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Kedves Olvasók! 

 

 A 2016-os év negyedik hírlevelét küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 

információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 

fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 

munkájukat.  

Minden hírlevelünk részét képezi az aktuális programbeszámolók és tervezett 

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

érdekes cikksorozatot is olvashatnak a kézíráselemzés szerepéről, alkalmazhatóságáról 

a gyermekvédelemben.  

Repertoárunkat bővítettük egy szakmai munkacsoportos beszámolóval, valamint 

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

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Dr. Foltán József Módszertani 

Gyermekotthonában történt újítást mutatjuk be.  

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

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

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

ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 

Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

       tel: 0620/9458482 

  

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

Április-Május 

 

Április 26-án folytatódott a gyermekotthoni ellátás területén dolgozó kollégák 

szakmai munkacsoportjának konzultációja. Ezúttal Tatabánya adott helyszínt a 

munkacsoportnak, mely a gyermek- és lakásotthonban elhelyezett gyermekek ellátásával 

kapcsolatos problémákra, tapasztalatokra, jó gyakorlatokra fókuszál. A munkacsoport 

feladata, hogy a gyermek-, lakásotthoni ellátás kapcsán felmerülő problémákra, 

nehézségekre, sikerekre, jó gyakorlatokra alapozva szakmai, módszertani ajánlást 

készítsen a területen dolgozó szakemberek számára. Erről készült beszámolónkat is 

olvashatják a kedves Kollégák. 
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Több belső képzést valósítottunk meg a gyermek, lakásotthonban dolgozó 

kollégák számára, ahol lehetőség volt a szakmai program egyes elemeinek elmélyítésére, 

újragondolására. A folytatásban a team-építésre, konfliktuskezelésre, kommunikációs 

ismeretek átadására fókuszálunk. A belső képzések mindig adott helyszínen, az igényeknek 

megfelelően valósulnak meg.  

Folytatódtak a kondukív pedagógia kiegészítéseként a kutyaterápiás 

foglalkozások is a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató módszertani nevelőszülői 

hálózatában. A Tappancs Alapítvány közreműködésével érkező terápiás, képzett kutyák 

segítségével megvalósuló foglalkozások nagy érdeklődésre tartanak számot, reméljük, 

kiváló tapasztalatokkal fognak gazdagodni a résztvevők.  

 

Pasztorációs Munkacsoport 

2016. május 03-án a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi 

Módszertani Intézménye elindította Pasztorációs munkacsoportját is, melynek célja egy 

választható alternatívaként megjelenő módszertani ajánlás kidolgozása. Ennek 

megfelelően a munkacsoportban a keresztény értékrend megjelenítésének és az 
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evangelizáció lehetőségeinek kidolgozása történik. A Pasztorációs munkacsoport feladata 

egy választható pasztorációs programterv kidolgozása, melyeket a kollégák a katolikus 

egyház fenntartása alatt működő gyermek- és lakásotthonokban, valamit a nevelőszülői 

hálózatokban alkalmazhatnak.  

 

 

 

Minőségbiztosítási munkacsoport 

 

2016. május 02-án a Minőségbiztosítási Munkacsoport is találkozott, ahol az évente 

aktuális minőségbiztosítási kritériumokról, eszközökről, a megvalósítás folyamatáról 

egyeztettek a munkacsoport tagjai, Emődi Máté vezetésével.  

A minőség a hétköznapi életben használt és értelmezett kifejezés, valaminek a 

jóságát mérjük vele. Ha közelebbről nézzük, akkor a minőség nem más, mint egy termék 

vagy szolgáltatás (illetve folyamat, rendszer vagy bármi más) megfelelősége 

szempontjainknak. 

Az ellátási területen folyó magas minőségű szakmai munka egyfajta biztosítéka, 

záloga a hatékony nevelési munka megvalósulásának. 
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Szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, és arra buzdítani Önöket, kedves 

Olvasók, hogy minden Önöket aktuálisan érintő témakörben ragadjanak tollat/ 

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

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

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

http://www.pentrucomunitate.ro/
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- akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy 
szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli 
tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását; 
- akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi 
lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott 
küzdelmükben; 
- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, 
egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok 
továbblépését, tehetségük kibontakoztatását; 
- akik több évtizedes pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a 
szakterületükön  
Jelöléseket 2016. december 31-ig lehet benyújtani. A Közösségért Alapítvány 
kuratóriuma 2017. februárjában választ a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt 
követő időszakban szervezi meg. 
A jelöléseket e-mailen vagy postán lehet beküldeni.  
Postacím: A Közösségért Alapítvány, 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút 
77., I. em., The Office C. A borítékra kérjük feltüntetni: Mentor Díj. 
E-mail: mentor@pentrucomunitate.ro. 
További információkat írásban a mentor@pentrucomunitate.ro e-mail címen, illetve 
a 0752-018760 vagy a 0755-045699-es telefonszámon lehet igényelni. 

http://pentrucomunitate.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=53
7&Itemid=120&lang=hu 

 

 

2. Környezetvédelmi rajzpályázat-Országos Mécs László Irodalmi Társaság; 

Gyermekjóléti Alapítvány 

Szeretsz rajzolni? Itt a lehetőség!  

A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság (Regisztrált 

Tehetségpont) országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázatot 

hirdet általános iskolás diákoknak, Környezetvédelmi rajzpályázat címmel. 

Pályázhatnak hazai vagy határon túl élő általános iskolás diákok, saját készítésű 

alkotásokkal. Méret: A4. 

Az alkotás bal/jobb alsó sarkában jól olvasható legyen (lehetőleg nyomtatottan és 

az alkotásra ragasztva):alkotó neve és osztálya, iskola neve, címe, felkészítő 

pedagógus neve  

Az általános iskola pedagógusai döntik el, hogy melyik három rajzot nevezik 

pályázatunkra. Téma: Környezetünk, természetünk védelme  

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


9 
 

Maximálisan beküldhető alkotás: 3 db / Általános iskola. Kizárólag jpg 

fájlformátumban várjuk, e-mailben (csatolmányként, nem Google Driveon) 

Érvénytelen a pályázat, ha az alkotást nem jpg fájlformátumban kapjuk meg vagy 

háromnál több alkotást küldenek. Beküldési határidő: 2016. szeptember 30.  

E-mail: mecslaszlotarsasag@gmail.com  

Valamennyi beérkezett alkotást megjelentetünk a 

http://www.kornyezetvedelem2.webnode.hu pályázati weboldalon! 

DÍJAZÁS (a beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A döntés ellen fellebbezni 

nem lehet, jogi út kizárva) 

1.-2.-3. díj: Elismerő Oklevél + tárgyjutalom (pl. könyv, szerencsesorsjegy, egyéb) 

Különdíj: 1 fő részére 

Szeretettel várjuk alkotásaitokat! 

http://www.gyermekjolet.hu; http://www.omlit.hu ; 

http://www.kornyezetvedelem2.webnode.hu 

 

3. Humor, karcolat - országos irodalmi pályázat -Gyermekjóléti Alapítvány; 

Országos Mécs László Irodalmi Társaság 

2016.évi HUMOR, KARCOLAT című országos irodalmi pályázat 

Mottó: Elismerés, csodálat, nagylelkűség, megbocsátás: ezek a szeretet alapjai. És 

a humor a védőernyő fölötte. (Stephanie Dowrick) 

Pályázatunkra humoros írásműveket (max. 10) várunk. Pályázhat bárki, aki elmúlt 

14 éves. Célunk: Ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra, a magyar nyelven írt 

alkotásokra. Feleleveníteni a klasszikus magyar irodalmi humort, mint műfajt. Új 

irodalmi művek írására ösztönzés. Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása. 

Főhajtás MÉCS LÁSZLÓ emléke előtt. 

Beküldési határidő: 2016. 08. 20. 

A beérkezett írások közül válogatunk, s a válogatott írások megjelennek a 

http://www.humorpalyazat.webnode.hu pályázati weboldalon. Nevezési díj nincs. 

Regisztrációs díj - adomány: 600 Ft/pályamű 

http://www.kornyezetvedelem2.webnode.hu/
http://www.gyermekjolet.hu/
http://www.omlit.hu/
http://www.kornyezetvedelem2.webnode.hu/
http://www.humorpalyazat.webnode.hu/
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Az Országos Mécs László Irodalmi Társaságnak szánt adományokat kérjük, az alábbi 

számlaszámra utalják: 10404845-86755786-50681013 (számlatulajdonos: RÁTZ 

DÁNIEL OTTÓ) Közleménybe írandó: adomány a 2016. Humor, karcolat c. Irodalmi 

pályázathoz 

Regisztrációs díjat-adományt a kiíró nem fizet vissza. 

A befolyt regisztrációs díjat-adományt kizárólag irodalmi és kulturális, 

közművelődési rendezvényeink, pályázataink finanszírozásához, elektronikus 

webfelületeink fenntartására fordítjuk. A kiíró a meghirdetettektől eltérően is 

dönthet , indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és 

feltételeket módosíthatja. A pályázó a pályázaton történő részvételével hozzájárul, 

hogy alkotását, alkotásait a kiíró korlátozás nélkül- honorárium, royalty fizetése 

nélkül - felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban. A pályázatot 

kizárólag word dokumentumban kérjük beküldeni emailben.  

E-mail: mecslaszlotarsasag@gmail.com . A tárgyhoz szíveskedjenek odaírni: 2016. 

Humor, karcolat. 

Egy pályázó maximum 10 alkotással nevezhet. A prózák nem lehetnek hosszabbak 

4 gépelt oldalnál. A pályázat nem jeligés, ám lehet írói nevet is használni. A 

pályázathoz kérjük megadni: a pályázó /szerző/ nevét, címét, elérhetőségét.  

Amennyiben szeretné, rövid önéletrajzot is küldhet.  

ÉRTÉKES DÍJAK VÁRNAK A HELYEZETTEKRE: 

1. helyezett: Elismerő Oklevél + 10 000 Ft összértékű ajándék (pl. 

könyv,szerencsesorsjegy) + térítésmentes megjelenési lehetőség az OMLIT valamelyik 

irodalmi antológiájában 

2. helyezett: Elismerő Oklevél+ 4000 Ft. összértékű ajándék (pl. 

könyv,szerencsesorsjegy 

3. helyezett: Elismerő Oklevél + 2000 Ft. összértékű ajándék (pl. könyv, 

szerencsesorsjegy) 

A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat , továbbá Különdíjat is adományozhat.  

Gyermekjóléti Alapítvány * Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
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4. Csillaglegenda- Tulok László 

A Harmatlegelővel - így nevezték a Csallóközben a Tejútat - és a csillagképekkel 

kapcsolatos mesék és mondák gyűjtését etnográfusok, csillagászok és több lelkes 

magyar ember már több mint 150 éve végzi, kutatja. Munkájuk gyümölcse - érzésünk 

szerint - mostanra érett be. Ez lehetne a magyar csillaglegendárium, vagy, ahogy 12 

éves kislányom hívja a csillegendárium.  

A közel 30 legendához, meséhez illusztrációkat készítenek lelkes képzőművészek, 

amelyeket plakát formájában elképzeléseink szerint eljuttatunk minden általános 

iskolába, hogy visszaterelhessük gyermekeink lelkét a magyar képzeletvilágba. A 

planetáriumi műsorhoz - melynek hossza kb. 50 perc, szükség van egy olyan 

sorvezetőre, szövegkönyvre (ennek terjedelme kb. 24 gépelt oldal), amelyre a 

történetek felfűződnek. Némely csillagképnél, csak az alakzat és a név van meg, 

esetleg hiányzik a pontos csillagkép és a múlt homályába veszett a történet, 

legenda. Ehhez kérjük az Ön talentumát, segítségét, meseírói vénáját. A fennmaradt 

legendák jelentős része a hétköznapi, egyszerű ember küzdelmeiről szólnak.  

Elvárások a 20-24 oldalas szövegkönyvvel kapcsolatban:  

- alapvetően vidám, de nem vicceskedő stílusú, a szomorú történeteket 

természetesen nem kell könnyedre venni (pl. Vizimolnár legendája)  

- megcélzott korosztály 10 éves, és annál idősebbek, beleértve a felnőtteket is  

- ahol nincs konkrét történet, pl. Tatárdúlás, a történelmi tényekre hagyatkozva 

kellene rövid összefoglalót írni (Béla király, Szent Margit stb) a fenti stílusban  

- ahol több történet van (pl.Tejút) ott mindegyiket ki lehet fejteni bővebben.  

- Csillagászati tények beolvasztását a szövegbe nem várjuk el, de lehetséges  

Beküldési határidő: 2016. június 16.  

Elbírálási határidő: 2016. július 17.  

A nyertes pályázó díja 75 000 Ft.  

A pályázó(k)nak nyilatkoznia kell, hogy az elkészült mű 100%-ban saját szellemi 

tulajdonát képezi . A4-es oldal 12-es betűméret 1.5 sorköz, Word documentum, vagy 

pdf.  

Megvalósulás esetén a planetáriumi előadáson is feltüntetjük a nyertes író(k) nevét  
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Beszámoló  

A Szakmai munkacsoport gyermek- és lakásotthonban dolgozó kollégák számára 

tatabányai találkozójáról és a találkozó eredményeiről 

 
 

2016 április 26 – án a módszertani csoport Tatabányán tartotta meg szakmai 

műhelyét, amely folytatása volt, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató otthon- és 

szakmai vezetőiből álló, Tolcsván megkezdett csoportmunkának. 

A lakásotthonok nagy többsége követi a szakmai programban megfogalmazott 

célokat, elmondható ez a gyermekek értékelésével kapcsolatban is. Valamennyi 

otthonvezető bemutatta és méltatta a saját lakásotthonában működtetett értékelési 

rendszerét, ezáltal a munkatársak megismerkedhettek az otthonok jó gyakorlataival, és 

arra is lehetőségük volt, hogy új ötleteket vigyenek haza. Általánosságban elmondható, 

hogy a gyermekek napi és heti szintű értékelését minden otthonban fontosnak tartják, ez 

alkalommal ugyanakkor, megerősítést kaptak a munkatársak a szakmai tartalmakra 

vonatkozóan is.  

Az értékelési módszerekkel kapcsolatban markánsan hangsúlyoztuk otthonainkban 

élő gyermekeink önértékelése és önbizalma megerősítésének lényegi elemeit. Hosszasan 

beszéltünk a dicséret és jutalmazás jelentőségéről, gyermekeink helyes magatartásának és 

cselekedeteinek elismerő értékelésének kifejezési módjairól illetve eszközeiről. 

Megvitatásra kerültek alapvető nevelési feladataink, amelyek gyermekeink 

személyiségfejlődését biztosítják.  

Ez alkalommal is sok időt szántunk a munkatársakkal kapcsolatos teendők 

megvitatására. Az otthonvezetők maguk is érzékelik és tapasztalják saját felelősségüket a 

lakásotthonok működtetéséért. Egyre jobban körvonalazódik az az igény körükben, hogy 

az otthonvezetők feladatai nem korlátozódhatnak csak a gyermekekkel való nevelés 

kérdéseire, legalább ennyire szükséges törődniük a munkatársak felkészítésével, 

különösen, az újonnan érkezőkkel. Ennek kapcsán, beszéltünk a munkatársak módszeres 

beillesztéséről, ehhez kapcsolódó feladatainkról, a feladatok leosztásáról és a 

számonkérés lehetséges módjairól. Említésre kerültek a gyermekfelügyelői munkakörbe 

jelentkező munkatársak kiválasztásának szempontjai, milyen személyiségjegyekkel, 
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jellemzőkkel, készségekkel stb. kell rendelkezniük ahhoz, hogy szívesen lássuk őket 

otthonainkban munkatársként. A csoport tagjai abban egyeztek meg, hogy fontosságára 

és nagy terjedelmére, valamint a nagyfokú érdeklődésre való tekintettel, ezt a témakört a 

következő alkalommal fogjuk feldolgozni. 

Végül, de nem utolsó sorban a preventív utógondozás témakörét boncolgattuk. 

Szakmai programunk rámutat, milyen problémákkal kell szembenézniük nagykorúságukat 

betöltött fiataljainknak, ugyanakkor munkatársaink számára is nagy kihívást jelent a sok 

esetben szorongással, félelemmel teli fiatal felnőttek útjára bocsájtása. A preventív 

utógondozás intézménye lehetővé teszi, hogy gyermekeinket idejében elkezdjük 

felkészíteni nagykorúságukra, tájékoztassuk őket a lehetőségeikről és kötelezettségeikről 

valamint mindezekkel kapcsolatos teendőikről. Mindezek mellett azonban 

nélkülözhetetlen az a módszeres, komplex munka, amelyet a mindennapokban azért 

végzünk, hogy gyermekeink személyiségét fejlesszük, alkalmassá téve őket ezáltal az 

önálló, felnőtt életre. A csoportmunka során arra tettünk kísérletet, hogy a preventív 

utógondozást, mint egy, a gyermekek szocializációját módszeresen segítő, támogató 

munkafolyamatot értékeljük, átgondolva azokat a nehézségeket, amelyek a gyakorlati 

munkánk során felmerülnek. 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az előző alkalom nagyon hatékonynak 

bizonyult, számtalan problémakör megfogalmazásra és feldolgozásra került. A szakmai 

programhoz kapcsolódó kérdéseket illetően, ez alkalommal, az értékelési rendszer, a 

preventív utógondozás és a nevelői/otthonvezetői munka mibenléte került megvitatásra. 

Természetesen, a megkezdett munkát folytatjuk! 

 

Sisákné Krizsán Valentina 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  

Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthon 
lakásotthon vezető 
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Jó Gyakorlatok Példatára 

 

Új eseménynapló bevezetése a Dr. Foltán József Országos Egyházi 

Módszertani Gyermekotthonban 

 

 

 Idén márciusban, lakásotthonunkban bevezetésre került egy új szemléletmódú és 

szakmai megközelítésű dokumentum, amely a lakásotthonban történt és a gyermekekkel 

kapcsolatos lényeges eseményeket, a munkatársak napi feladatait hivatott rögzíteni.  

 Az újonnan kidolgozott eseménynapló tartalmi és formai szempontból is más 

aspektusból közelíti meg tevékenységünket, hiszen manifesztálódik benne az a 

törekvésünk, hogy szakmai munkánk lényeges komponenseit is megragadja. 

 

Formai szempontból az eseménynapló táblázatokba szerkesztett hat főbb egységre, 

tématerületre tagolódik, amely biztosítja az átláthatóságot és a rendszerezettséget: 

 a házban történt napi, fontosabb események beírása 

 csak gyermekekkel kapcsolatos bejegyzések (házon belül, házon kívül) 

 gyermekek hangulatának, lelki állapotának jellemzői a nap folyamán 

 gyermekek egészségi állapota 

 gyermekekkel kapcsolatos további napi-és nevelési feladatok (műszak átadás) 

 fontos üzenetek a következő műszakok részére (időpontok, határidők, teendők). 

 

Az eseménynapló valamennyi táblázata tartalmazza a gyermekek neveit, külön – külön, 

ezért egyénre szabott bejegyzéseket tesz lehetővé, amely ily módon kizárja az ömlesztett 

beírások átláthatatlanságát.  

 A gyermekekkel kapcsolatos bejegyzések rubrika két részre tagolódik, amelyekbe 

a házon belüli, illetve a házon kívüli történések és kapcsolatok sorolandók.  
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 Itt lehetőség nyílik arra, hogy rálátást kapjunk a gyermekek külső kapcsolataira, 

szabadidejük eltöltésére, eltávozásuk és visszaérkezésük időpontjaira, ami által evidenssé 

válik napi utánkövetésük.   

 A napló külön blokkjában részletezhető a gyermekek egészségi állapota, így 

nyomon követhető egy – egy gyógyszer adagolásának rendje, annak ténye, hogy megkapta 

e gyógyszereit, és hogy meddig szükséges a kezelés, mi a további teendő. Különösen 

fontos ez számunkra azoknál a gyermekeknél, akik állandó kezelés alatt állnak, hiszen 

egyértelműen visszakereshető minden adat, amely fontos lehet egy – egy kontroll vizsgálat 

során. 

 Egy – egy műszak átadásakor számtalan feladat várja a műszakok átvevőjét. Mivel 

tevékenységünk folyamatos teendők sorozatából áll, nagyon fontos annak szem előtt 

tartása, hogy a műszak átadással ne szakadjon meg a folytonosság a szakmai munkát 

illetően.  

 Régi eseménynaplónk vezetésénél gondot okozott az, hogy gyakorta elmaradtak 

a feladatok átadásai. Most lehetőség nyílik arra, hogy rendszerezetten, jól értelmezhetően 

adjanak át műszakokat egymásnak a munkatársak, megjelölve azokat a napi feladatokat, 

amelyeket a továbbiakban még el kell végezni, egy - egy gyermekkel kapcsolatban. Ily 

módon lehetővé válik a feladatok konkrét megosztása, tovább adása, valamint annak 

ellenőrzése, hogy a feladok valóban teljesültek e, illetve ha nem, annak mi az oka.  

 Nagy hozadéka az eseménynaplónak, hogy a gyermekek Anamnézisének 

elkészítése után kidolgozott, egyéni fejlesztési tervben meghatározott nevelési feladatok 

megvalósítása is nyomon követhető. 

 Kiküszöböltük továbbá azt a hibát, amely régi naplónk tagolatlanságából adódott, 

amely szerint a bejegyzések között elvesztek, vagy esetlegesen nem is jelentek meg a 

tartalmi szempontból fontos, a gyermekek lelki, mentális, hangulati jellemzői.  

 Az új dokumentum utat nyit annak, hogy gyermekeink érzésvilágát is megjelenítse, 

feltárva a hangulati elemek megjelenítését és annak okainak írásba foglalását, viszonylagos 

egyszerűséggel. 

 Végezetül, de nem utolsó sorban fontos megemlíteni, hogy eseménynaplónkban 

nem csak a leíró módszert tudjuk alkalmazni tényszerű leírással, de az analizálásra, a 
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magyarázatok megtételére is lehetőség van, amely során a műszakot átvevő értelmezési 

keretet kaphat az előző műszakban történt eseményekhez. 

 Összességében elmondható az eddig eltelt időről, hogy az új napló bevezetésével 

szakmai munkánk átláthatóbbá, feladataink és ezek teljesülése jobban nyomon 

követhetővé vált, valamint nem utolsósorban fontos szempont, hogy kevesebb 

adminisztrációval vált hatékonyabbá szakmai munkánk. 

 

 

 

Sisákné Krizsán Valentina 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  

Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthon 
lakásotthon vezető 
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A kézíráselemzés szerepe a gyermekvédelemben  

4. rész. 

 

 

A kézírás elemzéssel kapcsolatos megállapítások: 

12 éves szenvedélybeteg fiú kézírása (részlet) 

 

A szenvedélybeteg gyermek kézírásának grafológiai jellemzése: 

A kézírásban jól megfigyelhető, hogy a dinamikus vezérlő- és rendezőelv nem működik 

optimális mértékben a személyiségében. Az én-hez való viszonyában szenvedélybeteg 

gyermek számára a legnagyobb gondot az jelenti, hogy az önérvényesítési törekvéseit az 

önbizalomhiánya miatt nem tudja megfelelő módon kielégíteni, és a belső késztetéseit 

elfojtja.  

A realitásérzéke és az önelfogadása megfelelő szintű, így a fejlesztés során alkalmassá 

lehet tenni arra, hogy belássa a viselkedésének a negatív hatásait.  

Külső kontrollos személyiség, ezért a segítő kapcsolat során fontos a bizalmi légkör 

megalapozása, mert az érzelmi azonosulás által hatékonyan beépíthető a 

szerepkészletébe a modell személyek pozitív viselkedési mintái. Interperszonális 

kapcsolatai beszűkültek, felszínesek. A külvilág irányában tanúsított magatartása nem 

minden esetben őszinte. 

 Szociabilitásában a visszafogottság, passzivitás és a támaszigény figyelhető meg. A 

közösségbe gyakran bizonytalan és nehézkes a beilleszkedése. Autonómia igénye magas, 
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ugyanakkor a függő helyzetet is képes elfogadni. Kontaktuskészsége jó, amely alapján 

fejleszthető a kapcsolati elakadása. Könnyen lelkesedik, de a problémák hatására gyorsan 

elkedvetlenedik.  

Érzelmi életében a makacsság, a sodorhatóság és a feszültség jelenti a nehézséget. 

Gyakran nyugtalan és türelmetlen a viselkedése. Érzelmeit képes a mindennapokba 

áramoltatni, és frusztrációtűrése fejleszthető. Mindezek alapján alkalmas arra, hogy 

megtanulja a külső ingerek megfelelő szintű szűrését. Az átlátó és rendszerező 

gondolkodása alacsony szintű.  

Mentális tulajdonságaira az elégedetlenség, az én-kiindulású gondolkodás és a gyenge 

ítéletalkotás jellemző. Szempontváltásaiban kellően rugalmas, így a viszonyfelismerése 

optimális szintre fejleszthető. Életvitelét sok elpazarolt energia, elbátortalanodás és 

csüggedésre való hajlam jellemzi.  

Energiáit nem mindig képes a megfelelő módon felhasználni. A pozitív változást az 

életvitelében az igények kielégítése során tanúsított energikus lendülete jelentheti. A 

teljesítményhelyzetekben gyakran szorongó.  

Munkatevékenysége során változó figyelem, tervezési és szervezési problémák és 

ütemezési nehézségek jellemzik. Iskolai kötelezettségeit sablonosan végzi, ami miatt 

gyakran alacsony szintű a feladatvégzése. Kézírásában megfigyelhető a céltudatosság is, 

ezért megfelelő motiváltsága esetén tanulmányi munkája fejleszthető. Viselkedésében 

hiányzik a megfelelő kezdeményező erő, és a presztízsmotívuma alacsony szintű.  

Motivációiban döntés- és kudarckerülő. Gyakorlati érzéke fejlett, szívesen kipróbál új 

dolgokat, ezért a személyiségfejlesztése során – empatikus légkör esetében – hatékonyan 

beépíthetőek a progresszív minták. A múltbéli rossz élményei, és tapasztalatai hatására 

elfojtja az ösztöntörekvéseit. Viselkedése gyakran ösztönös, spontán.  

Életvitelének központjában az ösztönélet és a kulminális élvezetek vannak. Nehézséget 

jelent számára, hogy a gyakorlati élet viszonyrendszere és az ösztönélete nincs megfelelő 

módon kapcsolatban. Élménykészsége és az intimitásfoka optimális, ezáltal az 

ösztönvezérelt magatartása koordinálható.  

Összességében megállapítható, hogy a szenvedélybetegség hatására a valós helyzettel 

való szembesülés helyett a vágyfantáziák uralták el a gyermek személyiségét. A 
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bizalomvesztés miatt, kiemelt szerepe van az empatikus, megértő, együtt érző és előítélet-

mentes légkörnek. A nyugodt feltételek lehetővé tehetik az életvitel pozitív irányú 

megváltoztatását. Fejlődési szempontból kiemelten fontos a társadalmi értékeket 

megbízhatóan közvetítő kortársközösség kedvező csoportdinamikai hatása. A fejlesztés 

során mind az elsődleges, mind a másodlagos szocializációt biztosítani kell a számára.  

Az elsődleges szocializáció részben a gyermek életkora miatt, részben a hiányosságok 

pótlása, illetve helyreigazítása miatt szükséges. A gyermekvédelmi szakellátása során 

segíteni kell, hogy megtanulja a normakövető magatartást. A vele szemben támasztott 

elvárások lehetővé teszik, hogy a személyisége pozitív irányba formálódjon. A 

mentálhigiénés innovációk elősegíthetik az értékbizonytalanság és a szocializálatlan 

megjelenések hatékony feldolgozását, valamint a deviancia-változók csökkentését. A 

hitelesen közvetített magatartási és szerepminták hatására a gondozott gyermek 

biztonságosabban tud mozogni a környezetében, és könnyebben megtalálja helyét a 

közösségben. 

 

(Folytatás a következő Módszertani Hírlevélben.) 

 
 
 

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

Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

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

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

kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

 

 

 

 

 

 

Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

       tel: 0620/9458482 
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