
„A terápiás légkört
intézményi légkörré kell emelni”

Válogatás speciális intézetek 
módszertani írásaiból.

(Szerk.: Volentics Anna.) 
Gyermekvédelmi tanul-

 

mányok 2. kötet. Budapest, 1993. FICE-Kiadványok.

A hazai gyermek- és ifjúságvédelemben dolgozók részére hirdetett pályáza-
tot a FICE 1991-ben és 1992-ben. A beérkezett munkákból tematikus válogatást
ad közre a  Gyermekvédelmi tanulmányok második kötetében, „Válogatás spe-
ciális intézetek módszertani  írásaiból” címmel.  A megjelent  írások két intéz-
mény (a Bokréta utcai és a Debreceni Leánynevelő Intézet) szakmai műhelyeibe
engednek betekintést.

A pszichológia  és  a  reszociális  gondozás  témakörében két  pszichológus
tanulmányát válogatta a kötetbe a sorozat szerkesztője,  Volentics Anna. Arra
keresnek választ, hogy milyenek a speciális intézetben élő serdülőkorú fiatalok,
mit tegyünk és tehetünk azért,  hogy a deviáns fiatalok reszociális gondozása
eredményes legyen.

A debreceni leányintézetben szervezett vizsgálat az agresszió-autóagresszió
problémakörében  mozog,  kérdőívek  segítségével  a  szocializációs  folyamat
jellemzőire, a kortárs- és családi kapcsolatokra kérdez rá. Célja az aszocialitás,
agresszió,  autoagresszió  eredetének  és  indítékainak  feltárása.  A felhasznált
kérdőívek és a Szabóné Szilágyi Zsuzsa által szerkesztett skála adatai szerint az
agresszió-kiélés közvetlen, tettlegességig menő formájának előfordulása elle-
nére jellemzőbb az,  hogy a feszültségek közvetetten,  kerülőutas formában
vezetődnek le.

A pszichológus-pedagógus munkaszövetségéről, a pszichológia eszközeit a
pedagógia szolgálatában működtető team-munka tapasztalatairól számol be Ács
Jánosné, a Bokréta utcai Ifjúsági Otthon pszichológusa. A kísérlet szervezésére
az nyújtott alkalmat, hogy 1990-ben megszűnt az intézet zárt részlege. Ennek
helyén szervezhették meg modell-csoportjukat, melyben terápiás célú egyéni és
csoportfoglalkozások, pszichológiai és pedagógiai eszközök és hatások egymást
kiegészítik és váltogatják.

A pedagógia lehetőségei az érzelmi nevelésben különösen hangsúlyosak az
intézeti  munkában. Mire taníthat a mimóza,  a kövek szépsége,  a bogláros
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szellőrózsa. Állomásai ezek annak az útnak, melyen végighaladva a tanulók
érzelmileg gazdagodnak, a pedagógus emberi értékeit felismerik, elfogadják, és
követendő modellnek tekintik.

Hasonló indíttatású a vers- és prózamondást korrekciós eszközként alkal-
mazó fejlesztő pedagógiai munka is. A komplex nyelvi fejlesztés így lesz egyik
tényezője a személyiség alakításának, melynek folyamata elvezet a művészet
megértéséhez és igényléséhez.

A társadalmi gyakorlatok programja a realitás szükségleteit elégíti ki. Nem
lehet elég korán és eleget beszélni az egészséges életmódról, a testet és lelket
károsító szenvedélyekről, a párkapcsolatokról, a mindennapok gazdálkodásáról.
Mindezeket felöleli a kísérletként 1991-től bevezetett új tantárgyi program.

A három tanulmány szerzői,  Faragó Attiláné,  dr.  Patkó Kornélia,  Juhász
Józsefné, Szentpétery Dénesné a debreceni N. M. 7. sz. Gyermekotthon neve-
lői-oktatói.

A kötet írásai hasznos olvasmányok mindazoknak, akik munkájukban töre-
kednek az újszerűségre, az eredményességre és hatékonyságra.

Dr. Torda Ágnes

„Hétköznapok — Ünnepnapok”

Az írott sajtó a fogyatékosságügyért

Néhány szó
egy különös kiadványról

Különös kiadványt tartok a kezemben. Különös, mert nem nyomdai termék,
különös, mert nem kézirat, újságcikkek kötetbe rendezett másolatai. Legkülö-
nösebb  a  cikkek  témaköre,  a  fogyatékosságügy  és  felnőttvédelmi  szociális
gondoskodás területei. Az írott és nem írott sajtó nem kényeztetett el minket e
témakörök kapcsán. Sokszor előbb láttak napvilágot a félreérthető fogalmazá-
sok, mint a jószándékú, segítőkész munkák.

Az összeállítás 70 oldalas, rendhagyó módon A/4 formátumú lapokból áll.
A napi sajtóból és  egyéb forrásokból kiemelt  írások a sérült,  fogyatékos,

rokkant személyekkel való foglalatosságokat, történéseket írják le, életkortól
függetlenül. Ezek a történetek jelentik a címben a hétköznapokat, hiszen ezek a
tennivalók olyanok, hogy sajnos a kívülálló többség figyelemre sem méltatja
őket.
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