást. 

A hallgató a képesítés megszerzése után képes lesz önállóan, teamvezetőként is alkalmazni a módszert, és 

differenciált módszertani segítségadói illetékességet nyer. 

Megszerezhető képesítés: KÁSZPEM® Csoportvezető 

3. Lépcső: Mesterképzés 



 479 

A képzés 150 órájában a hallgató elsajátíthatja a Módszer oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati 

ismereteket, mellyel a későbbiekben kiképzőként vagy szupervizorként is taníthatja a Módszert. 

Megszerezhető képesítés: KÁSZPEM® Módszerterapeuta és Mester 

 

A képzés kapcsán az Intézet a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

Terveink a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek körében végzett munka területén 

 

 Szeretnénk szakmai és laikus körökben meghonosítani a Kothencz – féle ÁGOTA® Szenzitív 

Pedagogikoterápiás Módszert (rövidített nevén KÁSZPEM®) képzésekkel, gyakorlati oktatással, 

szakmai találkozókkal. 

 Terveink közt szerepel az alapítvány Felnőttképző Intézetének állami akkreditáltatása, és módszertani 

intézménnyé való fejlesztése. 

 A gyermekvédelem szereplőinek igényéhez igazítva specifikus képzési programokat és továbbképzési 

formákat szeretnénk kidolgozni és meghonosítani 

 Hosszú távon tervezzük a Kothencz – féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszerre 

(rövidített nevén KÁSZPEM®) alapuló felsőoktatási szakirány bevezetését, hazai felsőoktatási 

implementációját 

 

Támogatók, források 

 

Programjaink hosszú évekig kizárólag önkénteseink és szimpatizánsaink nagylelkűségéből, az ő 

hozzájárulásuk (anyagi, erkölcsi, pénzügyi, tárgyi és szolgáltatási támogatás) által működtek. E jó szándékú 

emberek adják még ma is a legfőbb támaszt célkitűzéseink megvalósításához. 

 

Mindemellett az utóbbi években már lehetőségünk nyílt az alábbi források megtalálására is: 

 Hazai és nemzetközi pályázatok 

 Támogatás a Renovabistól, a német Katolikus Püspöki Kar Humanitárius Segélyszervezetétől 

 Egyházközségi és jótékonysági támogatások 

 Üzleti és magánadományok 

 Karitatív szervezetek, klubok felajánlásai 

 Kreatív gyűjtőakciók: Egyforintos akció, Játék és ruhabörzék, Felszámolásokból származó 

adományakciók, Perselyezés, stb. 

 Személyi jövedelemadó 1%-ának gyűjtése 

 Financiális stabilitásunk érdekében másodlagos jelleggel vállalkozási tevékenységet is folytathat 

szervezetünk. 

 

Adományaikat, felajánlásaikat örömmel fogadjuk! 

 

Adószám: 18469336-1-06 

 

Bankszámlaszám: 11735005-20499220 

 

SWIFT Kód (BIC): OTPVHUHB 

 

IBAN: HU91 1173 5005 2049 9220 0000 0000 

 

Alapítványunk raktárhelyiséggel is rendelkezik, így szívesen fogadunk tárgyi jellegű felajánlásokat is! 

 

KÖSZÖNJÜK! 

Támogatóink részletes listáját honlapunkon találhatja. 
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Az ÁGOTA® Alapítvány szervezeti egységei és funkciói 

 

 

ÁGOTA® Székhely és Iroda 

 Az alapítvány átfogó működtetése, programszervezés, koordináció 

 Adminisztratív háttér biztosítása 

 Kommunikációs központ (postai, Internetes, személyes) 

 Munkáltatási központ 

 Országos körzeti munka koordinációja 

 

ÁGOTA® Képzési és Módszertani Központ 

 Önkéntesképzések helyszíne 

 Módszertani gyermekcsoportok helyszíne 

 Felnőttképzési csoportok helyszíne 

 Teammunkák helyszíne 

 

ÁGOTA® Játszóház 

 Hátrányos helyzetű gyermekekkel való munka 

 Alternatív sportolási és kikapcsolódási lehetőségek 

 Családsegítés 

 Gyakorlati hely középiskolásoknak és felsőoktatási hallgatóknak 

 

 

ÁGOTA® Felnőttképző Intézet 

 Felnőttképzési szolgáltatások nyújtása 

 Felnőttképzési programok fejlesztése, dokumentálása 

 Felnőttképzési programok menedzselése 

 Intézményi adminisztrációs háttér biztosítása 

 Ügyfélfogadás 

 

 

Az ÁGOTA® Alapítvány vezető testületei 

 

Kuratórium 

Funkciója: Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve, törvény által meghatározott kizárólagos jogokkal. 

Tagjai:  Kothencz János elnök 

  Pál Melinda titkár 

  Dr. Turay Alfréd tag 

  Baranyi Róbert tag 

  Mitykó Judit tag 

  Révai Istvánné tag 

  Turáni Annamária tag 

 

Felügyelő Bizottság 

Funkciója: Az Alapítvány törvényes és szabályos működésének belső ellenőrző szerve 

Tagjai:  Dr. Sávai János elnök 

  Dr. Herbály Zita tag 

 

Közösségvezetői Kör 

Funkciója: Az önkéntes közösség koordinálása 

Tagjai:  Balog Mária Edit 

  Balogh Zsolt 

  Hell Mónika 

  Mitykó András 
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Az ÁGOTA® Alapítvány elérhetőségei 

 

Iroda és székhely: 

6722 Szeged, Kossuth L. sugárút 29. III. em. 301-303. 

Telefon és üzenetrögzítő: +3662/483-446 

E-mail: agota.alapitvany@vnet.hu 

 

Kothencz János elnök: 

Telefon: +3630/67-09-227 vagy +3620/510-08-46 

E-mail: kothenczj@invitel.hu vagy kothenczjanos@gmail.com 

 

Pál Melinda titkár: 

Telefon: +3630/67-09-226 

E-mail: pal.melinda@invitel.hu 

 

Balog Mária munkatárs: 

Telefon: +3630/557-45-08 

 

Játszóház és Képzési – Módszertani Ingatlan: 

6723 Szeged, Sólyom utca 6. 

E-mail: agotajatszohaz@gmail.com 

 

Balogh Zsolt Játszóházvezető: 

Telefon: +3630/685-44-54 

 

Az Alapítvány honlapcíme: 

www.agotaalapitvany.hu 

 

Az Alapítvány felnőttképző intézetének honlapcíme: 

www.agotafelki.hu 

 

Adószám: 18469336-1-06 

 

Bankszámlaszám: 11735005-20499220 

 

 

 

mailto:kothenczj@invitel.hu
mailto:agotajatszohaz@gmail.com
http://www.agotaalapitvany.hu/
http://www.agotafelki.hu/
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/2/. Publicisztikai Ajánló 
 

A tisztelt olvasó részére összeállítottunk egy nem teljes körű szakirodalmi és 

publicisztikai listát. Ez a csekély bibliografikus áttekintés és ajánlás hasznos lehet 

mindazok számára, akik érdeklődnek e terület iránt. 

 

Ajánlott Irodalom: 

 

 

Árokszállási Éva: Szülőkre várva 

Népszava Könyvkiadó 1986 Budapest 

 

Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok 

Nemzeti Tankönyvkiadó (4. kiad.) 1995 Budapest 

 

Bagdy Emőke- Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában 

Nemzeti Tankönyvkiadó (4. kiad.) 1995 Budapest 

 

Balogh András – Bujdos László: Boldog gyermekkor? 

Tankönyvkiadó 1989 Budapest 

 

Barkó Éva szerk.: A gyermekbántalmazás Magyarországon 

Tanulmánykötet. Népjóléti Minisztérium 1995 Budapest 

 

Bencze Lászlóné: Gyermekelhelyezés, gyermektartás 

HVG – ORAC 1998 Budapest 

 

Benedek László: Játék és pszichoterápia 

Magyar Pszichiátriai Társaság 1992 Budapest 

 

Benza- Molnár- Radoszáv- Mikus- Janda- Barta: És az állam gondoskodik… 

PolgART 2001 Budapest  

 

Berne, Eric: Emberi játszmák 

Gondolat Kiadó 1987 Budapest 

 

Berne, Eric: Sorskönyv. Az emberi játszmák folytatása 

Háttér Kiadó 2003 Budapest 

 

Böszörményi Zsuzsa: Egyszer volt, hol nem volt… 

Fórum Film Alapítvány 1998 Budapest 

 

Buda Béla, dr.: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Pszichológia és pedagógia 

nevelőknek sorozat 

Nemzeti Tankönyvkiadó (4. kiad.) 1995 Budapest 

 

Buda Béla: Empátia…: a beleélés lélektana 

Ego School Kiadó (4. átdolg. Bőv. Kiad.) 1993 Budapest 

 

Büki Péter – Szollár Zsuzsanna: Speciális szükséglet?! 

Szerzői Kiadás 2004 Budapest 

 



 483 

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek: A 10-14 éves korosztály nevelőinek tanári kézikönyve 

Calibra Kiadó 1996 Budapest 

 

Cseres Judit, dr. összeáll. És ford.: Változások Közép- Európa nevelőotthonaiban 

FICE Kiadványok 1993 Budapest 

 

Dainow, Sheila: Segítség! Serdülök! 

Park Kiadó 1992 Budapest 

 

Daróczy Sándor: A bentlakásos intézmények nevelőmunkája 

Tankönyvkiadó 1979 Budapest 

 

Diósi Ágnes szerk.: Esettanulmányok. A „Diszkrimináció- ellenes és kapcsolatépítő program családgondozók és 

roma családok között” című projekt záródolgozatai 

Fővárosi TEGYESZ- Tündérrózsa Kiadó 2005 Budapest 

 

Dobos László: Magyarországi bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály 1985 Budapest 

 

Dobos László: Vallomások: Az állami gondozott fiatalok társadalmi beilleszkedése: riportok 

Műv. Min. Gyermek-és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály 1986 Budapest 

 

Domszky András szerk.: Gyermekvédelmi szakellátás 

Segédanyag a szociális szakvizsgához NCSSZI 2004 Budapest 

 

Domszky András: A gyermekotthonok működésének szabályairól és követelményeiről 

Országos Család-és Gyermekvédelmi Intézet 1999 Budapest 

 

Döme László: Személyiségzavarok 

Filum Kiadó (é. n.) Budapest 

 

Elter Katalin: Gyermekotthoni nevelés és gondozási alapismeretek 

Comenius Kiadó 1998 Pécs 

 

Farkas Péter: Az állami gondozottak szakképzésének kiterjesztése 

Edukáció Könyvkiadó 1990 Budapest 

 

F. Várkonyi Zsuzsa: Már százszor megmondtam… 

Gondolat Kiadó 1986 Budapest 

 

F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam 

M- érték Kiadó 2003 Budapest 

 

Gácser József szerk.: Pedagógiai Antológia I-V. 

JGYTF Kiadó 1991-1995 Szeged 

 

Garai Ildikó: Sikereim, kudarcaim: igaz történetek a gyermek- és ifjúságvédelemből 

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 1996 Szolnok 

 

Gáspár Károly: Gyermekvédelmi és gyámügyi kézikönyv 

KJK Kerszöv. Kiadó 2004 Budapest 
 

Hazai Vera- Herczog Mária szerk.: A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata 

Pont Kiadó 1994 Budapest 

 

Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái 

PONT 1997 Budapest 
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Herczog Mária: Gyermekbántalmazás 

CompLex 2007 Budapest 

 

Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv 

KJK Kerszöv. Kiadó 2005 Budapest 

 

Horváth Dezső: Apjuk helyett állam 

Szépírás 2006 Miskolc, Felső Magyarország, Szolnok 

 

Járó Miklósné – Almássy László: Nevelőmunka a nevelőotthonokban: módszertani tanulmányok 

Tankönyvkiadó 1972 Budapest 

 

Járó Miklósné: Az állami gondozott fiatalok társadalmi beilleszkedése és helytállása az életben 

Magyar Pedagógiai Társaság 1978 Budapest 

 

Járó Miklósné: Tanulmányok a nevelőotthonokban folyó munkára nevelés köréből 

Tankönyvkiadó 1969 Budapest 

 

Juhász Sándor összeáll.: Nonverbális pszichoterápiák 

Magyar Pszichiátriai Társaság Animula Egyesülete 1991 Budapest 

 

Kálmán Zsófia- Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig 

Osiris Kiadó 2002 Budapest 

 

Katonáné Balogh Magda: Képek az ifjúsági otthon életéből 

Tankönyvkiadó 1988 Budapest 

 

Kerezsi Klára: A védtelen gyermek 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1995 Budapest 

 

Kormos Valéria: SOS 

Táltos 1988 Budapest 

 

Kósáné Ormai Vera - Münnich Iván: Szocializációs zavarok, beilleszkedési nehézségek 

Tankönyvkiadó 1985 Budapest 

 

Kothencz János: Állami gondoskodásban élő és általában veszélyeztetett fiatalok közösséghez 

tartozásának igénye a szubkultúrák aspektusából 
Deviáns ifjúsági szubkultúrák és művelődési lehetőségeik; szerk.: Eszenyi Miklós Magyar Kulturális, Közösségi 

és Turisztikai Egyesület 2005 Budapest 86- 90. old.; 

 

Kothencz János: Az ifjúság védelméről- „Velük…értük…hogyan…? 

A mi alkotmányunk Vélemények és elemzések Magyarország alkotmányáról; főszerk.: Trócsányi László 

Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 2006 Budapest 134-135. old; 

 

Kothencz János: Róluk…értük…I.  

Családból kiemelt gyermekek és fiatalok szociológiája; Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és 

fiatalok („állami gondoskodásban élők”) társadalmi sajátosságai (szociológiai jellemzői) napjainkban;- 

Országos kutatás az „állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok” körében 
ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú 

Alapítvány 2009 Szeged; 

 

Kothencz János- Kothenczné Osváth Viola- Balog Mária- Pál Melinda- Balogh Zsolt : Róluk…értük…II. 

Családból kiemelt gyermekek és fiatalok pedagógiája; Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és 

fiatalok („állami gondoskodásban élők”) pedagógiai, pszichológiai, pszichoszociális és szociális munkaköri 

megközelíthetősége napjainkban;- A KÁSZPEM® (Kothencz- féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás) 
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Módszer 

ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú 

Alapítvány 2009 Szeged; 

 

Kothencz János- Pál Melinda- Mitykó Judit: Képzési dokumentum az ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban 

Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) önkénteseinek képzéseihez 
(ÁGOTA® Alapítvány belső képzési jegyzete); 

 

Kovács Ágnes: „Fészek”: (anyák és gyermekeik támogatása): egy gyermekotthon szakmai munkája 1989-2000-

ig 

Szerzői Kiadás 2001 Gyula 

 

Lantai Csilla: Gyermek- és ifjúságvédelem, gyámügyi igazgatás 

BM 1996 Budapest 

 

Lányi Dezsőné: Bibliográfia a nevelőotthoni nevelők továbbképzéséhez 

Országos Pedagógiai Intézet 1966 Budapest 

 

M. Kis Ildikó: Gyerekek gyerekekről gyerekekért 

Alma Mater Bercsényi Alapítvány 2006 Jászberény 

 

Magyari Beck Anna: Gyermek- és ifjúságvédelem 

Országos Pedagógiai Intézet 1983 Budapest 

 

Major Zsolt Balázs: „Fotel vagy karfa”: gyakorlat- és eszközközpontú nevelés módszertani kézikönyv 

gyermekvédelemben, gyermek- és lakásotthonokban dolgozók számára 

Zenin 2008 Budapest 

 

N. Kollár Katalin- Szabó Éva szerk.: Pszichológia pedagógusoknak 

Osiris Kiadó 2004 Budapest 
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