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Cu amabilitatea unor sponsori  care au 

dorit  să le ofere copiilor  noștri  un cadou 

diferit, au pus la dispoziție o sumă de bani 

pentru a face ceva inedit cu aceștia. Astfel, 

fără prea multe consultări, s-a votat în 

unanimitate vizionarea unui film 3D. Au 

fost făcute rezervări din timp la filmul 

HOBBITUL 2, care se promova ca fiind cel 

mai bine realizat film 3D până în prezent. 

Filmul fiind recomandat celor de peste 12 

ani, cei mai mici au petrecut aproape 2 ore 

la spațiul de joacă din aceiași incinta, 

Elliana Mall – Brașov. 

 

Înainte de începerea filmului, am făcut o 

plimbare prin centrul Brașovului, pe 

pietonala Republicii, dorind să mai găsim 

brăduțul împodobit, dar din păcate acesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

era deja dezinstalat. Copiilor li s-au 

prezentat clădirile importante din zonă:  

Casa  Sfatului,  Biserica  Neagră,  Muzeul  

de  Etnografie.  Plimbarea  a continuat pe 

după zidurile vechii cetăți, unde au putut 

vedea Turnul Alb șiTurnul Negru. Au fost 

impresionați să vadă că în centrul unui 

oraș așa de mare, există zone neatinse de 

timp. 

 

Fiind  o  experiență cu  totul  nouă,  unii  s-

au  adaptat  mai  greu la  diferența dintre 

”realitatea” văzută prin ochelarii 3D. 

Filmul a stărnit multe păreri și aprecieri  

din  partea criticilor  din  Casa Familială.  

După film am luat  masa împreună la 

Paninni, fiind din nou un bun prilej de a 

dezbate intriga filmului și lucrurile nou 

descoperite. 
 

 

 

Prima oară la film 3D 

Grigore Bianca 

Asistent social 
 

Események 

Evenimente 
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A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie 

egyesület május 23-25. között vendégül 

látta budapesti kapcsolatait, melynek 

keretében Vincze Lilla művésznő, a 

Napoleon Bulevard énekesnője,  a Közös-

ségi Szolgáltatási Komplexum  koordo-

nálása alatt működő központok, családi 

házak ellátottjainak koncertet adott az 

intézet területén elhelyezkedő kápolnában. 

A koncert felemelő és meghitt hangulatát 

színezte, a művésznő és az ellátottak közös 

produkciója.  

 

Hagyományokhoz híven május 26-án idén 

is megemlékezett a kézdivásárhelyi 

Szentkereszty Stephanie Egyesület, név-

adójáról, az intézmény alapítójáról. Az 

ünnepségen részt vettek a Közösségi 

Szolgáltatási Komplexum koordonálása 

alatt működő központok, családi házak 

ellátottjai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ft. Vargha Béla kézdi-orbaiszéki római 

katolikus főesperes által cerebrált 

megemlékező szentmisét követően, Bálint 

Olga az egyesület elnöke kiemelte, hogy a 

múlthoz hasonlóan a jelenben talán még 

nagyobb szükségünk van arra, hogy 

megtapasztaljuk az emberi méltóság olyan 

jellegzetes mérföldköveit, mint amilyen a 

kölcsönösen fenntartott jószándék, jó-

akarat, önzetlen segítőkészség. Az ünnep-

ség alatt, a közösen elfogyasztott szeretet-

vendégség, az együtt töltött idő alatt a 

megemlékezők megtapasztalhatták az 

összetartozás biztonságot nyújtó, építő és 

megtartó erejét.  

 

A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie 

egyesület idén is megszervezte június 1-én 

a gyereknap ünneplését.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepség alkalmával a kézdivásárhelyi 

rendőrség friss gyümölccsel, kreatív 

játékokkal és didaktikai eszközökkel 

kedveskedtek a Közösségi Szolgáltatási  

Eseménysorozat a kézdivásárhelyi  

Közösségi Szolgáltatási Komplexumban 
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Komplexum koordonálása alatt működő 

központok, családi házak ellátottjainak, 

gyerekeinek, felnőttjeinek.   

 

A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie 

Egyesület, a kézdivásárhelyi Polgármesteri 

Hivatal, valamint a Kézdivásárhelyi Vörös-

kereszt közös szervezésében került sor 

2015. június 6-án a Stichting Stedenband 

Regiosteunpunt Maassluis Alapítvány 

elnökének, Kézdivásárhely néhai díszpol-

gárának, a Szentkereszty Stephanie 

Egyesület patronátusának, Coos (Jacobus) 

Henneveld (1934–2015) emlékére szerve-

zett kopjafaállításra és az ahhoz 

kapcsolódó ünnepségre.  

 

A megemlékezés során a közösségi 

Szolgáltatási Komplexum koordinálása 

alatt működő központok, családi házak 

ellátottjai az ünnepségen részt vett külföldi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és belföldi vendégekkel közösen 

megtapasztalhatták az önzetlen segítő-

készség, és felelősségvállalás felemelő 

érzését.  

 

 

 

 

 

 

Weekendul deosebit a început de vineri 

seară când la inițiativa membrilor 

Centrului de Jocuri Miracolix, a fost 

organizată din nou a doua seară de jocuri 

de sociatate în aceiași locație ca și anul 

trecut. Adolescenții din Casa de tip 

Familial nr. 1 Întorsura Buzăului au luat 

parte la activitățile organizate plini de 

curiozitate. Pentru unii fiind pentru prima 

oară când experimentau acest lucru, fapt 

benefic la dezvoltarea capacității de 

adaptare la situații noi. Fiecare a avut  

Un weekend diferit 

Grigore Bianca 

Asistent social 
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posibilitatea de a-și  alege jocul și 

adversarii cu care să se dueleze.  

 

Majoritatea jocurilor erau concepute și 

jucate cu regularite în alte țări străine: 

Germania, Olanda, Marea Britanie, Cehia 

sau Franța. Aparent jocuri simple, însă 

fiecare cu reguli care să te intrige, să-ți 

pună concentrarea la treabă și să îți dorești 

să ieși pe primul loc. 

 

În a doua zi de sfârșit de săptămână, 

sâmbătă dimineață a fost organizată o 

drumeție prin împrejurimile orașului. 

Întâlnirea a avut loc la Liceul Teoretic 

”Mircea  Eliade”  unde  elevi  ai  liceului s-

au alăturat echipei de drumeție. Traseul a 

fost stabilit de una din eleve care locuia în 

apropiere și cunoștea traseul: Floroaia 

Mare – Scrădoasa – Dealul Taberei – Releu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primul  popas  a  fost  în  curtea  elevei,  

unde  am  făcut  un  joc  de intercunoaștere, 

menit să ne dea posibilitatea de a ne 

cunoaște partenerii de drum. Luând la pas 

cărările, ne-am regăsit în mijlocul unei 

priveliști nemaipomenite care îți dădea 

posibilitatea unei vederi de aproape 360°. 

La următorul popas, voluntara Grytine  din 

Olanda, ne-a ajutat în a explora mediul, de 

a medita, punându-ne toate simțurile în 

acțiune. Meditația a fost un bun răgaz de a 

ne da seama cât de aproape putem fi de 

natură, trebuie doar să vrem. 

 

La al treilea popas, voluntara Maija din  

Letonia a pus la cale un joc de 

perspicacitate   de  muncă  în  echipă.  Cu  

greu  am  descoperit  misterul  și metoda 

de a putea deznoda noduri de pe o sfoară 

într-o echipă de zece oameni ajutându-te 

doar de o mână. Deliciul  popasului a fost 

jocul ”Pelicani și pinguini” unde Zsolt a 
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ieșit învingător. După câteva ore bune de 

mers, în drum spre casa unde s-a stabilit a 

face ultimul popas, am  adunat lemne de 

foc pregătindu-ne pentru  frigărui și bezele 

(marshmallows). Discuțiile au făcut tot 

deliciul așteptării preparării frigăruilor, 

însă pofta de mâncare făcută de drumeție 

nu a putut fi stăvilită. Mulțumiți și 

epuizați, am lenevit, am râs, ne-am pozat, 

ne-am luat rămas bun de la un sfârșit de 

săptămână atât de deosebit. 

 

 

 

 

 

 

Tenisz szakkifejezés, ami annyit tesz: első 

adogatás. A játékos a labdát a kezével 

dobja fel és azt ütőjével az ellenfél 

ellentétes oldalán levő adogatóudvarba üti. 

Nem nagy ügy, gondolhatná bárki… De 

néhány gyereknek és fiatalnak ez mégsem 

az. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mert speciális szükségletekkel születtek, és 

ebből adódóan soha nem fogtak a 

kezükben teniszütőt. És talán soha nem is 

fogtak volna, ha nincs egy ember, aki 

mindezt elérhető közelségben hozza 

számukra. Mert Bálint László tanár úrnak 

köszönhetően, a kilyéni Székely-Potsa 

Rehabilitációs Központba járó gyerekek és 

fiatalok már túl vannak az első adoga-

tásokon is. Az időjárás függvényében heti 

egy, de akár két alkalommal is ott vannak a 

kilyéni teniszpályán, és „készülnek” az 

elkövetkező nagy győzelmekre. Az első 

győzelem ugyanis már megvolt… Let’s 

play!      
 

First service 

Székely Csaba Flórián 

Központvezető 
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La inițiativa educatorului de serviciu, 

Buzea Alina, toți copiii au petrecut o 

duminică  ieșită din comun. Pentru prima  

oară s-au deplasat pe Valea Zăbrătăului,  

un loc unde parcă natura a rămas încă 

neschimbată și  este stăpână la ea acasă.  

 

Deplasarea s-a făcut cu două mașini, dintre 

care una era o Dacie destul de veche, ce a 

făcut deliciul tuturor. Pentru unii era prima 

oară când vedeau cum arată o Dacie atât de 

veche, de pe vremea bunicilor lor. Când îți 

e lumea mai dragă Dacia te lasă în drum, 

bineînțeles că nu s-a dezmințit nici de 

această dată. Copiii s-au amuzat copios pe 

seama acestei peripeții. 

 

După o drumeție în recunoașterea 

locurilor, s-au organizat la un meci de 

fotbal adhoc din care nimeni nu a ieșit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

învins. După efortul făcut și-au răcorit 

piciorușele în pârâul din apropiere, un bun 

prilej pentru o bătaie cu apă. Bateriile au 

fost reîncărcate cu un bine meritat și mult 

așteptat grătar. 

 

S-au bucurat din plin de soare, unii dintre 

ei căpătând primul strat de bronz. 
 

 

 

 

 

 

Mark Zsolt, adolescent în vârstă de 15 ani, 

beneficiar al Casei Familială nr. 1 Întorsura 

Buzăului, a participat în luna ianuarie 2015, 

la concursul organizat de Fundaţia 

Romania One, compunând o poveste de zi. 

Povestea acestuia – O singură zi, cât o sută, 

nu s-a aflat printre locurile fruntaşe însă a 

fost apreciată, astfel aceasta va fi publicată 

Cu Dacia la grătar : ) 

Bianca Grigore 

Asistent social 

 
 

Poveste de zi 

Bianca Grigore 

Asistent social 
 



 9 

pe site-ul Fundaţiei Romania One.  

Ilustrația poveștii este un desen în creion 

creat și desenat tot de acest adolescent 

talentat.                   

 

Zsolt mărturiseşte: această experienţă de a 

scrie o poveste de zi a fost una inedită şi 

totodată productivă, m-a ajutat în dezvoltarea 

creativităţii şi a imaginaţiei. M-a ajutat să 

înţeleg că unele poveşti nu ar trebui să ne 

adoarmă, ci din contră să ne trezească. A fost o 

experienţă frumoasă şi dacă aş putea să o repet, 

as face-o! 

 

 

 

 

 

 

Avea ochii mari și sclipitori,  albaștrii și gingași 

ca florile de nu-mă-uita. Avea cea mai blândă 

privire dintre toți cei care ne trecuse pragul. 

Din momentul acela mi-am dat seama că pot să 

am încredere în ea. M-am apropiat de ea, și am 

întrebat-o timid cine este? Și atunci a început 

să vorbească în limba engleză. Curând, am aflat 

că este voluntar de la o asociație numită 

Miracolix. Aceasta a venit însoțită de încă trei 

băieți și alte două fete, și ei la răndul lor erau 

din țări diferite. Veniseră pentru noi, era 

pentru prima oară când cineva venea pentru un 

motiv atât de banal pentru unii, însă atât de 

important pentru mine, pentru noi. 

 

Eu sunt un copil ca oricare altul, am calități, 

am și defecte, dar am la rându-mi fel defel de 

vise, care mai de care mai pretențioase. Stau 

într-o Casă Familială în care locuiesc alți 

doisprezece copii. Copii mari sau mici, fiecare 

cu propria-i idee despre viață sau cu un alt vis 

măreț, însă toți cu un destin comun. 

Pentru prima dată, ne-am adunat într-una din 

încăperile casei, lucrurile începând cu 

prezentarea celor 6 voluntari.  Mă chinuiam să 

le rețin numele, erau destul de greu de 

pronunțat. Pe fata cu ochii albaștrii, primul 

chip ce mintea l-a reținut, o chema Kathrin 

Schmitz. Pe cea de-a doua voluntară a chema 

Milda, care era o fată stăpână pe sine, mereu 

plină de energie și cu chipul mereu asortat cu 

un zâmbet sincer. Maria, cea de a treia fată, era 

venită din Spania, aceasta mereu parcă avea tot 

timpul din lume pentru a sta de vorbă cu noi.  

Pe cei trei băieți îi chema: Koen, Michal și 

Simon. Ei erau cei care mereu făceau ceva care 

ne strârnea râsul. Făceau o echipă 

extraordinară. Ei mereu aveau lângă ei un 

translator. Era o femeie înaltă și cumsecade. 

Vorbea cu noi prietenește, şi mereu râdea la 

orice glumă pa care i-o spuneam. 

 

După câteva luni de activităţi distractive și 

educative, au devenit cei mai buni  prieteni ai 

noştri. Am învăţat să socializez mai mult cu 

oameni diverși și interesanți, iar cu ajutorul lor 

mi-am perfecţionat și limba engleză. Dar, nu s-

a terminat aşa! Ei ne-au spus vestea cea mare, 

era vorba despre un festival care se va ține în 

vara anului respectiv, festivalul a fost numit de 

ei – CEVA DE VARĂ.  

 

Partea interesantă abia atunci începea, când la 

o sesiune de adunat ideile laolaltă, am fost 

anunțați că noi nu vom fi spectatori, ci vom fi 

implicați direct în pregătirea  unui moment din 

timpul festivalului, plus am fost întrebați dacă 

dorim să-i ajutăm. 

 

M-am simţit minunat, ideea că voi face ceva 

nou şi atât de important, îmi dădea mai mult 

elan. De comun acord, echipa noastră 

coordonată de voluntara Kathrin, a hotărât să 

O singură zi, cât o sută 

Mark Zsolt 

Casa Familială nr. 1 Întorsura Buzăului 
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pregătească mai multe scenete amuzante, din 

care făceam şi eu parte. Cei mai mici pregăteau 

decoraţiunile, fiecare avea un rol bine stabilit, 

eram ca un mușuroi în plină pregătire pentru 

proviziile de iarnă. 

 

Era pentru prima oară când am practicat 

actoria. Am repetat trei săptătamâni în 

continuu pentru ca totul să iasă perfect. Mi-am 

perfecţionat modul de a vorbii, modul de a 

mișca pe scenă, de a gesticula și am înțeles că 

va trebui să captez atenția publicului.  

 

Emoţiile au venit mai repede decât festivalul. 

Primul rol și prima sarcină primită în ziua 

festivalului a fost acela de a ocupa postul de la 

info point. A fost minunat să fac acest lucrur,  

m-au făcut să mă simt întradevar important. 

 

În câteva clipe am fost informat de 

prezentatorul festivalului că trebuie să ne 

pregătim să intrăm pe scenă. În momentul 

acela, m-a cuprins un val de emoţii. Ne-am 

adunat cu toţii lângă şcenă pentru a ne lua 

costumele și să ne pregătim să facem spectacol. 

Acel moment a fost cel mai intens şi cel mai 

emoționant din acea zi. M-am dus în spatele 

şcenei pentru a-mi repeta replicile. Eram 

emoţionat. În acel moment a venit Kathrin. Mi-

a spus să respir adânc şi să mă uit încrezător în 

ochii publicului. M-a încurajat spunându-mi că 

oricum ar ieşii, va fii bine. Încurajarea ei a fost 

pentru mine ca un imbold, ca o îmbrățișarea 

unui părinte emoționat la serbarea propriului 

copil. 

 

 Am urcat pe şcenă, şi am făcut exact cum mi-a 

spus ea. Mi-am spus replicile perfect, am râs şi 

am avut încredere în mine. Spectacolul a fost 

un succes! M-am uitat în  public şi am vazut o 

mulţime de copii şi părinţi care râdeau şi 

zâmbeau înpreună. Peste tot erau numai 

chipuri vesele şi distrate.  

 

Am coborât de pe şcenă, asaltat de laude şi de 

zâmbete, în a doua clipă m-am apropiat de 

Kathrin şi i-am mărturisit că acea zi a durat cât 

o sută. 

 

După terminarea festivalului, am primit mai 

multe laude ca niciodată, lucru care m-a făcut 

să mă simt măgulit.  Sunt convins că și 

voluntarii s-au simţit mândrii de noi, ei au fost 

cei care ne-au ajutat, s-au implicat cu adevărat 

pentru a ne clădi încrederea de sine.  

 

Am făcut lucruri noi şi minunate în ziua 

festivalului. Pentru mine, acea zi a fost un start 

pentru o viaţă nouă, plină de oameni, de 

oportunităţi şi cel mai important plină de curaj.  

 

Aștept cealaltă sută de zile... 

 

 

 

 

 

 

A 15 éves fiatal, Márk Zsolt, aki az 1-es 

számú Bodzafordulói Családi Ház ellátott-

ja, 2015. januárjában részt vett a Romania 

One Alapítvány által szervezett versenyen 

egy saját alkotású mesével. Az ő meséje, az 

Egy nap, mint száz című írás nem nyert, de 

értékelve volt, ezért a Romania One 

Alapítvány honlapján megjelent. A mese 

illusztrációja, egy ceruzával készült rajz, 

szintén ennek a tehetséges fiatalnak az 

alkotása. 

 

Zsolt bevallása szerint: „Ennek a napi 

mesének a megírása egy újszerű és egyben egy 

Napi mese 

Bianca Grigore 

Szociális munkás 
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jövedelmező tapasztalat volt, mely segített az 

alkotóképesség és képzelőerő fejlesztésében. 

Segített megérteni azt, hogy a mesék célja nem 

az, hogy elaltasson, hanem hogy felébresszen. 

Egy szép tapasztalat volt, és ha lehetőség volna 

rá, akkor megismételném!” 

 

 

 

 

 

 

Nagy és csillogó szemei voltak, olyan kékek és 

bájosak, mint a kéknefelejcs virág. Neki volt a 

legszelídebb tekintete, azok közül, akik átlépték 

otthonunk küszöbét. Abban a pillanatban 

rájöttem, hogy megbízhatok a lányban. 

Megközelítettem és félénken megkérdeztem, 

hogy ki ő? És akkor ő angolul kezdett beszélni. 

Hamarosan megtudtam, hogy ő egy Miracolix 

nevű egyesület önkéntese. 

 

Három fiúval és még két lánnyal érkezett, és 

mindegyikük különböző országból származott. 

Miattunk jöttek, ez lévén az első eset, hogy 

valaki, egyesek szerint mindennapi, de nekem, 

nekünk oly fontos célból érkezett. 

 

Én olyan vagyok, mint bármelyik gyermek, jó és 

rossz tulajdonságokkal, de mindenféle álmaim 

vannak és egyik fellengzősebb mint a másik. Én 

egy családi típusú házban lakom még tizenkét 

gyerekkel. Nagyobb vagy kisebb gyermekek, 

saját életelképzeléssel vagy más fenséges 

álommal, de közös sorssal. 

 

Először a ház egyik szobájában gyűltünk össze, 

ahol a hat önkéntes bemutatására került sor. Én 

a nevek észbenntartásával kínlódtam, melyek 

kiejtése nehéz volt. A kék szemű lányt, az 

elsőnek észben tartott arcot, Kathrin 

Schmitznek hívták. A második önkéntes Milda 

volt, egy önuralkodó lány, aki mindig energikus 

volt és arcán mindig őszinte mosoly ült. Maria, 

a harmadik lány Spanyolországból érkezett, 

akinek mindig volt ideje beszélgetni velünk. A 

három fiú neve: Koen, Michal és Simon. Ők 

voltak azok, akik mindig megnevettettek minket 

tetteikkel. Egy rendkívüli csapatot alkottak. 

Mellettük mindig egy tolmács volt. Egy magas 

és tisztességes nő. Barátságosan beszélt velünk 

és mindig kacagott a tréfáinkon. 

 

Néhány szórakoztató és oktató tevékenységekkel 

telt hónap után a legjobb barátainkká váltak. 

Megtanultam különböző és érdekes emberekkel 

szocializálódni, segítségükkel tökéletesítettem 

angol nyelvtudásomat. De nem így fejeződött 

be! Ők hozták a nagy hírt az ünnepről, mely az 

illető év nyarán szerveződött és az ünnepnek ők 

adták a nevet – VALAMI NYÁRI. 

 

Az érdekes rész akkor kezdődött, amikor egy 

ötletgyűjtési ülésen kijelentették, hogy mi nem 

leszünk nézők, hanem közvetlenül részt fogunk 

venni egy jelenet előkészítésében, sőt 

megkérdezték tőlünk, hogy szeretnénk-e 

segíteni őket.  

 

Remekül éreztem magam, lendületet adott az 

ötlet, hogy valami újat és annyira fontosat 

fogok tenni. A Kathrin önkéntes vezette 

csapatunk, közös megegyezéssel, eldöntötte, 

hogy több mulatságos jelenetet fogunk 

előkészíteni, szereplője lévén én is ezeknek. 

Mindenkinek előre jól meghatározott feladata 

volt, a kisebb gyermekek a díszítéssel 

foglalkoztak, olyanok voltunk mint egy 

hangyaboly, mely a téli élelmiszerkészlet 

felhalmozásáról gondoskodik. 

 

Egy nap, mint száz 

Mark Zsolt 

Bodzafordulói Családi Ház 
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Ez volt az első alkalom, hogy színészként 

léptem fel. Három hétig szüntelenül 

próbáltunk, hogy minden tökéletes legyen. 

Beszédkészségemet fejlesztettem, megtanultam 

a színpadi mozgás- és mozdulatművészetet és 

megértettem hogyan lehet a közönség figyelmét 

megnyerni. 

 

Az izgalmak megelőzték az ünnepet. Az én első 

szerepem és feladatom az ünnepség napján az 

információs pontnál volt. Ez csodálatos volt, 

valóban fontosnak éreztem magam. 

 

A műsorvezető, perceken belül tájékoztatott, 

hogy készülnünk kell színpadra lépni. Abban a 

pillanatban elfogott az izgalom. Mindannyian a 

színpad mellett gyűltünk össze, hogy átvegyük 

jelmezeinket, és készüljünk az előadásra. Az 

volt a nap legáthatóbb és megindítóbb pillanata. 

A színpad mögött ismételtem a betanult 

szöveget. Izgatott voltam. Abban a pillanatban 

érkezett Kathrin. Azt tanácsolta, hogy mély 

lélegzetet vegyek és bátran a közönség szemébe 

nézzek. Azzal bátorított, hogy bárhogy is 

sikerül, jó lesz. Bátorítása buzdítás volt, olyan 

mint amikor az izgatott szülő átöleli gyermekét 

szereplés előtt. 

 

Színpadra lépve úgy cselekedtem, ahogy ő 

tanácsolta, kacagtam és bíztam magamban. Az 

előadás sikeres volt! A közönség szemébe 

néztem és sok, együtt nevető és kacagó szülőt és 

gyermeket láttam. Mindenütt vidám és mulató 

arcok voltak. 

 

Dicséretekkel és mosolyokkal elhalmozva léptem 

le a színpadról, a következő pillanatban 

Kathrinhez közeledve bevallottam neki, hogy ez 

a nap annyit tartott, mint száz. 

 

Az ünnepség után még annyi dicséretet 

kaptam, mint soha, és ez hízelgően hatott rám. 

Meggyőződésem, hogy az önkéntesek büszkék 

voltak ránk, hisz ők voltak, akik segítettek 

nekünk, hogy felépítsük önbizalmunkat. 

 

Az ünnepség napján újszerű és remek dolgokat 

tettünk. Számomra az a nap egy új élet kezdetét 

jelentette, emberekkel, lehetőségekkel és, a 

legfontosabb, bátorsággal. 

 

A másik száz napot várom... 

 

 

 

 

 

 

 

Az integrálás első szintjén az intézmény 

elfogadja a tényt, hogy fogyatékkal élő 

gyermeket is oktatnak, nevelnek. Az 

integráció általánosan azt jelenti, hogy a 

sérült (fogyatékos), akadályozott, azaz 

sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok 

beilleszkednek ép társaik közé.    

     

A 2015-ös évet az integrációval kezdtük a 

Székely-Potsa Rehabilitációs központba 

bejáró gyerekekkel. A kilyéni általános 

iskola tanítónője Urbán Laura valamint 

Beder Jolán óvónő segítségével sikerült 

érzelmileg, erkölcsileg, szociálisan és 

értelmileg gazdagítani a központba bejáró 

gyerekeket. Barátságos, otthonos, szeretet-

teljes, elfogadó légkört biztosítottak a 

gyerekek számára, közös élményekre 

épülő tevékenységeket szerveztek. A 

pedagógusok biztosították a gyerekek 

fejlődéséhez szükséges érzelmi bizton-

ságot. Úgy szervezték az óvodai környeze- 

Fogyatékkal élő gyerekek óvodai és  

iskolai integrációja 

Sala Kincső 

Pszichológus 
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tet (csoportszoba, játék, napirend), hogy 

elősegítsék minden gyerek számára az 

optimális fejlődést. A gyerekek heti két 

alkalommal vettek részt az iskolában 

valamint az óvodában zajló tevékeny-

ségeken, minden hétfőn és kedden 2-2 

gyerek és a nevelője.  A tanteremben 

többféle kisebb tért alakítottak ki, 

kiscsoportos tevékenységhez párnákkal, 

szőnyeggel. Az óvodában a játszószoba 

használata is engedélyezett volt, amit nagy 

szeretettel igénybe is vettek a gyerekek és 

percek alatt a befogadó társaikkal együtt 

közös játékba kezdtek. A szimbolikus játék 

hiánya nagyon gyakori, főleg az autista 

gyerekek esetében, az óvodában viszont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyakran változtak orvosokká, tanítókká. 

  

Az osztály létszáma 10 fő és 2 fogyatékkal 

élő gyerek vett részt a tevékenységen, amit 

a tanítónő/óvónő vezetett, az osztályban 

pedig jelen volt a fogyatékkal élő gyerekek 

nevelője is, aki segített a tevékenységek 

lebonyolításában. A pedagógusoknak 

sikerült a gyerekekhez igazítani a tanulási 

folyamat szerkezetét, tempóját, eszközeit. 

Figyelembe vették a gyermekek terhelhető-

ségét, fáradékonyságát. Ugyan-azokkal a 

taneszközökkel dolgoztak a fogyatékkal 

élő gyerekek is, mint a többiek. A 

foglalkozások időtartama óvodában 25-30 

perc volt, iskolában pedig 40-50 perc, amit 
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türelmesen ki is bírtak a gyerekek. Jelen 

pillanatban szünetel az integrációs 

folyamat a nyári szünidő miatt, viszont 

szeptembertől célunk folytatni az 

integrációs folyamatot minél több gyerek 

bevonásával. Jelen esetben 10 gyereket 

sikerült részlegesen integrálnunk. Csak 

pozitív tapasztalataink vannak eddig, a 

gyerekek sokkal türelmesebbek, 

kitartóbbak lettek valamint sokkal 

könnyebben fogadnak és kötnek 

barátságot.  
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A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie 

Egyesület, valamint a brassói 11. számú 

„Căsuța Bucuriei” Napköziotthon 2015. 

június 8-án „Mindannyian másak 

vagyunk” címmel korlátledöntő projektet 

szervezett. A másság elfogadását célzó 

közös foglalkozásokon és közös játszáson 

részt vettek Közösségi Szolgáltatási 

Komplexum koordinálása alatt működő 

központok, családi házak ellátottjai, 

valamint a brassói 11. számú „Căsuța 

Bucuriei” Napköziotthon középső- és 

nagycsoportos gyerekei. Az együtt töltött 

idő alatt, a résztvevők megtapasztalhatták 

az egymásért való felelőséggel tartozást, és 

a Másság sokszínűségének elfogadását.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia Szentkereszty Stephanie din 

Târgu Secuiesc, împreună cu Grădiniţa nr. 

11 „Căsuța Bucuriei” din Braşov, au 

derulat proiectul intitulat „Noi toţi suntem 

diferiţi”, care are ca scop desfacerea 

barierelor existente în societate. În cadrul 

proiectului, menit să faciliteze acceptarea 

diferenţelor existente, copiii din centrele 

coordonate de Complexul de Servicii din 

Târgu Secuiesc au participat împreună la 

diferite activităţi şi jocuri comune cu copiii 

din grupa mijlocie şi grupa mare a 

Grădiniţei „Căsuţa Bucuriei”. În timpul 

acestor activităţi comune, participanţii au 

avut posibilitatea de a experimenta 

responsabilitatea pe care o au faţă de 

semenii lor, dar şi acceptarea diferenţelor 

existente.     

 

 

Pályázatok 

Proiecte 
 

Mindannyian másak vagyunk 

Közösségi Szolgáltatási Komplexum 

Kézdivásárhely 
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Prin Hotărârea nr. 29/2015 a Consiliului 

Județean Covasna a fost aprobat partici-

parea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna la 

selecția și implementarea de proiecte în 

cadrul programului RO10 ”Copii și tineri 

în situații de risc și inițiative locale și 

regionale pentru reducerea inegalităților 

naționale și promovarea incluziunii 

sociale” (CORAI), finanțat prin Granturile 

SEE 2009-2014, apelul ”Coerent”, cu 

proiectul ”United Networks – Inițiativă 

integrată pentru incluziunea socială a 

comunităților marginalizate” în parteneriat 

cu CARITAS – Asistență Socială, Univer-

sitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 

D.G.A.S.P.C. Harghita, Mureș și Covasna. 

 

 Scopul proiectului este sprijinirea 

combaterii fenomenului de excluziune 

socială în rândul copiilor şi tinerilor în 

comunităţile din judeţele Mureş, Harghita 

şi Covasna, inclusiv în rândul comuni-

tăţilor de romi, dezvoltând infrastructura 

socială instituţională regională în domeniul 

incluziunii sociale.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

 Determinarea situaţiei din punctul de 

vedere al riscului de marginalizare 

socială a unităţilor administrativ–

teritoriale din judeţele Mureş, Harghita 

şi Covasna prin realizarea unei 

cartografieri sociale multidimensionale 

ale acestora.  

 Crearea şi coordonarea funcţionării 

timp de 11 luni de proiect a unei reţele 

regionale şi a 6 reţele judeţene (câte 2 pe 

judeţ) instituţionale operaţionale în 

domeniul incluziunii sociale în judeţele 

Mureş, Harghita şi Covasna, selectarea 

a 15 autorităţi publice locale 

marginalizate şi implicarea lor în 

activităţi pentru cunoaşterea unor bune 

practici în domeniul incluziunii sociale 

şi a unui curs de instruire în domeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creşterea capacităţii a 3 autorităţi 

publice locale marginalizate din 

judeţele Mureş, Harghita şi Covasna în 

domeniul incluziunii sociale, cu accent 

pe accesul copiilor şi tinerilor la 

serviciile adecvate şi sensibile nevoilor 

lor, prin implementarea, timp de 8 luni, 

a unei intervenţii sociale care include 

realizarea de anchete sociologice de 

analiză profundă a situaţiei sociale şi 

economice, facilitare instituţională şi 

”United Networks – iniţiativă integrată  

pentru incluziunea socială a comunităţilor 

marginalizate” din judeţele Mureş,  

Harghita şi Covasna 

Fehér Gabriella 

Coordonator județean/șef birou 
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comunitară, elaborare de strategii şi 

planuri de acţiune, respectiv realizarea 

unui portofoliu de proiecte integrate 

care ulterior vor facilita accesul la 

posibile surse de finanţare.  

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 

reprezentanţi şi specialişti ai entităţilor 

publice, organizaţiilor nonguvernamentale 

din domeniul incluziunii sociale, reprezen-

tanţi ai sectorului privat, ai unor grupuri 

locale de iniţiativă şi ai unor asociaţii 

profesionale. De asemenea, vor beneficia în 

mod direct şi persoane aparţinând 

grupurilor vulnerabile, respectiv voluntari 

locali din cele 3 localităţi selectate pentru 

intervenţia socială, astfel numărul total al 

beneficiarilor proiectului este de 340 

persoane.  

 

Proiectul va fi implementat în judeţele 

Mureş, Harghita şi Covasna, cele 15 

autorităţi publice locale beneficiare de 

activităţile reţelelor instituţionale operaţio-

nale judeţene, a cursului de instruire şi a 

schimbului de bune practici, respectiv cele 

3 autorităţi publice locale beneficiare de 

intervenţia socială propriu zisă fiind 

selectate pe parcursul proiectului pe baza 

unor criterii precum motivaţia pentru 

schimbarea situaţiei, vulnerabilitate/ 

sărăcie, prezenţa minimă/medie a actorilor 

de dezvoltare (ONG, IMM), existenţa 

comunităţilor marginalizate (inclusiv 

comunităţi de romi).  

 

Durata proiectului este de 12 luni, fiind 

implementat în perioada mai 2015 – aprilie 

2016. Valoarea totală a proiectului este de 

1.334.750,00 lei, valoarea cofinanţării fiind 

de 133.475,00 lei.  

 

 

 

 

 

 

Proiectul elaborat de către specialiştii 

Asociaţiei pentru Protecţia Familiei Életfa 

în colaborare cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna se desfăşoară în cadrul 

Programului MOL pentru Sănătatea 

Copiilor 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapii combinate în recuperarea copiilor şi 

tinerilor cu nevoi speciale 

Székely Csaba Flórián 

Psiholog 
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Acest program este lansat anual pentru a 

finanţa proiecte de terapie emoţională şi 

prin artă, având ca scop reabilitarea psiho-

socială a copiilor cu deficiențe, afecţiuni 

cronice sau în curs de recuperare după 

afecţiuni grave. Valoarea totală a 

proiectului este de 19.420,00 RON, acestă 

sumă fiind folosită în totalitate pentru 

achiziţionarea echipamentelor necesare 

realizării programelor de terapie multisen-

zorială şi art-terapie.    

 

Ideea acestui proiect a luat naştere din 

dorinţa de a contribui prin noi metode la 

reabilitarea şi integrarea socială a copiilor 

cu nevoi speciale care frecventează două  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

centre de reabilitare care aparţin Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. Deoarece cele două 

centre de reabilitare nu au fost dotate cu 

echipamentele necesare terapiei multisen-

zoriale, din repertoriul specialiştilor care 

lucrează în aceste instituţii a lipsit această 

metodă, respectiv anumite metode de art-

terapie. Din acest motiv, proiectul îşi 

propune oferirea unui program complex 

de terapie multisenzorială şi terapie prin 

artă pentru copiii şi tinerii cu nevoi 

speciale care alcătuiesc grupul ţintă.  

 

Grupul ţintă este format din 48 de copii şi 

tineri cu nevoi speciale, care frecventează  
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programele de recuperare oferite de 

Centrul de Reabilitare pentru Copii cu 

Handicap „Székely-Potsa” din Chilieni, 

respectiv Centrul de Reabilitare pentru 

Copii cu Tulburări de Spectrul Autist / 

Deficienţe Senzoriale din Sfântu Gheorghe. 

Din cei 48 de copii 24 au diagnosticul de 

tulburare de spectru autist, 4 copii sunt 

diagnosticaţi cu sindrom Down, ceilalţi 

copii şi tineri având diferite tipuri de 

deficienţe (mental, locomotor), în unele 

cazuri acestea fiind asociate cu diverse boli 

cronice. Vârsta beneficiarilor variază între 

4-17 ani. 

 

Pentru a putea realiza acest  program 

complex de terapie, a fost amenajată o 

cameră multisenzorială (snoezelen) în 

clădirea Centrului de Reabilitare Székely-

Potsa din Chilieni, în acelaşi timp copiii şi 

tinerii cu nevoi speciale fiind implicaţi în 

diferite activităţi de terapie prin artă 

(meloterapia, terapia prin desen şi modelaj, 

terapia prin dans şi mişcare), combinând 

aceste două metode în procesul de 

recuperare. Participarea beneficiarilor la 

aceste activităţi se realizează în grup, de 

fiecare dată programele de art-terapie fiind 

precedate de sesiuni de terapie 

multisenzorială.    

 

Mai mulţi autori (Gherguţ, 2011; 

Messbaum şi Masic, 2014) sugerează 

faptul, că introducerea terapiei Snoezelen 

la începutul fiecărei terapii poate avea 

efecte benefice, deoarece timpul petrecut 

într-o cameră multisenzorială creşte 

concentrarea, vigilenţa, gradul de relaxare 

şi percepţia generală asupra elementelor 

din mediul înconjurător. Această 

combinare a metodelor, conform aştep-

tărilor noastre, va avea un efect pozitiv 

asupra participanţilor, crescând perfor-

manţa copiilor şi tinerilor în cadrul 

activităţilor de recuperare şi art-terapie, şi 

implicit va conduce la creşterea efectelor 

benefice ale acestora. Cercetarea care se 

desfăşoară în cadrul programului va 

confirma sau va infirma această ipoteză.   

 

Terapia Snoezelen. Camera multisenzorială 

reprezintă un spaţiu controlat, securizant şi 

familiar copiilor şi tinerilor cu nevoi 

speciale, echipată cu tehnologii auditive, 

vizuale, tactile, olfactive, cu efecte 

complexe asupra caracteristicilor sunetelor, 

efectelor luminoase sau semnalelor 

senzoriale tactile, olfactive, vestibulare şi 

proprioceptive, proiectate pentru a permite 

explorarea în condiţii de siguranţă a 

universului multisenzorial de către unul 

sau mai mulţi copii şi tineri însoţiţi de unul 

sau mai mulţi adulţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera senzorială furnizează un mediu în 

care activităţile şi experienţele senzoriale 

sunt utilizate pentru a dezvolta 

senzorialitatea copilului, coordonarea 

oculo-motorie, descoperirea relaţiei cauză-

efect, dezvoltarea limbajului, controlul 

asupra mediului şi relaxarea.  

 

Meloterapia. Această metodă constă în 

utilizarea muzicii şi a elementelor ei 

muzicale de către meloterapeut şi copii 

într-un proces conceput să faciliteze şi să 

promoveze comunicarea, relaţionarea, 

învăţarea, mobilizarea, exprimarea şi 

organizarea fizică, emoţională, mentală, 

socială  şi cognitivă a beneficiarilor. În 

cadrul activităţilor de meloterapie, pe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parcurs, va fi inclusă şi metoda notelor 

colorate (metoda Ulwilla). În educaţia 

specială a copiilor şi tinerilor cu nevoi 

speciale se folosesc cel mai frecvent 

tehnicile următoare: exerciţiile de 

vocalizare, cântarea şi intonarea acompa-

niate de percuţie, mişcarea, jocurile 

muzicale, audiţie muzicală.  

 

Desenul si pictura sunt utilizate pentru a 

ajuta copilul să devină conştient de sine, de 

existenţa sa în lume. Desenele pot fi 

folosite în moduri variate, cu scopuri 

multiple şi la diferite nivele. Prin 

intermediul picturii (inclusiv cea cu 

degetele) copilul işi exprimă cu uşurinţă 

emoţiile. Simplul act de a desena fără 
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intervenţie exterioară reprezintă o 

puternică exprimare a sinelui care ajută 

stabilirea identităţii persoanei şi este o cale 

de exprimare a sentimentelor. Desenul le 

ofera de asemenea, posibilitate de a a avea 

succes. Învăţând să aibă încredere în 

propriile forţe, copilul se dezvoltă. A fi 

pictor pentru un copil, poate însemna 

exprimarea lumii sale personale, o lume 

redată prin culoare, şi poate ajunge o 

adevarată ilustrare a stărilor şi spaimelor 

cu care se confruntă, sau a nevoilor 

afective.  

 

Terapia prin dans şi mişcare. Ca parte a 

terapiilor creative, această metodă constă 

în utilizarea mişcării cu scop 

psihoterapeutic în cadrul unui proces ce 

promovează integrarea psihică şi fizică a  

persoanei. Fiind componente esenţiala ale 

demersului terapeutic, tehnicile de mişcare 

şi dans pot fi folosite cu succes ca 

modalităţi de provocare şi optimizare a 

capacităţilor personale. Terapia prin dans 

şi mişcare pune accentul pe creativitatea şi 

afirmarea personală. Mişcarea corporală 

este înrudită cu emoţia; lucrând la nivelul 

mişcării în conjuncţie cu nivelul emoţional, 

copiii şi tinerii pot reexprima şi integra 

emoţia prin simbolistica dansului. 

Mişcările expresive şi dansul sunt mijloc 

prin care participanţii se pot angaja în 

procesul de maturizare şi integrare 

personală. 

 

Evaluarea rezultatelor 

 

Evaluarea rezultatelor proiectului va fi 

realizată în prin fişe de observaţie, 

elaborate pentru activităţile derulate, 

respectiv prin compararea performanţelor 

obţinute în diferite situaţii de test. 

Completarea fişelor de observaţie, 

respectiv înregistrarea şi analiza perfor-

manţelor obţinute de grupul ţintă este 

realizată de către specialiştii implicaţi în 

proiect.  
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Június 19-én immár negyedik alkalommal 

került sor a szociális ellátásban és a 

gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 

Szakmai Napjára. A rendezvény helyszíne 

ismét a kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs 

Központ épülete volt, természetesen nem 

véletlenül. Április óta ebben a központban 

zajlanak ugyanis azok a multiszenzoriális- 

és művészetterápiás foglalkozások, 

amelyek megvalósítását a MOL 

Gyermekgyógyító Programjával elnyert 

támogatás biztosítja. Ebből a megfonto-

lásból lett a szakmai nap központi témája 

az élmény- és művészetterápia. Az 

alábbiakban az elhangzott előadások 

szerkesztett változatait lehet nyomon 

követni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 19 iunie a avut loc cea de a IV-a 

ediţie a Zilei specialistilor care lucrează în 

asistenţă socială şi protecţia copilului. 

Locaţia acestui eveniment a fost din nou 

Centrul de Reabilitare din Chilieni. Nu 

întămplător. Din aprilie, în acest centru au 

loc acele activităţi de art-terapie şi terapie 

multisenzorială, care sunt realizate prin 

Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor. 

Acesta a fost motivul principal, pentru care 

tematica principală a evenimetului s-a axat 

pe terapia emoţională şi pe art-terapie. 

Materialele prezentate de către specialişti 

din diferite instituţii pot fi citite în 

rândurile de mai jos.  

 

 

Szakmai Nap 

Ziua Specialiştilor 
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Az outsider art kifejezés egyre ismertebb a 

fogyatékossággal élő személyek 

foglalkoztatására, fejlesztésére vonatkozó 

szakirodalmat tanulmányozók számára. A 

fogalmat a XX. század második felében 

első alkalommal Roger Cardinal használta 

és írta körül, aki azon művészeti alkotások 

csoportjának kategorizálására használta, 

amelyek az úgynevezett magas - vagy 

hivatalosan elismert művészet határain 

kívül esnek. Ezen művészeti ágazat 

fejlődésével új értelmezést kapott a 

kifejezés is, így mára, olyan művészeti 

tevékenységet – legyen az zene, tánc vagy 

képzőművészet területén – értünk az 

outsider art kifejezés alatt, amely az 

intézményes művészet határain kívül 

keletkezett. Ebbe a művészeti csoportba 

tartozó alkotók közös jellemvonása: 

egyrészt nincs megfelelő művészeti 

képzettségük, másrészt pedig szociálisan is 

hátrányos helyzetben vannak, ugyanis 

különböző okok miatt nem képesek 

beilleszkedni a normálisnak elfogadott 

társadalmi keretek közé.  

 

A sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén 

Alapítvány – Írisz Ház fogyatékkal élők 

központjának vezetősége egy Hollandiá-

ban élő művészettörténész sugallatára 

2010-ben alapította meg és első alkalommal 

ítélte oda az Íriszház Outsider art – díjat. 

Az országos szintű pályázatra 

képzőművészet kategóriában beküldött 

alkotásokat egy külföldi és hazai 

szakemberekből álló zsűri értékelte és 

díjazta. A pályázat és díjátadó immár öt 

éves múlttal rendelkezik. Az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján elmondható, hogy a 

díj alapítói elérték a kezdetekben kitűzött 

célokat: az érdeklődő közönség minden 

évben megismerkedhet újonnan felfedezett 

művészekkel, akik a szakmailag 

támogatott művészeti vezetők irányítása 

mellett minőségi alkotásokat tudnak 

elkészíteni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petz József festménye 

 

 

Az Alapítvány szakemberei felismerve a 

művészet terápiás hatását kiléptek a 

képzőművészet adta határok közül és a 

terápiás foglalkozások soraiba beemelték a 

zeneterápiás foglalkozást is. A zene fejlesz-

tő és nevelő hatását hangsúlyozva idén 

negyedik alkalommal szervezték meg az 

Outsider Music Fest-et, amely a 

fogyatékkal élő zenészekből álló  

Csiszolatlan gyémántok. Művészet és élmény a 

fogyatékkal élők foglalkoztatásában 

Huszár Izabella 

Szociális asszisztens 
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Tira Silviu festménye 

 

zenekarokat hivatott felkutatni és 

bemutatni a nagyközönség előtt.  

 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az 

outsider art művészei – legyen az képző-

művészet, grafika, festészet, tánc vagy zene 

– saját mélységeiket feltárva, általában 

önmaguk számára alkotnak, miközben 

egyáltalán nem veszik figyelembe az 

aktuális művészeti és társadalmi 

elvárásokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kovászna Megyei Szociális Ellátás és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság kereté-

ben működik (2006-tól) a Baróti  Közösségi 

Szolgáltatási Komplexum, melynek egyik 

alegysége a Rehabilitációs Központ. 

 

A központban zajló foglalkozásokon/ 

fejlesztési tevékenységeken jelenleg 23 

gyerek vesz részt. Elsősorban a rezidens 

központban  ellátott gyerekek, de a nappali 

központ szolgáltatásait igénybe vevők, a 

Multiszenzoriális szoba a baróti  

Rehabilitációs Központban 

Benkő László 

Gyógypedagógus 
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családi házban élők is. A szolgáltatás 

ambuláns, így járnak hozzánk fejlesztésre 

családban élő, illetve nevelőszülők 

gondozásában élő gyerekek is. 

 

A Rehabilitációs központ öt fejlesztő 

egységet foglal magába: gyógytorna, 

kognitív képességek fejlesztése, logopédiai 

foglalkozások, gyógypedagógiai foglal-

kozás illetve multiszenzoriális fejlesztés 

Minden fejlesztési területen egy-egy nevelő 

és/vagy szakember foglalkozik a 

gyerekekkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A multiszenzoriális fejlesztő szoba 

gondolata 2010-ben fogalmazódott meg. 

Az első lépéseket a terem létrejöttéhez 

2011-ben tettük meg. Svájci támogatás 

segítségével megvettük az első eszközöket. 

A továbbiakban a Gyermekvédelmi Vezér-

igazgatóság segítségével bővítettük az 

eszköztárunkat. Jelenlegei a Snoezelen 

szobában van törésmentes fénycső, 

buborékoszlop, folyadékeffektes projektor, 

lávalámpa, taktilis érzékelést fejlesztő 

takaró, cd lejátszó illetve a legegyszerűbb 

aromaterápiás eszköz. Mindemellett 

vannak saját készítésű fejlesztő eszközeink 

is. 

 

A multiszenzoriális szobában a gyerekek 

egyéni foglalkozásban részesülnek. 

Minden gyerek 20 percet tölt a teremben 

egy szakemberrel. A fejlesztések teljes 

mértékben egyénre szabottak, figyelembe 

véve a gyerekek egyéni igényeit és a 

fejlettségi szintjét. Habár készítünk egy 

alapvető fejlesztési tervet, de nem tartjuk 

fontosnak a feltétlen ragaszkodást a 

leírtakhoz, hiszen a Snoezelen szoba 

lényege a kreatív felfedezésről, a 

felkutatásról és a relaxációról szól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az epilepszával diagnosztizált három 

gyerekünk is részt vesz multiszenzoriális 

fejlesztésen, náluk a taktilis ingerlés 

legváltozatosabb formáit alkalmazzuk, 

illetve az aromaterépiát. 
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Fontosnak tartjuk a Snoezelen szoba napi 

rendszerességű használatát a gyerekeknek. 

A viszonylagos környezetváltás szemmel 

láthatóan pozitív hatással van a gyerekek 

hangulatára, fogékonyságukra az egyébb 

fejlesztési foglalkozásokra és csökkenti a 

gyerekek szélsőséges viselkedésmintáinak 

gyakoriságát. A kinesztetikus és taktilis 

ingerek által a saját test felfedezése és 

megtapasztalsa az első lépései a testkép és 

énkép kialakulásának,  mint tudjuk,  az 

egészséges énkép igen fontos az intézmé-

nyesített gyerekek számára a további 

sikeres integrációhoz, társas alkalmaz-

kodáshoz. 

 

Rövid, illetve hosszútávú terveink között 

szerepel a Snoezelen szoba tágasabb 

helyiségbe való átköltöztesítése. Egy 

nagyobb légterű szobában a fejlesztést 

nagyobb hatékonysággal végezhetné a 

szakember, a gyerkeknek több lehetőségük 

lenne a mozgásra, valamint a nagyobb tér 

több nélkülözhetetlen eszköznek adna 

helyet. 

 

Fontosnak tartjuk további eszközök 

beszerzését, mint például egy vízágy és 

egy célnak megfelelően adaptált aroma-

terápiás eszköz. 

 

 

 

 

 

 

 

A „Kombinált terápiák” elnevezésű 

pályázat, amely a MOL Gyermekgyógyító 

Program keretén belül működik, az Életfa 

Családsegítő Egyesület szakemberei 

állították össze, megvalósítása pedig a 

Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal 

közösen történik. A pályázat kiírását a 

Közösségért Alapítvány és a MOL 

Románia évente hirdeti meg élmény- és 

művészetterápiás programok támogatá-

sára, krónikus betegségben szenvedő vagy 

súlyos betegségből lábadozó gyerekek 

pszicho-szociális rehabilitációja érdekében. 

A pályázat összértéke 19.420 RON, ezt 

teljes egészében multiszenzoriális- és 

művészetterápiás eszközök beszerzésére 

fordítottunk.  

 

A pályázat a Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által 

működtetett két, fogyatékkal élő gyerekek 

és fiatalak rehabilitációját végző központ 

számára készült. Mivel egyik központ sem 

rendelkezett a multiszenzoriális terápiában 

használt eszközökkel, az itt dolgozó 

szakembereknek nem volt lehetőségük a  

 

 

 

Kombinált terápiák a sajátos nevelési igényű 

gyermekek számára 

Székely Csaba Flórián  

Pszichológus 
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fejlesztés során alkalmazni e módszert. 

Mivel a pályázatot civil szervezetek 

nyújthatták be, a rehabilitációs központok 

vezetője az Életfa Családsegítő Egyesület 

tagjaként készítette el a projektet azzal a 

kifejezett céllal, hogy multiszenzoriális- és 

művészetterápiás módszerekkel is 

gazdagodjon az itt dolgozó szakemberek 

eszköztára. A külföldi tanulmányutak 

során szerzett tapasztalatok és a 

szakirodalom e területre vonatkozó 

kutatási eredményei egyértelművé tették, 

hogy a módszerek nagyon hatékonyak a 

fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok 

fejlesztésében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat célcsoportját 48 speciális 

szükségletű gyerek és fiatal alkotja. Ők 

valamennyien a kilyéni Székely-Potsa 

Rehabilitációs Központban illetve a 

sepsiszentgyörgyi, autizmus spektrum-

zavarban szenvedő gyerekek számára 

létrehozott Rehabilitációs Központban zajló 

fejlesztő programokban vesznek részt. A 48 

gyerekből és fiatalból 24 autizmus 

spektrumzavarral van diagnosztizálva, 

négy gyereknek Down-szindrómája van, a 

többiek esetében pedig egyéb speciális 

szükségletekről (mentális, mozgásszervi) 

beszélhetünk. Gyakran e szükségletekhez 

egyéb krónikus betegségek is társulnak. A 
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célcsoportba tartozó gyerekek és fiatalok 

életkora 4 és 17 év között váltakozik.     

 

Annak érdekében, hogy e komplex terápiás 

program megvalósulhasson, első lépésként 

egy multiszenzoriális (snoezelen) szobát 

kellett kialakítani a kilyéni Székely-Potsa 

Rehabilitációs Központ épületében. A 

pályázat költségvetésének nagy része a 

multiszenzoriális szobában zajló 

snoezelen-terápia eszközeinek beszerzését 

célozta. Ezt követően indultak el a 

művészetterápiás foglalkozások különböző 

vállfajai (zeneterápia, tánc- és mozgás-

terápia, képzőművészet-terápia), és ezeket 

kombináljuk a multiszenzoriális terápiával.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valamennyi művészetterápiás foglalkozás 

kiscsoportokban zajlik, ezeket pedig 

minden esetben megelőzi egy-egy 

kiscsoportos multiszenzoriális terápiás 

ülés.   

 

Több kutatás eredménye (Gherguţ, 2011; 

Messbaum és Masic, 2014) azt sugallja, 

hogy a különböző terápiás foglalkozások 

bevezetéseként alkalmazott multiszen-

zoriális terápiának nagyon jó hatása lehet a 

kliensekre. A snoezelen-szobában töltött 

idő ugyanis növeli a koncentrációt, az 

éberséget, a környezet általános percep-

cióját, de a relaxáció fokát is. E módszerek 

ilyen fajta kombinációja, feltételezéseink 

szerint, pozitív hatással lehet a résztvevők-

re, növelve a speciális szükségletű 

gyerekek és fiatalok teljesítményét a 

fejlesztés és a művészetterápiás foglal-

kozások során. A tevékenységekkel 

párhuzamosan vezetett kutatással szeret-

nénk igazolni a hipotézisünk helyességét.       

 

A terápiás programok hatásának értékelése 

az erre a célra összeállított megfigyelési 

ívek alkalmazásával, illetve a különböző 

terápiás helyzetekben regisztrált teljesít-

mények összehasonlításával valósul majd 

meg. Az ívek kitöltését és az adatok 

regisztrációját a pályázatban dolgozó 

szakemberek folyamatosan végzik, ezek 

feldolgozása, reményeink szerint, egy 

tanulmány kiindulópontját fogják jelenteni.   

 

 

 

 

 

 

 

A Snoezelen terápia egy, az 1970-es 

években, Hollandiában, eredetileg 

értelmileg akadályozottak számára 

kifejlesztett, de ma már széles körben 

alkalmazott eljárás. A "snoezelen" szó a 

holland "snuffelen" (felkutat, feltár) és a 

Multiszenzoriális (snoezelen)  

terápia 

Sala Kincső 

Pszichológus 
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"doezelen" (szendereg) szavakból ered. Az 

elnevezés a terápia kétféle célra való 

felhasználhatóságára utal.     

 

A Snoezelen az a különleges terápiás 

forma, amely egyidőben nyugtatja és 

stimulálja is a gyereket. Lehetőséget 

biztosít a sérült gyermekeknek abban, hogy 

fokozott pozitív ingerekhez jussanak, 

ezáltal önállóan fedezzék fel a világot.  

  

A módszer egyik fontos célja, hogy 

aktiválja és fejlessze a kognitív 

alapfunkciókat (figyelem, érzékelés és 

észlelés). Relaxációs hatását is az érzékeken 

keresztül éri el. A terápia során fejleszthető 

a különböző érzékszervek működése, azok 

integrációja. Lehetővé teszi a felkínált 

ingerek által az új, pozitív tapasztalatok 

gyűjtését, az intenzív érzékelést, a kellemes 

ingerek felvételét, befogadását, használatát, 

ezzel motiválva a felfedezés örömét, 

serkentve az aktivitást, a világ felé való 

nyitottságot. 

 

A terápia során az érzékszervek gyengéd, 

élvezetekkel teli stimulációja valósul meg 

egy biztonságos, harmóniát sugárzó 

környezetben. A relaxációt segíti a 

nyugtató hatású zene, a színek, fények 

játékán alapuló látványelemek. A 

Snoezelen szoba meleg, biztonságos, 

harmonikus, esztétikus nyugalmat árasztó 

környezet, ahol több érzékszerv 

stimulálása valósulhat meg különböző 

ingerek, a fény-, szín-, hanghatások, a zene, 

által. 

 

A Snoezelen terápia nagy előnye, hogy 

tanulás nélkül, pozitív, kellemes élmények 

átélésével fejleszt, miközben örömet, 

nyugalmat ad.   Legfontosabb eleme maga 

a terápiás helyiség, amely egy biztonságos, 

stresszmentes környezet, melynek ezzel 

együtt erős stimuláló hatása is van.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Snoezelen-szoba berendezési tárgyai: 

színes műanyag labdák, törésmentes 

fénycsövek, projektor (folyadék-effektus), 

buborékoszlop, fiberoptika (fényzuhatag), 

egyensúlyozó tölcsér, alagút, speciális 

homokozó, cd-lejátszó. A szobát minden 

fogyatékkal élő gyerek és fiatal igénybe 

veszi.  A terápiás folyamat első 

szakaszában elsősorban a Snoezelen szoba 

relaxációs hatását igyekszünk kiaknázni, 

de tervben van a célzott foglalkozások 

beiktatása is. 
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A bejáró gyerekek és fiatalok heti egy 

alkalommal csoportosan használják a 

szobát (négy-hat gyerek és két felnőtt), ezt 

követően kerülnek sorra a művészet-

terápiás foglalkozások. Ezzel párhuza-

mosan, minden egyéni fejlesztést megelőz 

egy 20-30 perces egyéni multiszenzoriális 

terápiás ülés (egy gyerek és a terapeuta). 

Előre megbeszélt program szerint dolgo-

zunk, mivel főként az autizmus 

spektrumzavarral diagnosztizált gyerekek-

nél és fiataloknál nagyon fontos a napirend 

ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

Az első, elterjedt módszert, amit értelmileg 

sérült gyerekek fejlesztésében használtak, 

Carl Orff, német zeneszerző, zenepeda-

gógus dolgozta ki a múlt században. Ő 

kizárólag az ütős hangszerek használatára 

építette a módszerét  és a hangsúlyt a 

ritmikai rögtönzésre tette.  Megalkotta un. 

instrumentáriumát, ami mindenféle dobok, 

csörgők, harangjátékok mellett xilofont, 

metallofont is tartalmazott. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innen lépett tovább az ugyancsak német 

Heinrich Ulrich zenepedagógus, pszicho-

lógus. Szándéka  az volt, hogy megcáfolja  

azt az elterjedt véleményt, hogy értelmileg 

sérültek nem képesek megtanulni dallam-

hangszereken játszani. Speciális színes 

kottarendszerével és az ehhez tartozó 

hanszercsalád használatával bebizo-

nyította, hogy a fenti vélemény csak azért 

terjedt el, mert a hagyományos kotta-

olvasás valóban bonyolult feladat még az 

„ép” társadalom számára is. Európában ez 

az egyetlen olyan zeneoktatási módszer, 

amit célzottan a különböző fokú megértési 

nehézségekkel élő gyermekek, felnőttek 

részére dolgoztak ki. 

 

Az Ulwila elnevezés Ulrich és Wilbert 

nevű munkatársa nevének kezdő 

szótagjaiból állt össze. Ezt a módszert 

Magyarországon Vető Anna gyógypeda-

gógus – Ulrich-kal személyesen is megbe-

szélve – alkalmazta a magyar viszonyokra, 

természetesen a magyar gyermekdalok, 

mondókák gazdag tárházát használva 

„nyersanyagként”. 

 

És most lássuk, hogyan alkalmazzuk a 

gyakorlatban a színes kotta olvasását és 

hangszereken való megszólaltatását! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenés foglalkozások fogyatékkal élő  

gyerekekkel és fiatalokkal 

Paszjár Marianna 

Zenetanár 
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A hangok hosszúságát, vagyis a ritmust 

körökkel, illetve félkörökkel jelöljük. Az 

egyenletes lüktetést,  a negyedeket jelentő  

kép a kör. A nyolcadok jobboldalon nyitott 

félkörök.  A szünet színtelen hatszög. 

Ritmusnyelven olvasva a kör neve Tá lesz, 

a félkör-pár pedig a Ti-Ti. Természetesen 

haladó szinten egyéb értékeket is 

használunk. Ezeket a körök, félkörök 

kombinációival mind jelölni is tudjuk. 

Például a fél érték két, egymás mellé 

ragasztott kör, a pontozott negyed a kör 

jobb oldalához ragasztott félkör stb.  

 

A hangok  magasságát – a dallamot –  

jelezzük a színekkel a következő 

elgondolás szerint: feketével indítunk. Ez 

lesz a  Do színe,  a földhöz legközelebb eső, 

legmélyebb hangunk. Innen emelkedik a 

hangmagasság, világosodnak a színek a 

sárgáig, ami a Nap színét idézi. A teljes sor: 

fekete, barna, kék, zöld, piros, narancs, 

sárga (Do, Re, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyha a már ismertetett értékeket 

kiszínezzük, készen is van a színes 

kottánk! Ennek az olvasása nem igényel 

komplex gondolkodásmódot, csupán a 

színek azonosításának a képességét. A 

ritmus visszaadásához pedig az egyenletes 

lüktetés megérzését.  

 

A különböző hangmagasságoknak 

megfelelő színek megjelennek a speciális 

hangszereken is. Ezekre koppantva, 

pengetve, fújva máris megszólal a 

dallamunk. Fontos, hogy ezek a 

hangszerek egyszerűek, a hangjuk pedig 

szép, élvezhető legyen. 

 

Használhatóak pánsíp-szerű fúvóshang-

szerek, furulyák. A húros hangszerek 

többnyire asztalra fektetett  kevés húrú 

citerák. Leginkább beváltak a különböző 

ütőhangszerek: xilofonok, metallofonok, 

tubafonok, dobok, zörgők.  
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Sok gyakorlás eredményeképpen 

eljuthatunk olyan szintre, hogy gyerme-

keink két vagy akár többszólamú zene-

műveket is képesek lesznek megszólaltani. 

Persze szükséges előzőleg átírni, 

áthangszerelni az előadni kívánt eredeti 

kottát. Itt felhívnám a figyelmet a 

budapesti, immár Európa-szerte ismert 

Parafónia zenekar nem mindennapi 

teljesítményére! 

 

Az Ulwila módszer szerinti együtt zenélés 

eredménye várhatóan a kommunikációs 

képesség fejlődése, az összpontosítás 

javulása, az egymásra való figyelés, 

szociális készségek fejlődése lesz. 

        

A színes kotta módszer természetesen 

rugalmas, alakítható. Minden esetben 

figyelembe kell vennünk az  adott  csoport 

életkorát, a fogyatékosságuk mértékét, a 

foglalkozás helyszínét, felszereltségét stb. 

Nagyon fontos, hogy zenélésünk során, 

abban  aktívan részt vevő segítők álljanak a 

gyerekek mellett. És nem utolsó sorban a 

rendelkezésünkre álló hangszerek – illetve 

azok hiánya – is jelentősen meghatározza a 

munkánk menetét.  

 

Kodály Zoltán mondotta: „A módszerem 

az, hogy nincs módszerem”. Ezen 

felbátorodva az eredeti módszerből 

megtartottuk a hangjegy értékek jelölélését 

kör és félkörök segítségével és a színek 

használatát. Egyebekben mindig az adott 

csoport összetétele, az éppen adott 

körülmények határozzák meg a tenni-

valónkat. Mivel a  mi esetünkben a 

hangszerre való alkalmazás még várat 

magára, ehelyett a ritmussal, dallammal 

való foglalkozásra  tesszük a hangsúlyt. 

Minden alkalommal van zenehallgatás, 

amibe bekapcsolódunk hozzátapsolással, 

hozzákopogással, lépegetéssel, saját 

készítésű házi hangszereink rázogatásával, 

ütögetésével. Ezek a „hangszerek”: pálcák, 

karton hengerek, néhány szem száraz 

maggal töltött kisebb pillepalack, pálca 

végére szerelt zörgőcske. Dallam tanításkor 

pedig a színes korongok a „segítőink”. 

 

A dallam éneklése nem a szolmizációs 

hangokkal történik, ugyanis szükségtelen a 

szín felismerése és reprodukálása közé egy 

számukra semmit nem jelentő szótag 

beiktatása. Ehelyett a szín nevének első 

szótagját használjuk énekléskor:  fe, ba, ké, 

zö stb. A színek azonosítása nem jelent 

nehézséget. 

 

Ritmus olvasásnál egyelőre elég a tá és ti-ti 

megnevezés használata. Ez sem jelent 

gondot. Mindehhez elsősorban Forrai 

Katalin „Ének az óvodában” című, nagyon 

gazdag, több, mint 300 mondókát,  dalt és 

énekes játékot  tartalmazó gyűjteményét 

használjuk.  

 

Kilyénben alig két hónapja kezdtük el a 

zenés foglalkozásokat két csoportban (10-
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12 gyerekkel csoportonként). Mivel házilag 

készített zajkeltő „hangszereink” vannak, 

ezért elsősorban a ritmusérzék fejlesztésére 

van lehetőségünk. Célunk: 

 az egyenletes lüktetés érzékeltetése, 

 a negyed-nyolcad pár (tá-ti-ti), 

felismerése, olvasása, 

 mondókák, dalok ritmusának 

visszaadása, 

 a szünet felismerése, érzékeltetése. 

  

Mindez  csoportosan illetve egyéni módon 

is ttörténhet. A ritmus olvasásakor ritmus 

kártyákat használunk. A legtöbb négy jelt 

tartalmazó kártyák rakosgatása – ami 

ugyanakkor érdekes játék is – igen  alkal-

mas a legkülönbözőbb ritmus motívumok 

megjelenítésére. Például ritmusvonatot 

építünk: két tá a mozdony, ti-ti-tá a vagon. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetesen ehhez első lépés a mondóka 

megtanulása szöveggel. Innen jutunk el 

oda, hogy fel tudják ismerni  a hosszabb- 

rövidebb értékek váltakozását, és azt 

reprodukálni is képesek legyenek.  

 

Két hónap alatt sikerült megtanulnunk öt 

mondókát, amiket elfogadhatóan tudnak 

kísérni az egyenletes lüktetéseket tapsolva, 

kopogva, zörögve („Gyerekek, gyerekek”, 

„Ecc, pecc”, „Cini, cini”, „Mese, mese 

mátka”, „Lassan forog”, stb.)   

 

A dallam éneklése már keményebb diónak 

bizonyult. Itt a kis hangterjedelmű dalok 

éneklésével kezdünk. Első lépésként a Szó- 

Mi (pi-ké) kis tercet gyakoroljuk („Húzz, 

húzz”, „Én kis kertet kerteltem”, „Zsip, 

zsup”, „Ég a gyertya”, „Aki nem lép 

egyszerre”, stb.). A kézmagasság változ-

tatásával majd a színes korongok 

használatával érzékeltetni lehet a hangok 

egymáshoz való viszonyát: a pi magasab-

ban van a létrán, a ké mélyebben. Legutóbb 

megismerkedtünk fe-vel, ami a létra leg-

alsó foka („Éliás, Tóbiás”). Itt is sikerrel 

használhatunk kártyákat, amikről ezúttal a 

színeket olvassuk. Megpróbálkoztunk 

felelgetős dal éneklésével is két csoportra 

osztva a csapatot („Te kis juhász...”). 

 

Következne a hangszeren való megszólal-

tatás. Ezt azzal készítem elő, hogy a xilofon 

léceihez hasonló karton lapocskákra 

koppantunk , ami ugyan nem ad hangot, 

de mi énekeljük hozzá a színnek megfelelő 

hangmagasságot. 

 

Zenehallgatásnál kedvelik a Gryllus gyer-

mekdalos lemezeket. Ezekre a dalocskákra 

lépegetve, kopogva hozzá, játékosan 

gyakorolhatjuk az egyenletes lépéseket, jól 

érzékeltethető a tempo változása (Csiga), a 
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hangerő változása (Hangya). De nagyon 

sok lehetőséget nyújtanak különböző 

játékos mozgások, tánclépések, forgás  stb. 

használatához is. 

 

Itt csupán néhány kipróbált zenés-játékos 

foglalkozást próbáltam ismertetni. De csak 

a pedagógus fantáziájára van bízva, hogy 

milyen más eszközt, mozgásformát, egyéb 

módszert alkalmaz a cél érdekében, ami 

nem az öncélú zenélés, hanem ezeknek a 

szellemi fogyatékkal élő gyerekeknek a 

sokirányú fejlesztése olyan módon, amiben 

ők jó érzik magukat. 

 

 

 

 

 

 

 

Az ember elsődleges kommunikációs 

módja a verbalizáció, a beszéd, a nyelv, 

ezért ezt könnyebben is manipulálja. Ezzel 

szemben a művészet egy sokkal ritkább 

kommunikációs forma, amit irányítás alá 

vonni is nehezebb. Vizsgálatok mutatták 

ki, hogy a művészet energiákat aktivizál, 

feszültségeket, érzelmeket, gondolatokat és 

asszocációkat hív életre. 
 

A művészet, terápiás céllal való 

alkalmazása hozzájárul a gyermek képes-

ségeinek fejlesztéséhez, szinte észrevétlen 

módon. A művészetteráia alapvető 

értelme, hogy a benne részt vevő 

személyek a művészet valamely ágának 

segítsésgével fejezik ki belső énjüket. Ilyen 

nonverbális kifejezési mód lehet, például a 

képzőművészet, mozgás, tánc, zene, illetve 

ezek kombinált formái. 
 

Az ilyen fajta terápiák kiindulópontja a 

gyermek problémájának megértése, és 

valamely művészeti eszköz haszálatával 

egy gyógyító és harmonizáló folyamaton  

való keresztülvezetése. 
 

A képzőművészeti terápia adta lehetőségek 

fő célja, a személyiség fejlesztése, 

élményfeldolgozás, képességfejlesztés, ön-

kifejezés segítése és a kreativitás fejlesztése. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzőművészeti terápia egy olyan 

komplex terápiás forma, melyben a 

terapeuta az alkotó folyamat nélkülöz-

hetetlen része, a gyermek társa, hiszen ő 

segíti megélni a gyermeknek az alkotás 

adta örömérzést, sikerélményt, melyet a 

létrejött produktum látványa okoz. Ennek 

ellenére a terápiás tevékenységek során 

nem a produktumon, teljesítményen  van a 

hangsúly, hanem az alkotás folyamatán, 

ami olyan élményfeldolgozást jelent, 

melyben tudatos vagy tudattalan szinten,  

Képzőművészet-terápia 

Delne Eszter 

Óvodapedagógus 
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de mindenképp egy én-azonos 

tevékenység zajlik. 
 

Terápiás tevékenységeink nem korlátozód-

tak kimondottan a képzőművészet adta 

lehetőségekre. Hangulatkeltés, a pozitív, 

biztonságos légkör kialakításához a 

drámapedagógia eszközei segítenek. A 

drámapedagógia, a dráma és a színház 

eszközeit sajátos módon használja fel  a 

nevelésben. Tevékenységeink során egy 

mese, egy fantáziajáték, egy drámajáték 

segíti a valóság átélését, a hallott történet a 

szó és a képzelet síkján aktivizálja a 

pszichikumot. A meséknek is sajátos 

feszültségkeltő és csökkentő hatásuk van.A 

hangulat fokozását a folyamatos háttérzene 

is biztosítja, a lassú, lágy dallamok, és a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lendületes, dinamikus típusú zeneművek 

váltogatása révén (amit a tevékenység 

jellege megkíván). Ennek elsődleges célja a 

minél több érzékszervi terület aktivizálása, 

és érzelmek, élmények kiváltása. Az 

élményeket a képzőművészet különböző 

technikái alkalmazásával dolgozhatjuk fel 

(pl. festés, gyurmázás, nyomdázás, stb). 

 

Mivel a speciális gondozást igénylő 

gyerekek nehezen, vagy egyáltalán nem 

tudják szabadon kifejezni azt, ami bennük 

él, ezért a terapeuta segítségével hagyni 

kell, hogy azok kifejeződhessenek. A túl 

szabad, irányítás nelküli tevékenységek is 

szorongáskeltőek lehetnek. 
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Képzőművészeti terápiánk felépítése 

 

A tevékenységek átfogó témája: “A mi 

világunk”. A gyerekek kiscsoportokban 

dolgoznak (4-5 gyerek) egy közös képen. 

Egyik tevékenység a másikba ágyazódik, 

mivel a képzeletbeli világunkhoz minden 

alkalommal valami újat adunk hozzá a 

képzőművészet adta eszközök, technikák, 

módszerek által. A végső mű, a projekt 

produktumaként is értelmezhető, a 

képzeletbeli világ képi, vizuális megfor-

málása, melyet a gyerekek különféle 

ingerek, élmények és érzések hatására 

alkottak meg. 
 

A  projekt végére a gyerekek megismernek 

egy másfajta kommunikációs formát, 

megélik ügyességüket, öndefiniálásra ad 

lehetőséget. Egyfajta stresszlevezetési 

eszköz, az önkifejezés szabadságának 

érzését erősíti, a létrejött művel siker-

élményhez jutnak, és nem utolsó sorban 

fejlődik a finommotorikus kepességük. 
 

Mindezen szempontok figyelembe 

vételével kijelenthető, hogy a művészet-

terápia bármely területének megfontolt 

alkalmazása számtalan fejlesztési lehetőség 

melegágya. 

  

  

 

 

 

 

 

Kutatásunk célja a gyerekek és fiatalok 

megfigyelése különböző terápiás helyze-

tekben. Feltevésünk, különböző terápiás 

foglalkozások bevezetéseként alkalmazott 

multiszenzoriális terápiának nagyon jó 

hatása lehet a kliensekre. Az egyéni 

fejlesztés valamint művészetterápiás 

foglalkozást megelőző multiszenzoriális 

terápia növeli a gyerekek és fiatalok 

koncentrációs képességét, teljesítményét, 

csökken a gyerekek hiperaktivitása, 

könnyebben kérnek, valamint fogadják a 

segítséget, nyitottabbá válnak, hosszabb 

ideig képesek figyelni a feladatra és a 

terapeutára. A Snoezelen-szobában töltött 

idő ugyanis növeli a koncentrációt, az 

éberséget, a környezet általános percep-

cióját, de a relaxáció fokát is.  
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E módszerek ilyen fajta kombinációja, 

feltételezéseink szerint, pozitív hatással 

lehet a résztvevőkre, növelve a speciális 

szükségletű gyerekek és fiatalok 

teljesítményét a fejlesztés és a művészet-

terápiás foglalkozások során. 

 

Valamennyi művészetterápiás foglalkozás 

kiscsoportokban zajlik, ezeket pedig 

minden esetben megelőzi egy-egy 

kiscsoportos multiszenzoriális terápiás 

ülés.      

 

A kutatás célcsoportját 48 speciális 

szükségletű gyerek és fiatal alkotja. Ők 

valamennyien a kilyéni Székely-Potsa 

Rehabilitációs Központban zajló fejlesztő 

programokban vesznek részt. A 48 

gyerekből és fiatalból 24 autizmus 

spektrumzavarral van diagnosztizálva, 

négy gyereknek Down-szindrómája van, a 

többiek esetében pedig egyéb speciális 

szükségletekről (mentális, mozgásszervi) 

beszélhetünk. Gyakran e szükségletekhez 

egyéb krónikus betegségek is társulnak. A 

célcsoportba tartozó gyerekek és fiatalok 

életkora 4 és 17 év között váltakozik.   

  

A kutatásnak két része van, az első az 

egyéni fejlesztéseken való megfigyelés 

valamint teljesítmény mérése. A második 

része pedig a művészetterápiás foglalkozá-

sokon való megfigyelés. A terápiás 

programok hatásának értékelése az erre a 

célra összeállított megfigyelési ívek 

alkalmazásával, illetve a különböző 

terápiás helyzetekben regisztrált 

teljesítmények összehasonlításával valósul 

majd meg. A művészetterápiás foglal-

kozások minden hétfőn zajlanak. Az 

egyéni fejlesztések pedig minden kedden 

és csütörtökön, ezeken a napokon történik 

a gyerekek megfigyelése.  

 

 


