
Terápiás lehetoségek
• Nevelési tanácsadó
• Logopédus
• (Iskola)pszichológus, orvos, pszichiáter 
• Drogprevenció – gyógyító hálózatok
• Speciális iskolák
• Egyéni lehetoségek

– személyiségfejleszto csoportok
• pszichodráma
• encounter
• …………….



Speciális iskolák

Waldorf- iskolák

"Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi mint tanítók, 
nevelok csak a

saját magát nevelo gyermek környezetét alkotjuk. A 
legkedve-

zobb környezetet kell teremtenünk, hogy a gyermek úgy 
nevelje

általunk önmagát, ahogy belso sorsát követve 
nevelodnie kell."

(Rudolf Steiner)



Waldorf-iskolák

(Rudolf Steiner, Murakirály, 1861 – 1925 osztrák filozófus) 



Waldorf-iskolák
Ø Gyermek- és személyiségközpontú, 

képességfejleszto iskola, melyben a 
muvészeti és gyakorlati készségek 
fejlesztése azonos súlyú a közismereti 
képzéssel.
Ø A Waldorf–iskola egyik jellemvonása a 

tanítvány és a tanár közötti mély, 
személyes kapcsolat. 
ØA Waldorf–iskolákban nincs osztályzás. 



Waldorf-iskolák

• 8 középiskola,
• 20 általános iskola
• 35 óvoda



Rogers Személyközpontú Iskolák



Rogers Személyközpontú Iskolák

• Legfontosabb a szorongásmentes, bizalomtéli 
és biztonságot nyújtó légkör, amelyben az 
ismeretszerzés és az együttlét nem kényszer, 
hanem örömforrás. 

• Alapveto tézisei: empátia, feltételekhez nem 
kötött pozitív odafordulás minden ember felé, 
a hitelesség és nyílt kommunikáció, valamint 
a másik emberbe vetett bizalom.



Rogers Személyközpontú Iskolák

• Rogers szerint a tanár sem a mindent 
tudó, tudást osztogató személy, ô is 
egy az értékes, elérhetô források közül

• a tanár ne merev maszkként hordozza 
tanárságát, amelynek "felvételekor" 
személyiségének egy részét otthon 
hagyja. "Lehetünk emberi lények az 
osztályban”



Részlet egy „R” iskola céljaiból

• A tanítási-nevelési munka során 
összehangoljuk az államilag elfogadott 
tantervi követelményeket saját kiemelt 
céljainkkal, azaz a szociális + belso
pszichés fejlesztéssel, valamint a 
kultúrkörök témáival és az ökológiai 
szemlélet és tudásanyag átadásával. 



Árnika Terápiás - Pedagógiai Segíto
Központ - Gödöllo

Célok

• elosegíteni az egészséges 
gyermekfejlodést

• megelozni a problémákat 
• szükség esetén terápiát adni, támogatni

a szüloket, családokat, tanárokat. 



Árnika

• Csoportos mentálhigiéniás 
festésfoglalkozások felnotteknek 

• Anyakör, a nevelésrol szóló eloadások 
beszélgetések gyakorlati tanácsokkal 

• Asszonykör, a noi létrol, családi életrol, 
egyéni sorsról szóló beszélgetésekkel 



Árnika

• Havi egy alkalommal muhelymunka, 
nyaranta pedig workshop Waldorf
tanároknak

• Konferenciasorozat az orvosok, tanárok, 
terapeuták, szülok együttmuködésérol 

• Nyaranta workshop családoknak, 
gyerekeknek eloadásokkal, mozgással, 
muvészeti munkával, sok játékkal, 
beszélgetésekkel egy adott témában 



Drogterápiás otthon, Zsibrik
A bekerülés feltételei

Ø a gyógyulási szándék írásbeli kinyilvánítása 

Ø kello belátási képesség

Ø a terápiás szerzodésben foglaltak elfogadása

Ø a gyógyító otthon által felajánlott segítség elfogadása, aktív
részvétel

Ø a relatíve gyógykezelés sikerességét biztosító ép személyiség 

Ø havi zsebpénz (jelenleg havi 10.000,-Ft.) megléte, vagy annak 
hozzátartozó, támogató által nyilatkozatban rögzített vállalása



• Felvételt kizáró okok

• motiváció hiánya 
• értelmi fogyatékosság, vagy súlyosabb 

mentális leépülés
• súlyos személyiségzavar

Drogterápiás otthon, Zsibrik



• Személyes lelkigondozói beszélgetések
• Csoportos terápiák
• Bibliocentrikus alkalmak (a református 

egyház intézménye)
• A hit személyiségformáló hatására 

építenek

Drogterápiás otthon, Zsibrik


