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Módszertani munkaterv 

 

2015. január 

 

- Módszertani megbeszélés 

 

-  Módszertani munkaterv és költségterv elkészítése 2015. évre 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 

 

- A módszertani csoport új munkatársainak bemutatása Csongrád, Bács-Kiskun, Pest,  

Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint a fővárosban 

 

- Konduktor munkájának előkészítése 

A mozgásfejlesztő pedagógus munkája a gyermekvédelmi szakellátás területén a 

szakmafejlesztés egyik lehetősége. Januárban módszertani szaktanácsadó segítségével 

felméri a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató működési területén elhelyezett 

különleges szükségletű gyermekeket, iratanyagokat tekint át, koordinálja a beérkező 

igényeket, valamint szakmai feladattervet készít. 



 3 

 

- Egyeztetés szakmai együttműködőkkel az éves programterv megvalósításáról 

 

 

- Egyeztetés a módszertani intézményhez tartozó, katolikus egyház fenntartásában 

működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekkel. 

 

2015. Február 

 

- Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése 

 

- Konduktori tevékenység elindítása a nevelőszülői hálózatban, valamint a Napsugár 

különleges gyermekotthonban 

A mozgásfejlesztő pedagógus munkája a gyermekvédelmi szakellátás területén a 

szakmafejlesztés egyik lehetősége.  

A nevelőszülői hálózatban és a különleges gyermekotthonokban az előírt fejlesztést egészíti ki a 

mozgásfejlesztés. A mozgásszervi betegségek, az idegrendszeri rendellenességből adódó 

mozgásproblémák, nemcsak csecsemő- és kisgyermekkorban okoznak nehézséget a családból 

kiemelt gyermekek számára, hanem kamaszkorban is. Az elhanyagolás egyik lehetséges területe 

a mozgásfejlődés. A komplex fejlesztés során nemcsak a mozgás fejlődik, hanem ezzel 

egyidőben a gyermek kognitív képességei is.  

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 
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Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 

 

- Szakmai tapasztalatcsere 

Gyermekvédelmi gyámság, egy év tapasztalatai 

 

- A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

gyermekvédelmi szakellátási intézményei, az adott megyei Szociális és Gyámhivatala 

valamint az adott megye Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata, gyermekvédelmi 

gyámsággal összefüggő tapasztalatai a 2014-es év alapján. 

- A Miskolci Apostoli Exarchátus Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Központja, az adott 

megyei Szociális és Gyámhivatala,  valamint az adott Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálata,  gyermekvédelmi gyámsággal összefüggő tapasztalatai a 2014-es év alapján. 

- A Váci Egyházmegye Szegletkő speciális gyermekotthon, valamint nevelőszülői hálózata az 

adott megyei Szociális és Gyámhivatalok, valamint az adott megye Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálata,  gyermekvédelmi gyámsággal összefüggő tapasztalatai a 

2014-es év alapján. 

- A Hajdúdorogi Egyházmegye Szent Lukács Szeretetszolgálatának gyermekotthonai és 

nevelőszülői hálózatának, az adott megyei Szociális és Gyámhivatalok, valamint az adott 

megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata,  gyermekvédelmi gyámsággal összefüggő 

tapasztalatai a 2014-es év alapján. 

 

Az intézmények a saját ellátási területükön összegyűjtik a 2014-es év gyermekvédelmi 

gyámsággal kapcsolatos tapasztalatait, majd a tapasztalatok összegzése alapján szakmai 

konzultáció keretében a gyakorlatban tapasztaltakat összegzi a módszertani intézmény. 

Szakmai egyeztetés a gyermekvédelmi gyámság jogintézményével összefüggésben a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályával. 

 

Helyszín: Minden fenntartó saját működési területe 
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Célcsoport: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó munkatársak, gyermekvédelmi 

gyámok, szakszolgálatok, gyámhivatalok 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

- Együttműködés kialakítása, szakmai konzultáció a Csongrád megyei alapellátás 

intézményeivel 

 

- Szakmai munkacsoport nevelőszülői tanácsadóknak 

 

A munkacsoport a nevelőszülői hálózatban feltárt gyakori problémákra, kérdésekre, jó 

gyakorlatokra fókuszálva működik.   

Feladata, hogy a katolikus egyház fenntartásában működő nevelőszülői hálózatok aktuális 

problémáit feltárja, a tapasztalatokat összegyűjtse, az adott problémákra megoldási 

javaslatokat készítsen. Fenntartói, működtetői véleményezés után, tapasztalatait szakmai 

ajánlásként továbbítsa a területen dolgozó szakemberek felé. 

Javasolt tématerületek: speciális szükségletű gyermekek a nevelőszülői hálózatokban, 

kapcsolat a vérszerinti családdal, az örökbefogadás, nagy létszámú testvérsorok együttes 

elhelyezése, az érkező gyermek fogadása, gyász, veszteség, a nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony tapasztalatai, nyomtatványok használata stb. 

Helyszín: Nyíregyháza 

Felelős: Mitykó Judit módszertani szaktanácsadó 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 

 

2015. Március 

 

- Tehetséggondozás a nevelőszülői hálózatban, valamint a gyermek- és lakásotthonokban 

Az elmúlt évben a módszertani szaktanácsadó csoport, a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató élménypedagógia-csoportjával együttműködve, monitoring teamet működtetett a 

szolgáltatónál elhelyezett gyermekek és fiatalok körében megvalósított tehetséggondozás 

segítésére. A tehetséggondozás folyamatának eredményei alapján, ebben az évben szeretnénk 
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többet és alaposabban foglalkozni a tehetség feltárásával és támogatásával. Az idei év célja a 

tehetséges gyermekek személyiségfejlesztése, ezáltal a kreativitás teljes kibontakoztatása. 

A tehetséggondozási programot egy négy lépcsős rendszerben szeretnénk kidolgozni, hiszen 

továbbra is folyik a feltárás, de ehhez már kapcsolódik a tehetséggondozás, 

személyiségfejlesztés, valamint színteret biztosítunk a tehetség megmutatkozására is. Három 

területet érintenénk: a zenét, a komplex művészeteket, valamint a sportot.  

Márciusban az élménypedagógiai csoport munkatársai, a szolgáltató által ellátott 12 területen 

elkezdik foglakozásaikat a zene, a művészetek és a sport területén. Az eddigiekben már 

megismert tehetséges gyermekek számára lehetőségeket keresnek a tehetség kibontakoztatására, 

ezzel párhuzamosan a módszertani csoport munkatársai egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki a 

gyermekek és fiatalok személyiségének fejlesztésére. 

Helyszín: Adott területen, illetve Szeged 

Célcsoport: nevelőszülői hálózat munkatársai, gyermek- és lakásotthonok munkatársai, 

gyermekek 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

-A korábban kötött Együttműködési megállapodás szerint a Dr. Farkasinszky Terézia 

Drogambulancia munkatársai, a gyermek- és lakásotthonokban, valamint nevelőszülői 

hálózatokban megjelenő drogproblémák megelőzésének, kezelésének, utógondozásának 

lehetőségeiről.  

A drogambulancia három munkatársa egész éven át, kéthetente végez terápiás foglakozásokat a 

szolgáltató  gyermekotthonában. A gyermekotthon droggal való telítettsége igen magas, 

megközelítőleg a gyermekek 70 %-a találkozott már a droggal rendszeres vagy alkalmi 

fogyasztóként. Ennek csökkentésére dolgoz ki a drogambulancia és a módszertani intézmény egy 

olyan módszertani mintaprojektet, amit a gyermekvédelmi szakellátás területén az 

elkövetkezendőkben használni, alkalmazni lehet. Az együttműködés tárgya a speciális ellátási 

területen működő szakmai munkacsoporttal való együttműködés, folymatos konzultáció, 

valamint szakmai ajánlás kidolgozása is.  

A munkaterv országos egyeztetésekor, valamint a tavalyi év ellenőrzési tapasztalatai alapján a 

leginkább megmutatkozó hiányterület a drogfogyasztás és annak kezelése során mutatkozott. A 
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módszertani intézmény erre keresi a mintaprojekt kidolgozásával, valamint a szakmai ajánlás 

elkészítésével a javaslatot. 

 

- Szakmai munkacsoport: tehetséggondozás 

A munkacsoport a tehetséges gyermekek személyiségfejlesztésével, a lehetőségek kiaknázásával 

foglalkozik. Szakmai alapok, a tehetség három fő területe, gyakorlatban való megvalósítás 

lehetőségei. Szakmai program, éves terv kidolgozása. 

Helyszín: Szeged 

Célcsoport: élménypedagógiai csoport munkatársai, nevelőszülői tanácsadók, módszertani 

szaktanácsadó 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

- Szakmai munkacsoport: speciális ellátás 

A munkacsoport a speciális szükségletű gyermekekek ellátásával kapcsolatos problémákra, 

tapasztalatokra, jó gyakorlatokra fókuszál.  

A munkacsoport feladata, hogy a speciális ellátás kapcsán felmerülő problémákra, nehézségekre, 

sikerekre, jó gyakorlatokra alapozva szakmai, módszertani ajánlást készítsen a területen dolgozó 

szakemberek számára.  

Javasolt tématerületek: terápiás lehetőségek, szakmai továbbképzési lehetőségek, férőhelyek 

száma, drogfogyasztás, stb. 

Helyszín: Szegletkő Speciális Gyermekotthon Alsónémedi 

Célcsoport: speciális ellátást nyújtó gyermek- és lakásotthonok munkatársai 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

- Szakmai munkacsoport: gyermekotthoni ellátás 

A munkacsoport 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.  
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Javasolt tématerületek:  engedély nélküli eltávozás, a gyász és a veszteség feldolgozásának 

lehetőségei a lakásotthonokban, kapcsolattartás a vérszerinti szülőkkel, integrált nevelés 

lehetőségei stb. 

 

Helyszín: Hajdúnánás 

Célcsoport: Gyermek- és lakásotthonok dolgozói 

Felelős: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 

 

- Konzultációs nap 

A szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Drogambulancia munkatársainak és a csanádpalotai 

lakásotthon dolgozóinak tapasztalatai a lakásotthonban fél éven át tartó terápiás 

csoportfoglakozásokról.  

Helyszín: Szeged 

Célcsoport: Gyermekekkel közvetlenül foglalkozó kollégák 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

-Szakmai konzultáció: pszichodráma a családból kiemelt gyerekek körében 
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A szakmai konzultáció keretében a gyermek- és lakásotthonokban dolgozó kollégák 

megismerkedhetnek a pszichodráma foglalkozások innovatív módszerének bevezetési 

lehetőségeivel, pozitív hatásaival a gyermekvédelmi szakellátás területén. A pszichodráma 

segítségével újabb lehetőségek nyílnak meg a gyermekcsoport, a gyermek és a felnőtt, valamint a 

felnőtt közösségek szakmai munkájának összehangolására. 

Az első alkalom címe: Önismeret és pszichodráma 

Helyszín: Szolnok 

Vezeti: Beőthy- Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma csoportvezető 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 

 

2014 . április  

 

- KÁSZPEM Komplex szakmai szemlélet- és kompetenciafejlesztő tréning. 

 Tréning KÁSZPEM® Módszerrel, családból kiemelt gyermekekkel foglalkozó 

szakemberek számára 

A tréning intenzív, lehetőség szerint 5 egymást követő munkanapon valósítjuk meg. A 

képzésidőtartama 35 óra.  

 Helyszín: Váci Egyházmegye ellátási területe, egyeztetés alatt 

 Célcsoport: Gyermekekkel közvetlenül foglalkozó kollégák 

 Várható létszám: max. 12 fő 

 Tréner: ÁGOTA Alapítvány trénere 

 

- Szakmai tapasztalatcsere a gyermekvédelmi gyámság eddigi tapasztalatairól 

A szolgáltatók működési területén tapasztaltak összegzése, megoldási javaslatok készítése. A 

megfelelő mennyiségű tapasztalat és javaslat segítségével szakmai tájékoztató az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya, valamint a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya és Intézményirányítási 

Főosztálya felé. Ezzel egyidőben szakmai együttműködés kezedeményezése a három 
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főosztállyal a gyermekvédelmi gyámság országos tapasztalatairól. A szakmai 

tapasztalatcserén a főosztályok szakemberei is részt vesznek. 

Helyszín: Szeged 

Célcsoport: Gyermekvédelmi gyámsággal érintett kollégák 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó 

 

- A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval és az ÁGOTA Alapítvánnyal 

együttműködve megvalósítani kívánt országos módszertani szakmai konferencia 

előkészítése  

 

- Módszertani szakmai folyóirat előkészítése 

Az egyházi fenntartású gyermekotthonokban és nevelőszülői hálózatokban összegyűlt szakmai 

publikációk sajtó alá rendezése, megjelenésre előkészítése 

Vezetik: Emődi Máté-Szabóné Szívos Ildikó 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 
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2015. május 

 

- Szakmai munkacsoport nevelőszülői tanácsadóknak 

A munkacsoport a nevelőszülői hálózatban feltárt gyakori problémákra, kérdésekre, jó 

gyakorlatokra fókuszálva működik.   

Feladata, hogy a katolikus egyház fenntartásában működő nevelőszülői hálózatok aktuális 

problémáit feltárja, a tapasztalatokat összegyűjtse, az adott problémákra megoldási javaslatokat 

készítsen, fenntartói, működtetői véleményezés után tapasztalatait szakmai ajánlásként továbbítsa 

a területen dolgozó szakemberek felé. 

Javasolt tématerületek: speciális szükségletű gyermekek a nevelőszülői hálózatokban, kapcsolat a 

vérszerinti családdal, az örökbefogadás, nagy létszámú testvérsorok együttes elhelyezése, az 

érkező gyermek fogadása, gyász, veszteség, a nevelőszülői  foglalkoztatási jogviszony 

tapasztalatai, nyomtatványok használata stb. 

Helyszín: Budapest 

Felelős: Mitykó Judit módszertani szaktanácsadó 

 

- Szakmai munkacsoport: tehetséggondozás 

A munkacsoport a tehetséges gyermekek személyiségfejlesztésével, a lehetőségek kiaknázásával 

foglalkozik. Egyéniségek, tehetségek, kreativitás a szakellátásban. Zenekarok, kézműves klubok, 

teaházak indítása a szolgáltató ellátási területén.  

Helyszín: Szeged 

Célcsoport: élménypedagógiai csoport munkatársai, nevelőszülői tanácsadók, módszertani 

szaktanácsadó 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

- Módszertani Szakmai Konferencia 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval és az ÁGOTA Alapítvánnyal együttműködve 

megvalósítani kívánt országos konferencia.  

 

- Módszertani szakfolyóirat megjelentetése 
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A szakfolyóiratot eljuttatjuk a katolikus egyház fenntartásában működő valamennyi 

gyermekotthon és nevelőszülői hálózat számára. 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 

 

2015. június 

 

- Szakmai munkacsoport: speciális ellátás 

A munkacsoport a speciális szükségletű gyermekekek ellátásával kapcsolatos problémákra, 

tapasztalatokra, jó gyakorlatokra fókuszál.  

A munkacsoport feladata, hogy a speciális ellátás kapcsán felmerülő problémákra nehézségekre, 

sikerekre, jó gyakorlatokra alapozva szakmai, módszertani ajánlást készítsen a területen dolgozó 

szakemberek számára. A munkacsoport közösen tevékenykedik a Dr. Farkasinszky Terézia 

drogambulancia munkatársaival. 

Javasolt tématerületek: terápiás lehetőségek, szakmai továbbképzési lehetőségek, férőhelyek 

száma, drogfogyasztás stb 
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Helyszín: Hajós 

Célcsoport: speciális ellátást nyújtó gyermek- és lakásotthonok munkatársai 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

- Szakmai munkacsoport: gyermekotthoni ellátás 

A munkacsoport 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.  

Javasolt tématerületek: szökés, engedély nélküli eltávozás, a gyász és a veszteség 

feldolgozásának lehetőségei a lakásotthonokban, kapcsolattartás a vérszerinti szülőkkel, integrált 

nevelés lehetőségei stb. 

Helyszín: Tatabánya 

Célcsoport: Gyermek- és lakásotthonok dolgozói 

Felelős: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó 

 

- KÁSZPEM Komplex szakmai szemlélet- és kompetenciafejlesztő tréning. 

 Tréning KÁSZPEM® Módszerrel, családból kiemelt gyermekekkel foglalkozó 

szakemberek számára 

A tréning intenzív, lehetőség szerint 5 egymást követő munkanapon valósítjuk meg. A képzés 

időtartama 35 óra.  

 Helyszín: Miskolci Apostoli Exarchátus Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Központ

 Célcsoport: Gyermekekkel közvetlenül foglalkozó kollégák 

 Várható létszám: max. 12 fő 

 Tréner: ÁGOTA Alapítvány trénere 

 

-Szakmai konzltáció: pszichodráma a családból kiemelt gyerekek körében 

A szakmai konzultáció keretében a gyermek- és lakásotthonokban dolgozó kollégák 

megismerkedhetnek a pszichodráma foglalkozások innovatív módszerének bevezetési 

lehetőségeivel, pozitív hatásaival a gyermekvédelmi szakellátás területén. A pszichodráma 
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segítségével újabb lehetőségek nyílnak meg a gyermekcsoport, a gyermek és a felnőtt, valamint a 

felnőtt közösségek szakmai munkájának összehangolására. 

A második alkalom címe: Pszichodramatikus szoborállítás 

Helyszín: Szolnok 

Vezeti: Beőthy- Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma csoportvezető 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 

 

2015. július 

 

- Szakmai munkacsoport: tehetséggondozás 

A munkacsoport a tehetséges gyermekek személyiségfejlesztésével, a lehetőségek kiaknázásával 

foglalkozik. Kis művészek éjszakai hangversenye. A szolgáltató ellátási területén belül, a 

nagyobb városokban kerül megrendezésre a zenével foglalkozó tehetséges gyermekek 

bemutatkozó hangversenye. Ennek alapja az egész éven át tartó zenei nevelés, iskolai, illetve 

klubfoglalkozások keretében. 
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Helyszín: Szeged 

Célcsoport: élménypedagógiai csoport munkatársai, nevelőszülői tanácsadók, módszertani 

szaktanácsadó 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása. 

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 

 

2015. augusztus 

 

- Szakmai munkacsoport nevelőszülői tanácsadóknak 

A munkacsoport a nevelőszülői hálózatban feltárt gyakori problémákra, kérdésekre, jó 

gyakorlatokra fókuszálva működik.   

Feladata, hogy a katolikus egyház fenntartásában működő nevelőszülői hálózatok aktuális 

problémáit feltárja, a tapasztalatokat összegyűjtse, az adott problémákra megoldási javaslatokat 

készítsen. Fenntartói, működtetői véleményezés után, tapasztalatait szakmai ajánlásként 

továbbítsa a területen dolgozó szakemberek felé. 



 16 

Javasolt tématerületek: speciális szükségletű gyermekek a nevelőszülői hálózatokban, kapcsolat a 

vérszerinti családdal, az örökbefogadás, nagy létszámú testvérsorok együttes elhelyezése, az 

érkező gyermek fogadása, gyász, veszteség, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony 

tapasztalatai, nyomtatványok használata stb. 

Helyszín: Debrecen 

Felelős: Mitykó Judit módszertani szaktanácsadó 

 

- Szakmai publikációra való felkérés. 

A beérkezett publikációk, élménypedagógiai pályaművek sajtó alá rendezése. 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 
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2015. szeptember 

 

- Szakmai munkacsoport: speciális ellátás 

A munkacsoport a speciális szükségletű gyermekekek ellátásával kapcsolatos problémákra, 

tapasztalatokra, jó gyakorlatokra fókuszál.  

A munkacsoport feladata, hogy a speciális ellátás kapcsán felmerülő problémákra nehézségekre, 

sikerekre, jó gyakorlatokra alapozva szakmai, módszertani ajánlást készítsen a területen dolgozó 

szakemberek számára.  

Javasolt tématerületek: terápiás lehetőségek, szakmai továbbképzési lehetőségek, férőhelyek 

száma, drogfogyasztás stb 

Helyszín: Megyaszó 

Célcsoport: speciális ellátást nyújtó gyermek- és lakásotthonok munkatársai 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

- Szakmai munkacsoport: gyermekotthoni ellátás 

A munkacsoport 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.  

Javasolt tématerületek: szökés, engedély nélküli eltávozás, a gyász és a veszteség 

feldolgozásának lehetőségei a lakásotthonokban, kapcsolattartás a vérszerinti szülőkkel, integrált 

nevelés lehetőségei stb. 

Helyszín: Debrecen 

Célcsoport: Gyermek- és lakásotthonok dolgozói 

Felelős: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó 

 

- Szakmai munkacsoport: tehetséggondozás 

A munkacsoport a tehetséges gyermekek személyiségfejlesztésével, a lehetőségek kiaknázásával 

foglalkozik. Kiállítások szervezése a tehetséges gyermekek alkotásaiból.  
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Az élménypedagógiai csoport munkatársainak segítségével, minden területen színvonalas 

kiállításokat szervezünk a gyermekek alkotásaiból. Ennek alapja az egész éven át tartó kreatív 

műhelyek működtetése. 

Helyszín: Szeged 

Célcsoport: élménypedagógiai csoport munkatársai, nevelőszülői tanácsadók, módszertani 

szaktanácsadó 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

 

- Konzultációs nap a konduktori tevékenység szakmai lehetőségeiről a gyermekvédelmi 

szakellátás területén 

Tapasztalatok, lehetőségek, kapcsolódó szakterületek, az együttműködés lehetőségei a 

mozgásfejlesztés megjelenésével.  

Helyszín: Szeged Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: Különleges ellátás szakterületén dolgozó kollégák, nevlőszülők 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó- Kiss Beáta konduktor 

 

- Műhelymunka: pszichodráma a családból kiemelt gyerekek körében 

A szakmai műhelymunka keretében a gyermek- és lakásotthonokban dolgozó kollégák 

megismerkedhetnek a pszichodráma foglalkozások bevezetésével a gyermekvédelmi szakellátás 

területén. A pszichodráma segítségével újabb lehetőségek nyílnak meg a gyermekcsoport, a 

gyermek és a felnőtt, valamint a felnőtt közösségek szakmai munkájának összehangolására. 

A harmadik alkalom címe: Pszichodramatikus pillanatképek 

Helyszín: Szolnok 

Vezeti: Beőthy- Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma csoportvezető 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 
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- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 

 

- Drámajáték a lakásotthonban, továbbképzés családból kiemelt gyermekkel foglalkozó 

szakemberek számára.  

A képzés nem akkreditált, célja, hogy a lakásotthonban dolgozó felnőtteket felkészítse a 

gyermekcsoport drámajáték foglalkozásaira. 

A képzés 30 órás, három nap alatt valósul meg, napi 10 órában.  

Vezeti: Novák Géza Máté drámapedagógus 

Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon  

Célcsoport: Gyermekekkel közvetlenül foglalkozó kollégák 

 

- Drámapedagógiai foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

A drámajáték foglalkozások célja, hogy a 2014-es év tapasztalataira építve, innovatív szakmai 

munka valósuljon meg a gyermekotthonban. 2014-ben három alkalommal valósult meg ezáltal 

tapasztalatok azt mutatták, hogy javult a gyermekek kommunikációja, kreativitása. Egyre 

nyitottabbá, elfogadóbbá váltak egymással és a felnőttekkel is a gyermekek. 2015 

szeptemberétőlhavonta két alkalommal, 3 órában valósul meg drámapedagógiai foglalkozás a 

lakásotthonban. 

Vezeti: Novák Géza Máté drámapedagógus 

Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon  

Célcsoport: A lakásotthonban élő gyermekek 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 
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2015. október 

 

- Konzultációs nap, tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátás területén 

Két év tapasztalatainak összegzése, gyakorlati kérdések, lehetőségek a megvalósításra, hatása az 

egyénre és a közösségre. Az összegyűjtött tapasztalatok egy módszertani, pedagógiai eszköztár 

alapját jelentik, ami elősegíti a családból kiemelt gyermekek szocializációs folyamatát, önálló 

életre való felkészítését, és a személyiségük sokoldalú fejlődését. 

Helyszín: Szeged 

Célcsoport: Gyermekekkel közvetlenül foglalkozó kollégák 

Felelős: Mitykó Judit módszertani szaktanácsadó 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

 

- Drámapedagógiai foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

Vezeti: Novák Géza Máté drámapedagógus 

Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon  

Célcsoport: A lakásotthonban élő gyermekek 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret- és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-csoportvezető 
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- Szakmai munkacsoportok eddigi tapasztalatainak összegzése, konzultáció a 

munkacsoportok vezetőivel 

Helye: Szeged 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó 

 

- KÁSZPEM Komplex szakmai szemlélet- és kompetenciafejlesztő tréning. 

 Tréning KÁSZPEM® Módszerrel, családból kiemelt gyermekekkel foglalkozó 

szakemberek számára 

A tréning intenzív, lehetőség szerint 5 egymást követő munkanapon valósítjuk meg. A képzés 

időtartama 35 óra.  

 Helyszín: Miskolci Apostoli Exarchátus Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Központ

 Célcsoport: Gyermekekkel közvetlenül foglalkozó kollégák 

 Várható létszám: max. 12 fő 

 Tréner: ÁGOTA Alapítvány trénere 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 

 

2015. November 

 

- Szakmai munkacsoport nevelőszülői tanácsadóknak 

 

A munkacsoport a nevelőszülői hálózatban feltárt gyakori problémákra, kérdésekre, jó 

gyakorlatokra fókuszálva működik.   

Feladata, hogy a katolikus egyház fenntartásában működő nevelőszülői hálózatok aktuális 

problémáit feltárja, a tapasztalatokat összegyűjtse, az adott problémákra megoldási 

javaslatokat készítsen. Fenntartói, működtetői véleményezés után, tapasztalatait szakmai 

ajánlásként továbbítsa a területen dolgozó szakemberek felé. 

Javasolt tématerületek: speciális szükségletű gyermekek a nevelőszülői hálózatokban, 

kapcsolat a vérszerinti családdal, az örökbefogadás, nagy létszámú testvérsorok együttes 

elhelyezése, az érkező gyermek fogadása, gyász, veszteség, a nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony tapasztalatai, nyomtatványok használata stb. 
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Helyszín: Szeged 

Felelős: Mitykó Judit módszertani szaktanácsadó 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

 

- Drámapedagógiai foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 

Vezeti: Novák Géza Máté drámapedagógus 

Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon  

Célcsoport: A lakásotthonban élő gyermekek 

 

- Szakmai munkacsoport: tehetséggondozás 

A munkacsoport a tehetséges gyermekek személyiségfejlesztésével, a lehetőségek kiaknázásával 

foglalkozik.  

Helyszín: Szeged 

Célcsoport: élménypedagógiai csoport munkatársai, nevelőszülői tanácsadók, módszertani 

szaktanácsadó 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 
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- Módszertani szakmai folyóirat előkészítése 

Az egyházi fenntartású gyermekotthonokban és nevelőszülői hálózatokban összegyűlt szakmai 

publikációk sajtó alá rendezése, megjelenésre előkészítése 

Felelős: Emődi Máté - Szabóné Szívos Ildikó 

 

- Tehetséggondozás 

A katolikus egyház fenntartásában működő valamennyi gyermek- és lakásotthon országos Ki-

Mit-Tud döntője. 

Az év folyamán minden intézmény odafigyelt a legtehetségesebb gyermekek kiválasztására.  

A Ki-Mit-Tud lehetőséget kíván biztosítani az ország valamennyi katolikus egyházi fenntartású 

intézményében a legtehetségesebb gyermekek és fiatalok bemutatására.  

A rendezvényt sajtónyilvánosság kíséri.  

A komplex művészetek terén alkotókat önálló kiadványban jelenteti meg a módszertani 

intézmény. 

 

- Kreatív műhelymunka a Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthonban 

 Célcsoport: A gyermekotthon lakói 

 Vezeti: Krizsán Valentina nevelő, Vári Lili önkéntes, Mitykó Judit módszertani 

szaktanácsadó 

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 

 

2015. December 

 

- Szakmai munkacsoport: speciális ellátás 

A munkacsoport éves munkájának összegzése, javaslatok megfogalmazása, összegzése. 

Helyszín: Szeged 

Célcsoport: speciális ellátást nyújtó gyermek- és lakásotthonok munkatársai 

Felelős: Szabóné Szívos Ildikó módszertani szaktanácsadó 
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- Szakmai munkacsoport: gyermekotthoni ellátás 

A munkacsoport éves munkájának összegzése, javaslatok megfogalmazása, összegzése. 

Helyszín: Szeged 

Célcsoport: Gyermek- és lakásotthonok dolgozói 

Felelős: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó 

 

- Monodráma foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban. Összegzés 

 Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

 Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma 

csoportvezető 

  

- Mentorok és mentoráltak, mintaprojekt 

Önismeret és szervezetfejlesztés, a gyermekcsoport és a szakmai team munkájának 

összehangolása.  

            Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon 

Célcsoport: pedagógusok, gyermekfelügyelők, gyerekek 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma-

csoportvezető 

 

- Műhelymunka: pszichodráma a családból kiemelt gyerekek körében 

A szakmai műhelymunka keretében a gyermek- és lakásotthonokban dolgozó kollégák 

megismerkedhetnek a pszichodráma foglalkozások bevezetésével a gyermekvédelmi szakellátás 

területén. A pszichodráma segítségével újabb lehetőségek nyílnak meg a gyermekcsoport, a 

gyermek és a felnőtt, valamint a felnőtt közösségek szakmai munkájának összehangolására. 

A negyedik alkalom címe: Empátia és telekapcsolat 

Helyszín: Szolnok 

Vezeti: Beőthy-Fehér László módszertani szaktanácsadó, pszichodráma csoportvezető 

 

- Drámapedagógiai foglalkozás a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban 
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Vezeti: Novák Géza Máté drámapedagógus 

Helye: Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthon  

Célcsoport: A lakásotthonban élő gyermekek 

 

- Módszertani szakfolyóirat és a tehetséges gyermekeket bemutató kiadvány megjelentetése 

A szakmai folyóirat tartalmazza az egész éves módszertani munka bemutatását, a szakmai, 

módszertani ajánlásokat. A szakfolyóiratot eljuttatjuk a katolikus egyház fenntartásában működő 

valamennyi gyermekotthon és nevelőszülői hálózat számára. A tehetséges gyermekek 

kiadványban a katolikus fenntartású intézményekben felfedezett valamennyi gyermek 

bemutatása. A kiadványt eljuttatjuk a katolikus egyház fenntartásában működő valamennyi 

gyermekotthon és nevelőszülői hálózat számára és a gyermekek részére is. 

 

- 2015. év munkájának összegzése. Munkatervi feladatok értékelése, beszámoló elkészítése 

EMMI felé  

 

- Módszertani megbeszélés   

 Helyszín: Szeged 

 

 

Szeged, 2015. január 27. 

 

 


