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Kedves Olvasók! 

 A 2017-es év második 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 programbeszámolókat, 

terveket és egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló.  

Új sorozatot indítottunk idén, Szentek élete címmel, ahol minden hónapban egy 

kiemelkedő szent életútját mutatjuk be. Nem titkolt célunk, hogy fiataljaink 

megismerkedjenek választható alternatívákkal, ehhez jó eszköznek tartjuk új rovatunkat. 

Kiírtunk egy képzőművészeti pályázatot is a Szentek életével kapcsolatosan. A kiírást az 5. 

oldalon olvashatják. 

Nem titkolt célunk minél szélesebb körű pedagógiai pszichológiai- terapeutikus 

eszköztárat bemutatni partnereinknek. Ennek jegyében új sorozatot indítunk, melyben a 

monodráma kerül bemutatásra, Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó 

kollégánk interpretálásában. 

A gyermekvédelmi rendszerben legfőbb nevelési eszközünk a személyiségünk. 

Mivel nincsenek kész képletek a gyerekek fejlesztésére, nevelésére vonatkozóan, sokat 

segíthet a gyermek számára legjobb megoldás megtalálásában, ha időről- időre leporoljuk 

azokat a triviális nevelési alapelveket, melyek segíthetnek a nevelési irányok 

meghatározásában, kiválasztásában. Ezért még egy új rovatot indítunk: Nevelési 

alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben, ahol ezen alapelvek frissen tartásához 

szeretnénk segítséget nyújtani. 

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! 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com  

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

 

2017. Február 

 

Idén is szeretnénk folytatni belső képzéseinket, valamint szakmai 

műhelymunkáinkat is. A szakmai műhelymunkák során egy- egy témát, gyakorta 

előforduló nehézséget járunk körül, meghívott előadók segítségével, így szeretnénk 

szakmai segítséget nyújtani kezelésükhöz. Szeretnénk a megvalósuló szakmai 

segítségadást az igényekhez igazítani, így kérjük Önöket, hogy igényeiket mindenképpen 

jelezzék felénk.  

Tovább folytatódnak szakmai munkacsoportjaink is, mind a nevelőszülői hálózat, 

mind pedig a gyermekotthoni ellátás területén. Terveink között szerepel az elengedés, a 

team-építés, valamint a drogokkal kapcsolatos preventív munka is. 

Február hónapban a Nevelőszülői munkacsoport találkozott Kecskeméten, A 

munkacsoport András Katalin vezetésével valósult meg, és az aktuális nehézségek 

meghatározása, valamint az ütemterv átbeszélése után az örökbefogadással kapcsolatos 

témákról beszélgettek. 

Belső képzéseinket is folytattuk újult erővel, melynek keretében Baján és 

Oroszlányban segítettük kollégáinkat a team építés- működtetés tekintetében. 

Májusban ismét megrendezzük országos konferenciánkat, melyre természetesen 

külön is fogunk meghívót küldeni.  

Folytatódik a csoportos szupervízió, valamint a kutya asszisztált terápia is, az 

eredményes munkára való tekintettel. 

 Az idei évben szeretnénk legalább három Szakmai Konzultációs Napot szervezni, - 

neves előadók részvételével. 

 Országos Módszertani Intézményünk küldetése, hogy minél adekvátabb szakmai 

segítséget tudjon nyújtani a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakembereknek, 

valamint hogy egyfajta bázisa legyen a jó gyakorlatoknak is. Szeretnénk, ha ezek mindenki 

számára hozzáférhetőek legyenek.  Ehhez az Önök segítségét is kérjük.  
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Fejlesztő foglalkozások a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóban 

 

2017 januárjában új lendülettel folytattuk a fejlesztő foglalkozások szervezését. 

2016-ban elkezdtük LongiKid neuro-szenzomotoros fejlődésvizsgálat felvételét 3-30 

hónapos korosztályban. A LongiKid fejlődésvizsgálatot a BHRG Alapítvány fejlesztette ki és 

a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató részt vesz a teszt validálásában. Összesen 50 

fővel vettük fel a vizsgálatot Csongrád, Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom megyében. A 

vizsgálatról a nevelőszülők visszajelzést kaptak, amelyet 2017. januárjában tudtuk 

megvalósítani. A teszt felvétele továbbra is folyamatosan elérhető 3-30 hónapos 

gyermekeink megfelelő fejlődésének ellenőrzése érdekében.  

Mozgásfejlesztést biztosítunk gyermekeinknek Csongrád, Bács-Kiskun, Pest és 

Komárom-Esztergom megyében. Ezen a 4 helyszínen a foglalkozások szervezése 

folyamatos, új jelentkezőket szeretettel várjuk foglalkozásainkra, amelyek szenzoros 

integrációs, alapozó terápiás, konduktív fejlesztő módszerekkel, komplex programmal 

várjuk gyermekeinket. 

2017 márciusától Csongrád megyében logopédiai szűrést és fejlesztést valósítunk 

meg, amelynek kiterjesztése több megyében későbbi terveink között szerepel. 

Gyermekeink beszédfejlődése sok esetben nehezített, mivel a korai elhanyagolás, 

megfelelő beszédingerben gazdag környezet hiányában, nagy hátránnyal érkezhetnek a 

nevelőszülőkhöz. Éppen ezért gondoltunk elengedhetetlen, hogy segítsük munkájukat, 

beszédfejlesztő foglalkozások megvalósításával. Mint a legtöbb terápia, a beszédfejlesztés 

sem ér véget, mikor a gyermek kilép a fejlesztő szobából, hanem otthon a családi 

környezetben folytatódik. Logopédusunk otthon végezhető feladatokkal fogja ellátni a 

nevelőszülőket, amelyben nagyon fontos szerepet szánunk a nevelőszülői családoknak.  

2017 márciusától Csongrád és Jász- Nagykun Szolnok megyében állat asszisztált 

terápia indul, Csongrád megyében már tavaly megvalósult ez a program, amelyet idén 

ebben a két megyében szeretnénk tovább folytatni.  

Hiszünk benne, hogy tevékenységünkkel elősegítjük gyermekek fejlődését, hogy 

sikeresebb iskolai eredményeket, teljesebb, boldogabb felnőtt életet érhessenek el.  

 

      Tóth Beáta 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

konduktor, alapozó terápiás fejlesztő  
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

1. Szentek élete- képzőművészeti pályázat 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 

Intézménye képzőművészeti pályázatot hirdet a működési területén lévő 

partnerintézmények gyermekei/ fiataljai számára.  

A pályázat célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok- 

választható alternatívaként- jobban megismerjék a szentek életét, meríthessenek 

belőle. A gyerekeket, fiatalokat körülvevő szakemberekkel együtt (nevelőszülők, 

nevelők, gyermekfelügyelők, tanácsadók, stb.) közös beszélgetések 

szerveződhetnek, melyek során a fiatalok az őket leginkább megragadó részt 

bármilyen képzőművészeti alkotásban fejezhetik ki.  

Pályázók köre: nevelőszülőnél/ lakásotthonban élő gyermekek és fiatalok 

(utógondozottak is) 

Ez lehet bármilyen technikával elkészített képzőművészeti alkotás/rajz A5- A4- A3 

méretben legfeljebb.  

Az elkészült alkotásokat az alábbi módokon juttathatják el hozzánk: 

- postai úton: 6723 Szeged, Csongor tér 8. 

- lefotózva, jpg formátumban email-ben: modszertanmarcsi@gmail.com 

Beküldési határidő: 2017. 05.31. 

Korcsoportonként alapítottunk ki kategóriákat az alábbiak szerint: 

1. kategória: 3-7 éves korig 

2. kategória: 8-13 éves korig 

3. kategória: 14-18 éves korig 

4. kategória: 18 éves kor felett 

A beérkezett pályamunkákat neves zsűri bírálja el, és korcsoporti kategóriánként 

hirdetünk nyerteseket. (I.- II.- III. helyezett) 

Díjak: korosztálynak megfelelően ajándékcsomagok: 

III. helyezett: 5 000 Ft értékben 

II. helyezett: 10 000 Ft értékben 

I. helyezett: 15 000 Ft értékben 

Szeretettel várjuk az elkészült műveket, melyekből a későbbiekben szeretnénk 

kisebb kiállítást is szervezni, illetve mindegyik alkotás fel fog kerülni a szentagota.hu 

weboldalra is. 

Amennyiben kérdése, javaslata van pályázatunkkal kapcsolatban: 

Kapcsolattartó:  

Szili-Balog Mária (modszertanmarcsi@gmail.com, vagy 0620/9458482) 

 

2. NAGY tavaszi színező verseny- óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Érvényes: 2017. 05. 12. 

A pályázaton kizárólag (hazai és határon túl élő) óvodások és 1., 2., 3. osztályos 

kisdiákok vehetnek részt (természetesen a szülők tudtával!). 

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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Tudnivalók:  

Pályázat címe: NAGY tavaszi színező verseny óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Szervező: Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság 

A pályaművek beküldése:  

A mellékelt teljes rajzlapot színezzétek ki szépen, majd adjátok oda óvó néniteknek, 

tanítótoknak vagy a szüleiteknek, akik a színezéseket kizárólag .jpg fájlként küldjék 

el nekünk emailben legkésőbb: 2017. május 12-ig.  

Email címünk: mecslaszlotarsasag@gmail.com  

Minden beérkezett alkotást megjelentetünk népszerű facebook-oldalunkon:  

https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag 

 

 

  

https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag
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Szentek élete-2/12 

Szent Ágota 

február 05. 

 

+250.  

Ágota a keresztény ókor leghíresebb szentjei közé tartozik. Vincéhez és Balázshoz 

hasonlóan az ő élete és halála felől is csak a számos változatban ránk maradt, legendásan 

fölékesített szenvedéstörténet tájékoztat.  

A szicíliai Katániában született előkelő szülők gyermekeként. A fiatal, Krisztus 

szeretetére vágyó leány túlságosan hamar a kéjvágyó helytartó, Ouintianus 

mesterkedéseinek célpontjává lett. Decius császár keresztényellenes rendeletét a maga 

céljaira fölhasználva Ouintianus letartóztatta a szépséges Ágotát, és az egyik hírhedt 

örömtanyára vitette; az ilyesmi az antik korban nem ment ritkaságszámba. Ott az 

intézmény tapasztalt vezetőnőjének kellett volna a leány átneveléséről gondoskodnia.  

De az Afroditéről elnevezett és minden odavágó mesterségben járatos hölgy 

gyorsan fölismerte, hogy Ágota esetében a kívánt érzületváltozást nem lehet elérni. Ezért 

a helytartó maga lépett akcióba. Ágotát bíróság elé állították, kihallgatták, megkínozták és 

börtönbe vetették. Néhány nap leforgása alatt a kínzások egész sorát kellett kiállnia. 

Amikor a földühödött bíró semmire sem ment, poroszlóival szinte halálra verette, majd 

levágatta a leány mellét.  

Mindezek után azonban a börtönben olyan megerősítésben részesült, amilyen még 

a legendákban sem gyakran fordul elő: a gaztett utáni éjszakán megjelent előtte Szent 

Péter és meggyógyította. A nyilvánvaló csodát semmibe véve Quintianus tovább folytatta 

a gyalázatos eljárást. Végülis Ágota az újabb bántalmazások következtében meghalt a 

börtönben. A legendás szenvedéstörténetnek ez a lényegi tartalma.  

Tiszteletét az indította el, hogy szülővárosa, Katánia, a szent vértanúságának első 

évfordulóján csodásan megmenekült az Etna kitörésétől. A lakosság a vértanú sírjáról 

elhozott fátyollal segítségét kérve vonult a megsemmisítő lávafolyam elé, és az február 5- 

én minden várakozás ellenére megállt. Szent Ágota híre és tisztelete gyorsan elterjedt 

Szicílián kívül az egész Egyházban. A római misekánon megemlékezik róla, s ugyanazt teszi 

a karthagói kalendárium és minden régi vértanújegyzék is. Rómában Symmachus pápa egy 

régi templomot szentelt neki a Via Aurelián, Nagy Szent Gergely pedig az egykori ariánus 
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templomot szentelte a tiszteletére. Ereklyéinek fölemelésén és elosztásán kívül 

tiszteletének elterjedését szolgálta a 10. század óta saját ünnepi officiuma is.  

Tűzvész és földrengés ellen hívják oltalmul (a lávafolyam megállítása miatt). 

Hasonló okból ő az ércöntők, a kohászok és a bányászok védőszentje. A középkorban a 

tizennégy segítőszent között találjuk. Főleg a mellbetegek fordulnak hozzá. Az a gazdag 

szokás és hagyományvilág, amely nevéhez és ünnepéhez elsősorban Katániában fűződik, 

bizonyos vonásaiban a kereszténységen kívüli elképzelésekre is emlékeztet. Mégis teljesen 

tarthatatlan az a fölfogás, amely az Ágota-tiszteletet az antik Izisz- vagy Koré-kultusz 

egyszerű folytatásaként akarja értelmezni.  

A 6. századi Jeromos-féle martirológium február 5-re teszi Szent Ágota temetését. 

Ünnepét Rómában a 6. század óta ülik.  

A legenda megőrizte Szent Ágotának azokat a szavait, amelyeket bírája szemébe 

vágott, miután az szörnyű indulatában megcsonkíttatta: ,,Embertelen zsarnok! Nem 

szégyenled, hogy egy nő testéről azt vágatod le, amiből mint gyermeket anyád téged is 

táplált? Tudd meg, hogy lelkemben továbbra is épek melleim, melyeket Istennek 

szenteltem. Belőlük merítek erőt magamnak.''  

Ezek a szavak elevenen megőrizték a fiatal vértanú nő képét a kereszténység egész 

története folyamán.  

Az Ágota a görög eredetű Agáta régi magyar formája, aminek a jelentése: a jó. 

Istenünk, ki mindenható erőddel a gyengébb nemnek is megadtad a vértanúság 

győzelmét, kérünk, engedd jóságosan, hogy akik Szent Ágota szűz és vértanú égi 

születésnapját üljük, az ő példája szerint eljuthassunk Hozzád! 

(Forrás: A szentek élete, Szent István Társulat, Budapest 

http://www.katolikus.hu/szentek/0101.html) 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
http://www.katolikus.hu/szentek/0101.html
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A monodráma gyakorlati alkalmazása a gyermekvédelemben  

(1. rész) 

 

Helyzetelemzés: 

A tartós hiányállapotok és a megterhelő élethelyzetek az életsors olyan problémás 

szituációi, amelynek során a gyermekvédelem szakellátórendszerébe beutalt gyermekeket 

a megszokottnál lényegesen intenzívebb stressz élmény éri. 

A viselkedészavarok kezelésében az elfogadó légkörű monodramatikus egyéni 

tanácsadás, egyike lehet azoknak a korrekciós módszereknek, amelyek a 

személyiségfejlődéshez szükséges feltételeket biztosítják, és hatékony lehetőséget 

nyújtanak a kívánatos magatartásmódok és szerepminták közvetítéséhez. 

Az értékközpontú mentális segítségnyújtás során az egyén értékrendje kap 

primátust az egymás közötti viszonylatrendszerben. Ezáltal a személyiségfejlesztés 

célirányos segítségnyújtás a gondozott gyermeknek az értékekhez vezető útján. 

Az önálló és felelősségvállaló személyiségfejlesztés a gyermekvédelmi nevelés 

legértékesebb eredménye, ezért a mentálhigiénés innovációk vonatkozásában kiemelt 

szerepe van a negatív élmények megfelelő feldolgozásának.  

A monodrámának az életvitel megváltoztatására irányuló fejlesztő és segítő 

tevékenysége olyan élmények sorozatát biztosíthatja a segítséget igénylő személy 

számára, amelyre a verbális kommunikáció nem volt elegendő.  

Felszínre kerülnek a mozdulatokban rögzült korábbi élmények, a titkolt fantáziák, a 

rejtett vágyak, mindezek a múltbeli történések reális felismerését eredményezhetik. 

A halmozottan hátrányos helyzetű, leszakadó gyermekek vonatkozásában a monodráma 

foglalkozás célja a kedvező pszichés klíma megalapozása, a személyiség mentális 

normalitásának a helyreállítása, az érzelmi hiány és a kiszolgáltatottság érzésének 

minimalizálása.  

Mindezek az elsődleges prevenció alapfeltételei. A gyermekvédelem 

szakellátórendszerében nevelkedő gyermekek egyéni szerepkészletének feltárása az egyik 

módszere lehet a hatékony beilleszkedés elősegítésének. 

A szerep azért bír kiemelt jelentőséggel, mert ahogyan Moreno megfogalmazza: 

„Az egyéni szerepminták összessége hozza létre az „ént” (Selbst”-et), mint új minőséget, 

mint „szerepkonglomerátumot”, mint a szerepek dinamikus aggregátumát.” 
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A gondozott gyermekek szerep készletétének feltárása lehetőséget biztosít arra, hogy a 

magatartásukat pozitív irányba tudjuk változtatni egy-egy aktuális élethelyzet keretén 

belül.  

A korrektív érzelmi tapasztalás legfontosabb feladata az, hogy a hátrányos helyzet ne 

jelentsen hátrányos életminőséget, vagyis az emberi teljesség megélésének a lehetőségét 

célszerű biztosítani a jövővel kapcsolatos próbacselekvések által. 

Az érzelmi átélés és a racionális belátás olyan mentális megtisztulást eredményezhet, 

amely megalapozza a harmonikus életformát, ami az egyéni képességek kibontakozásához 

ad segítséget. 

A belsővé vált objektek megjelenítése a külvilágban lehetőséget nyújt az emocionális 

sérülések korrigálására a konfliktus-partner jelenléte nélkül. 

Az élménymaradványok a kliens belső világából az „érzékelhető” külső világba kerülnek, 

ezáltal jól kezelhető támpontul szolgálnak a célirányos mentális segítségnyújtásnak 

A cselekvés által történő empatikus légkörű foglalkozás egyrészt megalapozhatja az érett 

személyiséget, másrészt nem szűkül be egyetlen megoldandó problémára, hanem 

egységesen terjedjen ki a fejlődés minden területére. 

Az önismereti tudatossággal rendelkező gyermekek biztonságosabban mozognak a 

környezetükben, könnyebben be tudnak illeszkedni az ellátórendszer körülményei közé. 

A monodráma foglalkozások empatikus és toleráns nevelési hatásrendszere hatékonyan 

készíti fel a gyermeket a társadalmi együttélés tipikus viszonyaira.  

A monodráma - hasonlóan azokhoz a gyermekvédelemben használt módszerekhez, 

amelyek az önismeretet kívánják fejleszteni, - kedvező feltételeket nyújt a pozitív érzelmi 

viszonyulások kialakulásához. 

A létrejött emocionális kapcsolatnak mind intenzitásában mind mélységében meg kell 

közelítenie azt a szintet, amely a társadalmi normák és értékek interiorizációjának valódi 

alapjává válhat. 

A monodráma ülés felépítése: 

A monodráma módszer bemutatását Karoline Erika Zeintlinger: „A pszichodráma-terápia 

tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J.L.Moreno után.” című tanulmányának 

felhasználása alapján készítettem. 

 



11 
 

A monodráma a pszichodrámának az a lehetősége, ahol a pszichodráma vezető egyéni 

tanácsadás keretén belül segíti szcenikus ábrázolás megjelenítésével a kliens életviteli 

elakadását.  

A pszichodráma foglakozások időtartama általában másfél órától három óráig tartanak, 

természetesen a monodráma ülések ennél rövidebbek.  

Az összes monodráma foglalkozás - a legelső ülést leszámítva - úgy kezdődődött, hogy 

rákérdeztem a gyermek jelenlegi állapotára és érdeklődtem az előző és a mostani 

találkozás között eltelt időben történt események és élmények felől.  

 

A monodráma ülés általános felépítése: 

 

Minden egyéni tanácsadás három fázisban történik, amelyek jól strukturálják a folyamatot: 

1./ Felmelegedési fázis: 

Minden egyéni tanácsadáson a csoportvezető a segítséget igénylő személyt (a 

monodráma foglalkozáson a protagonistát) cselekvők kész állapotba hozza és oldja az 

esetleges gátlásait a megnyilatkozással és a játékkal szemben 

Az aktív állapot általában pszichológiai folyamatok (asszociációk, emlékezések, 

identifikáció és imaginációk) eredményeként jön létre. 

 

2./ Játékfázis: 

Ebben a fázisban történik a megjelenítése a felmelegedési fázisban megfogalmazottaknak. 

Zeintlinger megfogalmazásában: „A pszichodramatikus játékfázis céljának elérését – 

egyfajta megoldás feltárását, tisztázását vagy megközelítését – illetve egy megjelenített 

konfliktus vagy probléma megoldását – szcenikai ábrázolással kell megkísérelni.”  

A játékfázis cselekvési technikái: Szerepcsere: 

Nincs monodráma szerepcsere nélkül. A protagonista által elmondott és megjelenített 

történetben a pszichodráma vezető „a jelen nem lévő személy” szerepét játssza el, 

amelybe a kliens vezeti be folyamatosan, így lehetőség van egy hosszú történet valósághű 

rekonstrukciójára.  

A jelenetet abban a szerepben kell befejezni, ahogyan a kliens azt megfogalmazta, azaz 

mielőtt a történet befejeződik, minden szerepcserét le kell állítani. 

Nemcsak személyt lehet megjeleníteni, hanem a protagonista számára fontos érzést, 

tárgyat, növényt, vagy állatot is. Lehetőség van arra is, hogy fantáziált, álmodott, vagy 
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hallucinált történetek is megelevenedjenek a monodráma színpadán, ez a „surplus-

reality”.  

Ennek a jelentősége azért kiemelten fontos, mivel az eddig csak fantáziált és sohasem 

próbált cselekvést védett körülmények között realitás-próbának lehet alávetni. 

Duplázás: 

A kettőzés technikájának rövid időre történő alkalmazása. A pszichodráma vezető a 

protagonista mimikáját, gesztusait és hanghordozását megfigyelve az adott jelenet 

történetébe ágyazva verbalizálja a kliens emocionális viszonyulásait. A pszichodráma 

vezető a protagonista testtartását utánozva fogalmazza meg annak vélhető érzéseit, ezzel 

is kifejezve azt, hogy a kliens testileg milyen állapotban van. 

A duplázás fajtái: (lényegesen kevesebb, mint a pszichodráma foglalkozások során): 

a) Beleérző duplázás: A pszichodráma vezető verbalizálja a protagonista érzéseit, 

gondolatait, amelyeket valamilyen okból nem fejez ki: „Nagyon szomorú vagyok.” 

Ezt követően a kliens folytatja a gondolatot. 

b) Támogató duplázás: A pszichodráma vezető szószerint megismétli a protagonista 

kijelentéseit, ezáltal az emocionális együttérzéséről biztosítja őt. Moreno a 

támogató duplázásról a következőket írja: „A legfontosabb terápia egyedülálló 

emberek számára. Egy egyedülálló gyermek vagy skizofrén beteg képtelen egy 

szerepcserét végrehajtani, de egy hasonmást biztosan elfogad.” 

c) Feltáró duplázás: Akkor alkalmazzuk, ha bizonytalan, hogy mi megy végbe a 

kliensben: „Úgy érzem magamat…”, és a protagonistának kell befejeznie a 

mondatot. Jelen idejű állapotokat kutat. 

d) Észrevevésre késztető duplázás: Ha a kliens hosszú ideig szótlanul maga elé néz, 

akkor a pszichodráma vezető azt mondja: „Ha előre nézek, azt látom, hogy…”, és 

a protagonistának kell befejeznie a mondatot. 

e) Átvezető duplázás: A feltáró duplázáshoz hasonló, csak itt a jelen idejű állapotokból 

a múltbeli eseményekhez nyúl vissza a pszichodráma vezető. 

f) Közvetett duplázás: A pszichodráma vezető gondolatfolyamot indít el a 

protagonistában: „Megkérdem magamat, hogy mi itt a baj.” A protagonista pedig 

befejezi a gondolatsort, ami lehetőséget ad a játék további folytatására, már az új 

gondolat mentén. 
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Monológ: 

Az aktuális érzelmek kommentálására szolgál. A protagonista azokat a gondolatait mondja 

el, amelyek sem a múltban, sem annak a mostani megjelenítésében nem nyertek kifejezést.  

Moreno megfogalmazásában: „A rejtett gondolatok és érzelmek visszaadása mellék-

dialógus és mellék-cselekmény segítségével, amely a központi jelenet cselekvéseivel és 

gondolataival párhuzamban folyik. A protagonista azonban benne marad a jelenetben.” 

 

Pszichodramatikus interjú: 

Interjú a jelenet előtt: 

Azzal a céllal, hogy a protagonistát jobban ráhangoljuk a dramatikus megjelenítésre. 

Interjú a protagonistával: 

A szerepcsere után történik, amikor a protagonista az antagonista (a monodrámában az a 

személy, aki a protagonista által ábrázolt jelenetben a partner személy) szerepben van.  

Ez az interjú lehetőséget ad arra, hogy a kliens olyan gondolatot fogalmazzon meg a másik 

személy szerepéből önmagára vonatkozóan, amire idáig nem gondolt. 

Interjú a jelenet befejezése után: 

A protagonista ilyenkor személyesen annyira mélyen érintett, hogy kész a történtekről 

olyan összefüggés rendszerben megnyilatkozni, mint még sohasem. 

 

3./ Integrációs fázis: 

Ebben a szakaszban történik a pszichodramatikus ábrázolás emocionális és racionális 

feldolgozása és az új tapasztalatok és felismerések integrációja. A csoportvezető a 

„sharing” során közli a saját hasonló, vagy azonos élményeit az élettörténetéből. 

A monodrámában „egy egyszemélyes közlés”, éppen ezért csak megkülönböztetetten 

kontrollált formában történhet, hiszen a „tekintély személy” szerepből eredően 

felerősödhet a hatása a segítséget kérő személy számára.  

Nemcsak empátiás viszonyulást nyújt ilyenkor a pszichodráma vezető, hanem a hiteles és 

őszinte megnyilatkozásával azt is kifejezi, hogy a kliens nincs egyedül a problémájával. 

(Folytatás a következő Módszertani Hírlevélben.) 

 

Beőthy-Fehér László 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

módszertani szaktanácsadó 
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Nevelési alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben  
(1. rész) 

 
Induló új rovatunkban azokat az alapelveket szeretnénk felfrissíteni, melyek mindennapi nevelési tevékenységeink alapjait jelentik. Ezek az 

alapelvek segítenek bennünket a megfelelő irányok megtalálásában, illetve abban is, hogy saját hivatásvállalásunk célját ne tévesszük szem elől. 

Némelyikük triviálisnak tűnik, de időről időre nem árt szemünk- szívünk magasságába emelni újra ezeket az alapelveket. 

Az alábbi táblázatban a nevelési kiindulóponthoz illesztve találhatóak a kívánatos nevelői attitűdök, a nevelési célok, feladatok, valamint a 

célok eléréséhez szükséges nevelési módszerek is.  

 

 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 
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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 kihat 

teljes életminőségére.  

 

Hisszük, hogy a 

megfelelő mértékű 

mozgás 

egészségesebb 

testet és lelket 

formál. 

A gyermek egészségesebbé tétele és 

természetes mozgásigényének kielégítése. 

 

Építünk a gyermek természetes 

mozgásigényére (sok sport, mozgás, 

aktivitás) minden életkorban. 

 

 

(Folytatás a következő hírlevélben) 
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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 2017- es év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

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

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

kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

 

 

 

 

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 
 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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