
Erdélyi Pszichológiai Szemle / II. Éfvolyam / 4. szám / 2001 

 

3 

Pedagógiai-pszichológiai eljárások szerepe a bűncse-
lekményt elkövetett fiatalok nevelésében 

 
LUDÁNYI ÁGNES 

Eszterházy Károly Főiskola, Eger 
e-mail: pszicho@ektf.hu 

 
 

 
Abstract: This paper considers the role of emotion regulation (i.e. extrinsic and intrinsic moni-
toring and adjusting of emotion) and emotion understanding (i.e. comprehension of the signs of, 
causes of, and ways to regulate emotion) in multi-risk childhood adjustment. A multilevel ap-
proach to social-workers-based intervention program is presented. The program is designed to 
address to needs of low-income children that present with a range of problem behavior and di-
verse developmental histories.  
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Az Egri Tanárképző Főiskola Pszichológia Tanszéke 1991 óta koordi-
nálja a szociálpedagógus képzést. A szociálpedagógusok jelenléte az iskola-
rendszerben és a gyermekvédelmi rendszerben Magyarországon új keletű, 
hiszen a szakemberképzés is csak tízéves múltra tekint vissza. Egy új peda-
gógiai szakértelem megjelenése azonban szükségessé vált a jelzett szférák-
ban, hiszen a gazdasági-társadalmi változások következtében, melyet nem 
célunk elemezni, növekedett azoknak a gyermekeknek fiataloknak a szá-
ma, akik bűncselekményt követtek el, vagy veszélyeztetettségük folytán 
potenciális bűnelkövetők. 

A hagyományos tanárképzés nem készíti fel hallgatóit a szocializációs, 
illetve személyiségfejlődési rendellenességek pedagógiai kezelésére. 

Jelen munkánkban nem vállalkozunk a fiatalkori bűnözés társadalmi 
okainak kimerítő felderítésére, elemzésére. Azt definiáljuk, hogy milyen 
pedagógus szerepjellemzők mentén, milyen attitűddel és eljárásokkal lesz 
eredményesebb a bűncselekményt elkövetett fiatalokkal való bánásmód. 
Törekvésünk, hogy az ún. orvosi modell-szemlélet nyomása alól felment-
sük a pedagógusokat. E felfogás szerint, ha baj van a gyermek viselkedésé-
vel, környezethez való alkalmazkodásával, akkor az oki (orvosi) modell 
alapján meg kell keresni az okokat, kiiktatni azokat, és megszűnik a zavar, 
tünet és eltűnnek a viselkedési zavar jellegzetes megnyilvánulásai. A szem-
lélet követői számára ez a felfogás a sikertelenség élményét garantálja. Ha 
belegondolunk abba a képletbe, például, amelyben a gyerek elhanyagolt, 
érzelmi biztonsága nincs, a szülők olyan értékeket képviselnek, ami nem 
segíti a normál adaptív viselkedés elsajátítását, esetleg deviánsak, akkor 




