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Mi a Kinaesthetics?
Mi a Kinaesthetics? 
Stefan Knobel 28 
éve foglalkozik ezzel 
a kérdéssel. Írásá-
ban beszámol a Ki-
naestheticsszel való 

-
gyan válaszol ma a 
fenti kérdésre.
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 1988-ban az aaraui ká-

fokozatát. Tanulmányaim során számos ápolási elméletet 
és ápolási modellt ismerhettem meg. Intenzív módon ta-
nulmányoztam az ápolástudományokat. Egyik szeminá-

-

-
sónak sincs. 

A nagy megrázkódtatás. Ez a Kinaesthetics képzés 

-
feltevéseimet és szemléletemet. Egyrészt módszertani-

-

-
-

-
szakban ápolóként dolgoztam egy kórház sebészeti 

-

-

nap mint nap ezt a 100%-ban helytelen útbaigazítást 

volna. 

Mi a Kinaesthetics?

-

Kinaesthetics - Gyakorlati (alkalmazott) kiber-
netika.

-
kára. A kibernetika tudományként a második világháborút 

-

-
-

zedek minden technológiai vivmányát.

>>
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-
mányozására. A Kinaesthetics a magatartás-kibernetika 

-

-

-

-

  
-

-
maszkodva a Kinaesthetics ezeknek a vezérlési folya-

-

-

-

-
ket tapasztalni és elemezni mindennapi tevékenységeik 

-
sukat. A Kinaesthetics és a kibernetika alapkérdéseinek 

-

-
-

Kinaesthetics – A mindennapi tevékenységek 

-
-

pen a magatartáskibernetika viszont már évtizedek óta 
-
-
-

-
-
-

-

A mindennapi tevékenységek mozgás-vonatkozásaival 

-

mindennapokban.

-
-

-
-

-

-

Egy példa.
fogyatékosság orvosi szempontból rendszerint vissza-

-

-
-
-

>>

A B
C

A B C
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-

testtónusának sokoldalú szabályozását és mozgáslehe-

-
-

-
-

fogyatékosságok megnyilvánulásainak visszaszorulásá-

melyeket tudatos módon kell alkalmaznunk. Egyik ilyen 
kulcskompetencia a mindennapi mozgás és érintés általi 

-

>>
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Kinaesthetics - A mozgáskompetencia tanul-
mányozása. A mindennapi tevékenységekkel kapcso-

-

-

-

magatartásmintáit.
-

-
-

-

-
-

Kinaesthetics – A tapasztalati tudomány. A Kina-

-

-

-
-

emberek tapasztalataikat elméletalkotás irányába rend-

tapasztalatok rendszerezéséhez és megértéséhez. Ez-

-
pokkal és tudományos kutatásokkal kapcsolatos kognitív 

-

Kinaesthetics – A kultúrtechnika

-
-

milyen gyorsan változtatta meg a cirkuláris szemlélet a 
-

által világunkat egy legnagyobb mértékben dinamikus 

-

-

-

-
zetre szabottan megválaszolni. 

-

>>
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10 év Kinaesthetics Romániában 

A kezdetekről
Ute Kirov Hermine Mosert

Márton Andrást és Stefan Knobelt 

Körülbelül 15 évvel ezelőtt került először kapcso-

latba a Kinaestheticsszel Márton András és Péter 

György, a Gyulafehérvári Caritas vezetői. Rögtön 

felismerték azt a potenciált, ami ennek az alkalma-

zott megtapasztalástudománynak az emberek se-

gítésében és a Gyulafehérvári Caritas vezetésében 

és fejlesztésében való felhasználásában rejlett, így 

elhozták a Kinaesthetics tudást Romániába. Ez a 

kezdeti ráérzés, ötlet később egy sikertörténetté 

nőtte ki magát, ami nem csak a Romániában élő 

emberekre volt nagy hatással, hanem az egész eu-

rópai Kinaesthetics hálózat fejlődésére.

A saját tapasztalataimból – amiket Erdélyben gyűj-

töttem az ottani trénerekkel és emberekkel történő 

közös munka során – tudom, hogy nagyon moti-

váltan, hatalmas energiával és örömmel tanulunk 

egymástól. Ezért is érdekel, hogy honnan indult 

mindez. Lehetőségem volt a Kinaesthetics Ro-

mania történetének néhány fontos szereplőjével 

beszélgetnem erről. A következőkben Hermine 

Moser, Márton András és Stefan Knobel emlékszik 

vissza a kezdetekre.

Ute Kirov: Hermine Moser, jó pár évvel ezelőtt Ro-

mániába utaztál, és elszórtad a Kinaesthetics mag-

jait.

Hermine Moser: Igen, 2002-2003-ban történt ez. 

Az első alkalommal Csíkszeredában, a második al-

kalommal Gyergyószentmiklóson a Szent Erzsébet 

Öregotthonban.

Kirov: Hogy kerültél kapcsolatba Romániával?

Moser: Akkoriban a Felsőausztriai Caritas Szoci-

ális Képzési Központjában dolgoztam. A Gyulafe-

hérvári Caritas a szervezetünkhöz fordult azzal a 

kéréssel, hogy küldjünk olyan ápolási szakembere-

ket Erdélybe, akik képzésekkel segítenének ott az 

otthoni beteggondozói szolgálat kiépítésében. Én 

magam is jelentkeztem erre a lehetőségre, és azt 

javasoltam, hogy a munkatársaikat a Kinaesthetics 

területén képezzék. 

Kirov: Milyen elvárásokkal/elképzelésekkel utaztál 

Erdélybe?

Moser: Kinaesthetics trénerként megtanultam az 

elvárásaimat félretenni, és egyszerűen kíváncsi-

an vártam, hogy mi fog történni. Ez a hozzáállás 

később is mindig bevált, például amikor Afrikába 

utaztam, és teljesen más körülmények és kere-

tek közt segítettem más emberek tanulását. Az 

emberek mindenhol emberek. Azok a helyzetek, 

amikben valaki támogatásra szorul, és azok a kom-

petenciák, amiket a segítőnek ki kell fejlesztenie 

magában ahhoz, hogy a szükséges támogatást 

tudja nyújtani, mindenhol ugyanazok, függetlenül 

mindenféle gazdasági és kulturális különbségtől. 

Emellett még arról is megbizonyosodhattam, hogy 

a romániai ápolók szakmai felkészültsége megfele-

lő volt, nem tapasztaltam szintkülönbséget a nyu-

gat-európai szakképzésekhez képest. Csak a Kina-

esthetics volt számukra új.

Hermine Moser

>>
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Kirov: A terepre is elkísérhetted az ápolókat?

Moser: Az első alkalommal ez nem volt lehetsé-

ges. A második alkalommal Gyergyószentmikló-

son, a Szent Erzsébet Öregotthonban már lehe-

tőségünk volt a bentlakó idősekkel dolgozni, ami 

nagyon értékes és gyümölcsöző tapasztalatnak 

bizonyult. Ugyan most ismétlem magam, de újra 

elmondom, hogy az egészségfejlődés központi 

kérdései az egész világon azonosak. Nagyon jó kö-

zös tanulásnak és munkának éltem meg ezeket a 

képzéseket. 

Kirov: Tudatában vagy, hogy ezek az első képzések 

egy hatalmas képzési hullámot indítottak el.  Im-

már 70 Kinaesthetics tréner dolgozik Romániában. 

Moser: Amikor ezt a számot hallom, és még valaki 

esetleg azt is hozzáteszi, hogy ez az én „hibám“, 

akkor mindig elszégyellem magamat egy kicsit. 

Akkoriban én csak egy magocskát ültettem el. 

Hogy ebből a magból ekkora növény fejlődött, az 

csak úgy volt lehetséges, hogy rengeteg más Ki-

naesthetics tréner a Kinaesthetics nagy családjá-

ból további képzéseket tartott Romániában. És 

mindenekelőtt annak volt köszönhető, hogy az 

erdélyi ápolók és a feletteseik ezt az ötletet ennyi-

re magukévá tették, és gyakorlatba ültették. Úgy 

is mondhatnánk, hogy ezt a magot jól gondozták. 

Az erdélyi kollégák éltek a lehetőséggel.

Kirov: Hogy érted ezt?

Moser: Románia egy átmenetben levő ország 

volt akkoriban. Panaszkodhattak volna, hogy 

a gazdasági helyzet nem megfelelő. De nem ezt 

tették, hanem kihasználták azt a játékteret, amit 

ez az átmeneti időszak biztosított számukra. Ná-

lunk, Nyugat-Európában, ahol az egészségügyi 

ellátásban minden csodálatosan szabályozva 

van, nagyon sok bürokratikus és jogi akadállyal 

kell szembenéznünk. Néha az az érzésem, hogy 

bele vagyunk gabalyodva a jószándékú előírások 

és szabályozások hálójába. És ez abban az idő-

ben Romániában még másképp működött, sok-

kal nagyobb mozgásterük volt. Ezt a lehetőséget 

használták ki a Gyulafehérvári Caritas ápolói és 

vezetői.

Kirov: Ez példaértékű!

Moser: Én is pontosan így gondolom. Amikor ar-

ról olvasok, hogy milyen innovatív kezdeménye-

zések és projektek alakultak Romániában, mindig 

abban bízok, hogy valami ebből ránk is visszahat. 

Mi is gazdagodhatnánk ezekből a tapasztalatok-

ból és ebből a kreativitásból. Ha ez megtörténik, 

akkor még nagyobb lesz az örömöm, hogy jelen 

lehettem ennek a fejlődési útnak a kezdeténél.

Ute Kirov: András, hogyan figyeltetek fel akkoriban 

a Gyulafehérvári Caritasnál a Kinaestheticsre?

András Márton: A 2000-es évek elején zajlott az 

erdélyi Caritas-tevékenység kiépítésének a „hősko-

ra“. Egyik megyében akkoriban heroikusnak mond-

ható kezdeményezésünk volt: ki akartuk építeni az 

egész megyére kiterjedő otthoni beteggondozói 

szolgálatot. Hogy ezt megtehessük, Európai Uniós 

támogatásért folyamodtunk, amit végül el is nyer-

tünk. Pályázatunk egyik központi témája az otthoni 

beteggondozást végző ápolóink kompetenciájának 

fejlesztése volt. Ennek érdekében a Felsőausztriai 

Caritas szervezettel működtünk együtt.  Mi első 

sorban a palliatív ápolás, valamint az ápoló hoz-

zátartozók támogatása terén szerettünk volna tu-

dást és kompetenciát gyarapítani. A Felsőausztriai 

Caritas munkatársai ezen túlmenően javasolták, 

szervezzünk képzést a Kinaesthetics és a Validáció 

terén is. 

Kirov: Ezek szerint az emberi kompetenciák fejlesz-

tésére fektettétek a hangsúlyt.

Márton: Így van. Számunkra az volt az elsődleges 

szempont, hogy ezek a képzések segítsenek ismét 

az embert a középpontba helyezni. Ugyanis társa-

Márton András  

>>
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dalmunkban öt évtized kommunista uralma nyers-

anyagként kezelte az embert. Az emberségesség 

fogalma szinte teljesen kikopott, és nagyon kevés 

ember tudott hozzá kapcsolódni. A mi célunk az 

volt, hogy a hétköznapok ismét visszanyerjék em-

beri arcukat. 

Kirov: És a Kinaesthetics ebben tudott segíteni?

Márton: Ebben eleinte inkább csak reményked-

tünk, mivel akkoriban fogalmunk sem volt mi a 

Kinaesthetics. Mindazonáltal 2002-ben Hermine 

Moser, felsőausztriai Kinaesthetics tréner kísé-

rőjével, Fugger Mariával Erdélybe érkezett, hogy 

közelebb juttasson bennünket a Kinaestheticshez.  

Én azon a képzésen nem tudtam részt venni, de 

kollegáim hihetetlenül belelkesedtek az ott tapasz-

taltaktól és tanultaktól. Az, hogy az emberi műkö-

dést ilyen módon is lehet tanulmányozni, teljesen 

új volt számukra. 

Kirov: És hogyan folytatódott?

Márton: Az első bevezető képzés után szerveztünk 

egy másodikat is. Hermine Moser 2003-ban ismét 

hozzánk látogatott, ezúttal Erna Krapffal közösen. 

A résztvevők lelkesedése ezennel sem maradt el. De 

még nem láttuk, hogyan tudnánk egy tartós fejlődési 

folyamatot elindítani a Kinaesthetics terén. Beszél-

tünk erről Hermine Moserrel, és megtudtuk tőle, 

hogy ehhez szükségünk lesz az European Institute 

for Human Development EIHD támogatására. 

2004-ben Péter Györgyel, az otthoni beteggondo-

zás mostani vezetőjével Linzben tartózkodtunk 

egy képzés kapcsán. Ekkor hívott fel telefonon Ro-

land Mangold, az EIHD akkori igazgatója. Hermi-

ne Mosertől kapta meg a telefonszámomat. Meg-

kérdezte, hogy még mindig érdekel-e bennünket a 

Kinaesthetics. Mi történetesen Linzben voltunk, ő 

pedig Bécsben, egy konferencián. Így sikerült ösz-

szehoznunk egy hevenyészett találkozót Bécsben, a 

Kardinal König Haus-ban. 

Kirov: Messzemenő következményekkel?

Márton: Valóban. Egy nagyon érdekes beszél-

getésünk volt. Bemutathattuk Rolandnak, mivel 

foglalkozunk, hogyan gondolkodunk, és miért 

keltette fel érdeklődésünket a Kinaesthetics. Ezek 

után kapcsolatban maradtunk. Roland Mangold 

2005-őszén úgy döntött, hogy Stefan Knobellel 

együtt Romániába látogat. Stefan akkoriban az 

EIHD-n belül a curriculumfejlesztésért (képzési 

műhelyért) felelt, és a Kinaesthetics Schweiz-nak 

vezetője volt. Végül Roland Mangold egyedül érke-

zett meg, mert Stefan úgy gondolta, személyi iga-

zolványa elég, hogy Romániába utazhasson, azon-

ban Románia akkoriban nem volt EUs tagállam 

– így Stefant nem engedték be az országba. Roland 

Mangoldal beutaztuk Erdélyt, számos beteget és 

ápolót kerestünk fel, és kiértékeltük a helyzetet. 

Ezek után Roland Mangold megígérte nekünk, 

hogy az EIHD keretén belül indít egy projektet 

szándékunk elősegítésére.

Kirov: És így történt?

Márton: 2005-ben végül Stefan Knobel is Erdélybe 

utazott, majd 2006-ban elkezdődtek az első Kina-

esthetics képzések. Ezek közül számos képzésen 

magam is jelen voltam, kezdetben résztvevőként, 

majd fordítóként.

Kirov: Téged is ugyanúgy belelkesített?

Márton: Egy teljesen új világot fedeztem fel. A kép-

zéseket követően pácienseinkkel dolgoztunk ott-

honaikban, és Erdély-szerte kísértük ápolóink gya-

korlati tevékenységét.  Hosszú autóútjaink során 

Stefan Knobellel sok mélyreható beszélgetésünk 

volt az egészségfejlődésről, az emberségességről és 

a kibernetikai gondolkodásmódról. Így indult el az 

egész a maga útján. 

Kirov: Te magad is Kinaesthetics tréner és tréner-

képző lettél.

Márton: Ha úgy tetszik, ez csupán logikus követ-

kezmény. Egyrészt, mert a Kinaesthetics és a hozzá 

kapcsolódó magatartás nagy segítségemre van a 

Caritas munka alapgondolatának megvalósításá-

ban. Az emberrel való találkozásról szól. A Kina-

esthetics megmutatta nekem, hogy a hozzám fizi-

kailag legközelebb álló személy én magam vagyok.  

És ha én nem ismerem magamat, ha nem értem 

meg saját magatartásomat, akkor nagyon nehezen 

fogok más emberrel „emberséges módon“ találkoz-

ni tudni. Ez megmutatkozik az ápolók mindennap-

jaiban is: nem tudok egy másik embernek segíteni, 

hogyha nem érettem meg magamnál, hogyan is 

működik az adott tevékenység. 

Kirov: De te nem dolgozol közvetlenül az ápolás-

ban. Hogyan tudod alkalmazni a Kinaestheticset 

Caritas igazgatóként, vezetői feladatkörödben?

Márton: A szociális rendszerek működésére vo-

natkozó tudás nagyon fontos egy vezető számá-

ra. A Kinaesthetics ezen a téren is új perspektívát 

nyitott. Ha a testemen belül meg tudom figyelni és 

meg tudom érteni a hatás-összefüggéseket, akkor 

a szervezeten belüli hatás-összefüggéseket is job-

ban meg tudom figyelni és meg tudom érteni. Ez 

azt jelenti, hogy én vagyok a saját modellem az élő 

rendszerek összefüggéseinek vizsgálatában. Én ezt 

nagyon fontosnak tartom. 
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Kirov: Tudnál egy példát mondani?

Márton: Mi Romániában egy olyan társadalomban 

élünk, amelyre erősen rányomja bélyegét a hierar-

chikus gondolkodás.  A proletárdiktatúra jórészt 

megfosztotta az embereket az önfelelős magatar-

tástól. És ez a hierarchikus gondolkodás nagyon 

merev társadalmi magatartásmintákhoz is vezet. 

Ha vezetőként ezen változtatni szeretnék, nem elég 

a jó szándék.  

Kirov: Hanem mi kell még?

Márton: Meg kell változtassam a saját magatartá-

somat. Kinaesthetics trénerként egy teljesen más 

kölcsönhatást tudtam ápolni munkatársaimmal. 

A Kinaesthetics gyakorlatban és a Kinaesthetics 

képzési folyamatok során próbáljuk megérteni, 

szavakba önteni, és másokkal megosztani saját ta-

pasztalatainkat. Ezáltal egy őszinte és nyílt párbe-

széd jön létre. Számomra nincs a Kinaestheticsnél 

célravezetőbb út, hogy egy ilyen minőségi párbe-

szédben maradhassak munkatársaimmal. 

Kirov: Egy új paradigma?

Márton: Én orvostudományt tanultam és orvos-

ként dolgoztam. Ha az ember ezen a téren elvégzi 

tanulmányait, abból indul ki, hogy meglehetősen 

széles körű ismeretekre tett szert az emberi egész-

ségügyi folyamatokkal kapcsolatosan.  A Kinaest-

hetics tapasztalatalapú megközelítése ezzel szem-

ben egy teljesen új világot nyitott meg számomra. 

Egy teljesen váratlan perspektívával gazdagította 

látásmódomat. 

A Gyulafehérvári Caritas, melynek vezetője va-

gyok, az emberségességet, az egyes ember előtérbe 

helyezését tűzte ki céljául. Hozzá szeretnénk járul-

ni, hogy az emberek magukért és másokért egyre 

inkább felelősséget vállaljanak.  Ennek az elérésé-

ben a Kinaesthetics egy csodálatos eszköznek bi-

zonyul, de talán még annál is több: a Kinaesthetics 

segít kialakítanunk kompetenciánkat, amely által 

közelíteni tudjuk az elvet a magatartással. Ezért lát-

juk annyira fontosnak, hogy a Kinaesthetics minél 

több ember számára hozzáférhetővé váljon. 

A Gyulafehérvári Caritas úgymond bábáskodott 

a Kinaesthetics Romania megszületésénél. A kö-

vetkezőkben az a cél, hogy a Kinaesthetics a Ca-

ritas hatáskörén túl is elterjedhessen. Minél több 

ápoló hozzátartozó, idős ember, fogyatékossággal 

élő ember, ápoló vagy nevelő profitál belőle, annál 

jobb. Ehhez én a jövőben is hozzá szeretnék járulni.

>>
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Ute Kirov: Stefan, a Kinaesthetics Romania a 10 

éves jubileumát ünnepli. Hogyan jött annak idején 

az ötlet, hogy Romániába utazz?

Stefan Knobel: Akkoriban benne voltam a European 

Institute for Human Development EIHD GmbH 

ügyvezető csapatában. Akkor még ez volt a Kinaest-

hetics szervezet. Én voltam a tananyag fejlesztéséért 

felelős, és emellett a Kinaesthetics Schweiz szerve-

zetet vezettem. Roland Mangold, az EIHD vezetője 

tájékoztatott arról, hogy a Linzi Caritas és Hermine 

Moser Kinaesthetics tréner fellelkesítette Erdélyben 

az embereket, ezért oda kellene nekünk is utaznunk.

Kirov: És mi történt ezután?

Knobel: Hát, ez számomra egy kicsit kínos törté-

net. A román hatóságok nem akartak beengedni az 

országba. De ez igazából az én hibám volt, mivel 

nem vettem észre, hogy időközben lejárt az útle-

velem érvényessége. Szóval a müncheni repülőté-

ren nem engedtek fel a repülőre, így Roland egye-

dül utazott. De mindenesetre nagyon lelkesen jött 

vissza.

Kirov: Miről számolt be?

Knobel: Azt mondta, hogy feltétlenül kellene va-

lamit Erdélyben kezdenünk. Egyrészt látta, hogy 

Márton András és Péter György a kollégáikkal 

együtt hatalmas energiát fektettek abba, hogy ki-

építsék az otthoni gondozást. Másrészt azt is látta, 

hogy Románia vidéki, félreeső részein erre hatal-

mas szükség is van.

Kirov: Mit tettetek ezután?

Knobel: Végül Marosvásárhelyre utaztam, hogy 

megismerkedjek Márton Andrással. Onnan to-

vábbutaztunk Gyergyószentmiklósra, ahol tartot-

tam egy bevezető képzést. Ezután körbeutaztunk 

a régióban, hogy mélyebb betekintést nyerjek az 

erdélyi állapotokba.

Kirov: Milyen benyomásokkal jöttél haza?

Knobel: A bevezető képzés résztvevői nagyon 

lelkesek voltak, és a gyakorlati napokon is sokat 

elértünk. De be kell vallanom, hogy egy kicsit 

meg is ráztak a látottak, és megállapítottam, hogy 

mi svájciak hajlamosak vagyunk nagyon magas 

szinten panaszkodni. Márton Andrástól tudom, 

hogy Erdélyben a vidéki lakosság 95%-a nem jut 

szakszerű egészségügyi ellátáshoz. És ott egyér-

telműen látszott, hogy mit jelent ez. 

Kirov: Mit jelent?

Knobel: Megismertem egy idősebb asszonyt, 

akinek combnyaktörése volt. Nem állt rendelke-

zésére az a 3.000 EUR hálapénz, ami ahhoz lett 

volna szükséges, hogy az orvos hajlandó legyen 

megoperálni. Ez számára pedig azt jelentette, 

hogy a hátralevő életét egy törött, instabil lábbal 

otthon kell eltöltenie. Egy másik példa: egy má-

sik asszony mondta, hogy ha nem tudja egyedül 

megtenni az 50 méteres távot a kútig, akkor a kö-

vetkező télen egyszerűen szomjan fog halni.

Kirov: Ez számunkra elképzelhetetlennek tűnik. 

Elmesélnéd még, hogy a bevezető képzés résztvevői 

miért és mitől lettek olyan lelkesek? 

Knobel: Ugyanazért, amiért én is lelkes lettem az 

első bevezető képzésemen: attól a megtapasztalás-

tól és felismeréstől, hogy meg tudom magamat fi-

gyelni, és így aktívan megváltoztathatom a magatar-

tásomat. És ha megváltoztatom a magatartásomat, 

akkor megváltoztatom a saját kicsit világomat is. De 

ha megváltoztatom a saját kicsi világomat, akkor a 

körülöttem levő világot is megváltoztatom. Amikor 

a résztvevők megtapasztalják és felismerik, hogy a 

saját mozgásuk tanulmányozása mennyi új lehető-

séget hoz, akkor az lelkessé és kreatívvá teszi őket.

Kirov: Azt is mondhatnánk, hogy a Kinaesthetics egy 

nemzetközi nyelv. 

Knobel: Igen, biztosan, ezt tapasztalom most Fe-

héroroszországban is, de ez történt Boszniában, 

Bulgáriában és Grúziában is. Érdekes volt, hogy 

már a kezdetektől fogva mennyire kreatívak voltak 

az ápolók az ötletek gyakorlatba ültetésében a szak-

mai hétköznapjaikban.

Kirov: Ezt mivel magyaráznád?

Knobel: Azzal, hogy mivel ott a nyugaton meg-

szokott orvosi, ápolói infrastruktúrához nem jut-

nak hozzá, ezért a mozgáskompetencia hatása és 

az abból adódó önállóság új utakat, lehetőségeket 

és esélyeket teremt. És a páciensek, kliensek is 

rögtön „felélednek“, amikor új lehetőségeket fe-

deznek fel saját maguk számára.

Stefan Knobel
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Kirov: Hogyan folytatódott ezután?

Knobel: Rögtön láttuk, hogy ez a bevezető képzés 

csak egy csepp volt a tengerben. A Gyulafehérvári 

Caritas Otthoni Beteggondozói Szolgálata akkori-

ban már több mint 250 munkatárssal működött. 

Márton András és Péter György egyetértettek ab-

ban, hogy szeretnék a mozgáskompetenciát és a 

Kinaestheticset kulcskompetenciaként definiálni 

minden kollégájuk számára. Így felhívást tettem 

közzé az európai Kinaesthetics hálózatban, hogy 

ki járulna hozzá egy hét munkaidejével a stiftung 

lebensqualität romániai projektjéhez. Összesen 32 

tréner jelentkezett, aki egy vagy több hetet is fel-

ajánlott az idejéből. A stiftung lebensquaität finan-

szírozta az utazást, a Gyulafehérvári Caritas pedig 

biztosította a szállást és étkezést számukra. 

Kirov: Mennyi képzést tartottatok?

Knobel: Összese körülbelül 40 képzést. 2009-ben 

pedig elkezdtük az első trénerképzést is. Az ah-

hoz vezetett, hogy 2011-től a bevezető képzéseket 

magyar és román nyelven, fordítás nélkül is meg 

tudták szervezni, és a további Kinaesthetics tréne-

rek képzésére is nőtt az igény. Ez azonban a stif-

tung lebensqualität és a European Kinaesthetics 

Association pénzügyi lehetőségeinek határát már 

meghaladta, így elhatároztuk, hogy egy projektet 

nyújtunk be a Svájci Kohéziósalaphoz. Nagy örö-

münkre a projektet 286.824 CHF költségvetéssel 

jóváhagyták, és ez lehetővé tette, hogy a Kinaest-

hetics Romaniát stabil alapokra helyezzük.

Kirov: Mit foglalt magában ez a projekt?

Knobel: A trénerképzéseket, a Kinaesthetics Ro-

mania szakmai szervezet saját lábra állítását, és 

infrastruktúra fejlesztést (technikai értelemben, 

mindenekelőtt a Kinaesthetics intranetplatform 

és a weboldal fejlesztése). Ekkorra már megalapí-

tottuk a Kinaesthetics Romania Egyesületet, így a 

szükséges kompetenciák megszerzésére, felépíté-

sére helyeztük a hangsúlyt a projekt keretein belül.

Kirov: Sikerült ezeket a kompetenciákat megala-

pozni?

Knobel: Igen, sőt többet is elértünk. Olyan innová-

ciók is létrejöttek, amik Nyugat-Európában szóba 

sem jöhetnének. Az új ötletek jó táptalajra találtak 

annak köszönhetően, hogy a lakosság egészség-
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ügyi ellátásában nagy hiányosságok vannak. Egy 

jó példa erre a Kinaesthetics Kompetenciaközpon-

tok létrejötte, ahol Kinaesthetics trénerek dolgoz-

nak ápoló hozzátartozókkal, idősekkel, fogyaték-

kal élőkkel, szülőkkel és gyerekeikkel. Ezek olyan 

mozgásműhelyek, ahol komolyabb bürokratikus 

akadályok nélkül egyszerűen a kompetenciák fej-

lesztésén dolgoznak. És ez azt is jól mutatja, hogy 

a Kinaesthetics az ápolási programon kívül is gyor-

san fejlődésnek indulhat. 

Kirov: Tudsz erre példát mondani?

Knobel: Igen, fogyatékkal élő gyerekek szüleinek 

egy csoportja felfigyelt a Kinaestheticsre, és sze-

rettek volna egy bevezető képzésen részt venni. 

Ennek hatására 2009 nyarán Brigitte Martyval és 

Stefan Martyval Gyergyószentmiklósra utaztam, 

ahol együtt dolgoztunk a gyerekekkel és a szüle-

ikkel. Ezen a képzésen részt vett Lőrincz Géza is, 

egy asztalosmester Székelyudvarhelyről, aki a lá-

nyát, Andreát is elhozta a képzésre. Géza ott el-

döntötte, hogy tréner szeretne lenni. A lányával 

együtt végezte el a trénerképzés 1. és 2. fokoza-

tát, ami alatt Andrea hatalmas fejlődési utat járt 

be. 2016 júliusában fogja (jobban mondva fogják 

Andreával együtt) befejezni a trénerképzés 3. 

fokozatát, hogy a jövőben asztalosmesterként és 

ápoló hozzátartozók Kinaesthetics trénereként 

dolgozzon.

Kirov: Van más olyan program is, ami fejlődés-

nek indult Romániában?

Knobel: Igen, a Kinaesthetics a nevelésben. Né-

hány tréner alapszakmáját tekintve nevelő, pe-

dagógus, vagy pszichológus. Rajtuk keresztül az 

iskolákba is eljut a Kinaesthetics szemléletmód. 

Jól működik, és egyre inkább elterjed.

Kirov: Említetted, hogy a Kinaesthetics Romania 

Egyesület 2010-ben jött létre. 

Knobel: A Gyulafehérvári Caritas A stiftung 

lebensqualitättel együtt megalapította az egye-

sületet, 100 szavazati joggal. Kezdetben a két 

jogi személy osztozott a szavazatokon, de ahogy 

végeztek a trénerképzésen a trénerek, őket is 

bevontuk. Jelenleg 70 tréner van, és így a Gyu-

lafehérvári Caritas és a stiftung lebensqualität 

kisebbségben vannak a tagság tekintetében. Ez 

azt jelenti, hogy a Kinaesthetics trénerek dönte-

nek az Egyesület fejlődéséről. Az idén tavasszal 

az alapító elnökség feloszlott, és egy Kinaest-

hetics tréner, Pfemeter Mária lett az Egyesület 

ügyvezetője. Természetesen még mindig szoros 

együttműködés van a Caritasszal, de lépésről lé-

pésre egyre önállóbbá válik a szakmai szervezet.

Kirov: A további fejlődés alapjait letettétek. Te 

hogyan látod a Kinaesthetics Romania jövőjét? 

Knobel: Márton András és Péter György jelenleg 

a Kinaesthetics képzők képzésén vesznek részt. 

A trénerek magyar és román nyelven is tudnak 

képzéseket tartani, így körülbelül 35 millió em-

bert érhetnek el. A magyar és román nyelvterü-

leten, de más kelet-európai országokban is nagy 

érdeklődést mutatnak a Kinaesthetics iránt. Kü-

lönböző országokból érkeznek delegációk Romá-

niába, hogy megnézhessék, megtapasztalhassák, 

hogy mi történik itt. A Kinaesthetics Erdélyből 

kiindulva sok mindent mozgásba fog hozni.

Kirov: Ez egy országhatárokon átívelő közös ta-

nulás.

Knobel: Így is mondhatjuk. 10 évvel ezelőtt a 

romániai fejlődési folyamattal egy időben az 

EKA újraszerveződése is elindult. Az volt az 

elképzelésünk, hogy önálló országos szerveze-

tekből egy európai hálózatot hozunk létre, hogy 

együtt fejleszthessük tovább a Kinaestheticset. 

Megalkottunk egy hálózat jellegű, nem hierar-

chikus szervezeti struktúrát, mivel korábban 

már bebizonyosodott, hogy ha a Kinaesthetics 

dinamikus, életközeli felfogását egy hierarchi-

kus szervezeti struktúra keretei közé szorítjuk, 

akkor a fejlődési folyamatok rövid időn belül 

szétfeszítik a szervezeti kereteket. Mindig ez 

történt, ezelőtt egy Kinaesthetics szervezet sem 

tudott 7 évnél tovább működni. Viszont ezzel a 

felállással a Kinaesthetics Romania és az EKA 

10 éves jubileumát ünnepeljük az idén. Ez azt 

jelenti, hogy az országokon belül, és az orszá-

gok között zajló közös tanulás egy olyan mobi-

lis, a kibernetika törvényeinek megfelelő szer-

vezeti struktúrát hoz létre, ami lehetővé teszi 

ezeket a folyamatokat.

Kirov: Sikerült ezt megvalósítani?

Knobel: Sikerült, de még tanulmányoznunk kell 

a sikermintát, mivel az olyan dinamikus szerve-

zetek számára, mint az országos szervezetek és 

az EKA, nagyon kevés követhető példa áll ren-

delkezésre.

Kirov: A Kinaesthetics Romania projekt most le-

záródik – az öröm mellett érzel-e szomorúságot 

is, hogy véget ér? 

Knobel: Egy kicsit igen. De ezt elég jól el tudom 

engedni, mivel biztos vagyok abban, hogy a Ki-

naesthetics trénerek ezt a fiatal szervezetet to-

vábbra is mozgásban fogják tartani. És mindenek 

előtt nagyon hálás vagyok azért, amit az elmúlt 

években az erdélyi barátaimmal tanulhattam.
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Az alapozás időszakában az alapképzéseken volt a hangsúly. Emellett kiképeztük az első Kinaesthetics 

trénereket és megalapítottuk a Kinaesthetics Romania Egyesületet is. Ezek a tevékenységek a stiftung 

lebensqualität és a Gyulafehérvári Caritas anyagi támogatásából, valamint a külföldi trénerek önkéntes 

munkájából valósultak meg.

Nyugat-európai trénerek által tartott bevezetőképzések száma 2006-2012 között                 22
Romániai trénerek által tartott bevezető képzések száma 2010-2012 között                       55
Bevezető képzésen résztvevők száma 2006-2012 között                             1155
Haladóképzések száma 2006-2012 között                                                   10
Haladó képzésen résztvevők száma 2006-2012 között                                 150
Gyakorlati napok száma 2006 – 2012 között                                                                                        kb. 130
Nyugat-Európai trénerek munkaráfordítás 2006-2012 között            257.000 CHF

Kinaesthetics trénerek utazási költségei                                                29.600 CHF

Projektvezetési költségek                                                                               70.000 CHF

Nyugat-Európai trénerek száma, akik Romániában tanítottak (AT, CH, DE, IT)                32

Kiképzett 1. fokozatú romániai trénerek száma                                   10
Kiképzett 2. fokozatú romániai trénerek száma                                   10

Összes munkanapráfordítás 2006-2012 között                                                 510
Munkanapráfordítások értéke                                                                327.000 CHF
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A bevezető képzések és az első trénerképzések után akkora lett az igény a Kinaesthetics képzésekre, 

hogy az már meghaladta az anyagi lehetőségeinket, így a stiftung lebensqualitättel és a Gyulafehérvári 

Caritasszal partnerségben egy projektet nyújtottunk be a Svájci Együttműködési és Fejlesztési Ügynök-

séghez. A projekt keretein belül a trénerkompetenciák megszerzésére, a Kinaesthetics szélesebb körben 

való megismertetésére, a Kinaesthetics Romania bekapcsolására a nemzetközi Kinaesthetics hálózatba és 

a szükséges infrastrukturális háttér megteremtésére helyeztük a hangsúlyt. A projektben foglalt tevékeny-

ségek finanszírozására 248.934 CHF-t biztosított számunkra a Svájci Államszövetség Kohéziós Alapja.

Bevezető képzések az ápolás területén                                                   91

Résztvevőszám az ápolási bevezető képzéseken                              1365

Bevezető képzések a nevelés területén                                                    4

Résztvevőszám a nevelési bevezető képzéseken                                  62

Bevezető képzések a kreatív tanulás területén                                                    2

Résztvevőszám a kreatív tanulás képzéseken                                                   31

Haladóképzések az ápolás területén                                                                  16

Résztvevőszám az ápolási haladó képzéseken                                                256

Haladóképzések a nevelés területén                                                                     2

Résztvevőszám a nevelési haladó képzéseken                                                   34

1. fokozatú trénerképzések                                                                                     3

Résztvevőszám az 1. fokozatú trénerképzéseken                                   47

2. fokozatú trénerképzések                                                                                     2

Résztvevőszám az 2. fokozatú trénerképzéseken                                    24

3. fokozatú trénerképzés                                                                                     1

Résztvevőszám az 3. fokozatú trénerképzésen                                                   11

Trénertovábbképzés ápolási területen                                                     1

Résztvevőszám az ápolási trénertovábbképzéseken                                  10

Trénertovábbképzés nevelési területen                                                     1

Résztvevőszám nevelési trénertovábbképzéseken                                   15
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Az otthoni beteggondozás szisztematikus kiépítése Erdélyben

Aki mozogni tud, 
meg tudja szervezni a saját életét

Dr. Márton András 
Martina Huth-tal 
és Stefan Knobellel 

hogy Románia egyes 

a képzett ápolói szak-

stratégiával lehetne ezt 
megváltoztatni.
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lebensqualität: Jelenleg milyen állapotok uralkod-

nak Romániában az ápoló családtagok vonatkozá-

sában?

Márton András: Az ápoló hozzátartozók, a vidé-

ken élők esetében, gyakran az egyedüli lehetőséget 

jelentik az ápolásra szorulóknak. Néhány helyen 

évek óta nem láttak orvost vagy ápolási szakem-

bert. Így az emberek egymásra vannak utalva: csa-

ládtagokra, szomszédokra, vagy falutársakra szá-

míthatnak, ha segítségre van szükségük. Gyakran a 

65-70 éves korosztály segíti a 80-85 éves időseket. 

Ennek egyszerű az oka: nincs más lehetőség vagy 

segítség.

lebensqualität: Ez a kultúrában gyökerezik vagy 

magától értetődik?

Márton: Vidéken ez magától értetődik. Városi kör-

nyezetben már nincs így, de a falvakban még szo-

kásban van, hogy az emberek kölcsönösen segíte-

nek egymásnak, vizet, vagy fát hoznak, befűtenek, 

vagy elmennek bevásárolni a másiknak.

lebensqualität: 280 kollégáddal azon dolgozol, 

hogy kiépíts egy ápolási hálózatot a vidéken élők 

számára Romániában. Hogyan működtök együtt 

az ápoló hozzátartozókkal, családtagokkal, vagy 

családon kívüli segítőkkel?

Márton: A hálózatunk, amit kilenc éve építünk, 

még mindig nagy hiányosságokra mutat rá a romá-

niai gondozási rendszerben. Még ott sem tudunk 

mindent biztosítani, amire szükség lenne, ahol je-

len vagyunk. Ezért, és a saját megközelítésünkből 

adódóan is, már a kezdetektől fogva építettünk az 

ápoló hozzátartozókra. Közös háztartásban élnek 

az ápoltakkal. Emellett támogatjuk a kölcsönös se-

gítségnyújtást a szomszédságban, és megpróbáljuk 

a megromlott családi kapcsolatokat is rendbe hoz-

ni.

lebensqualität: A szociális szempontok fontos ré-

szét alkotják a munkátoknak?

Márton: Sőt, nagyon fontos része a munkánknak. 

Tavaly összesen 12.000 ellátottunk volt az ápolás 

területén. Átlagosan 7.000 – 7.500 személy ellá-

tását biztosítjuk. El lehet képzelni, hogy mennyi 

szolgáltatást nyújtunk. De jelenleg kevesen va-

gyunk ahhoz, hogy ezt folyamatosan biztosítsuk. 

Ha szükséges, akár napi háromszor is megyünk, 

vagy minden második nap, vagy hetente egyszer. A 

családok ilyen körülmények között nagyon fontos 

erőforrásnak számítanak. Bevonjuk őket a mun-

kába, és ennek örülnek is. Kezdetben végeztünk 

egy felmérést is a betegeink körében, mert tudni 

akartuk, hogy a Caritas által biztosított ápolás előtt 

hányan voltak azok, akiket a családtagjaik gondoz-

tak. Azt is megkérdeztük, hogy amikor a Caritas 

elkezdett hozzájuk járni, akkor a hozzátartozók 

lecsökkentették-e a részvételüket az ápolási tevé-

kenységekben. A felmérés eredménye meghökken-

tő volt: nagyon magas volt azoknak a betegeknek 

az aránya, akik azt mondták, hogy a hozzátartozóik 

még intenzívebben részt vesznek az ápolásukban, 

mint korábban.

lebensqualität: Úgy képezitek a hozzátartozókat, 

hogy együtt dolgoznak veletek, és az ápolás folya-

matába bekapcsolódhatnak?

Márton: Igen. Ha van rá lehetőség, amikor ott va-

gyunk, akkor velünk dolgoznak, amennyire csak 

lehet. Már azt is megpróbáltuk, hogy formális 

képzéseket szervezzünk az ápoló hozzátartozók-

nak. Szerveztünk otthoni beteggondozói képzése-

ket, amin ápoló hozzátartozók is részt vettek. És 

nem csak hozzátartozók, hanem akár szomszédok 

is, akik a gondozásba be akarnak kapcsolódni. 

A román állam minimálbért fizet azoknak a sze-

mélyeknek, akik súlyosan fogyatékos embereket 

gondoznak. Ezek a gondozók gyakran az érintet-

tek hozzátartozói, és nem hivatásos segítők, vagy 

képzett ápolók.

Ebben a megyében több mint 120 ilyen személyi 

gondozót képeztünk már. Így azt a gondozási mun-

kát, amit mindenképpen elvégeztek volna, most 

jobban és professzionálisabban tudják kivitelezni.
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„Románia nagy részén a család által biztosított ápolás gyak-

Dr. Márton András

lebensqualität: Ez azt jelenti, hogy a 280 munka-

társatok mellett van még 120 olyan személyi gondo-

zó, akik nem a szervezetetek keretén belül tevékeny-

kednek, de tehermentesítést jelentenek számotokra?

Márton: Igen, így van. Néhány polgármester azt is 

felajánlotta, hogy mi Caritasként vegyük át ezek-

nek a személyeknek a munkáját. De mi ezt vissza-

utasítottuk, mivel ezeknek a családoknak gyakran 

ez az egyedüli bevétele, és nem akartunk egzisz-

tenciális válságot előidézni a segítségünkkel. Úgy 

véljük, hogy jobb, ha ezeknek az embereknek kép-

zéseket kínálunk.

lebensqualität: Hogy lesz tovább? Hogy látod az 

ápoló hozzátartozók jövőjét?

Márton: A mozgáskompetencia területén kidol-

goztunk egy projektet, de egyelőre még hiányoz-

nak a megvalósításhoz szükséges anyagi források. 

A finanszírozási kérést három hivatalhoz nyújtot-

tuk be, de egyelőre sajnos még nem kaptunk pozi-

tív választ. Kompetencia központokat szeretnénk 

létrehozni. Eredetileg a Szent Erzsébet Öregott-

honnal vagy akár több partnerszervezettel – állami 

idősotthonokkal – akartunk egy együttműködést 

felépíteni. Ezekben a kompetencia központokban 

olyan személyekkel szeretnénk dolgozni, akiknek 

komoly mozgási nehézségei vannak. Ezeket a sze-

mélyeket egy rövid bentlakási periódusra vennénk 

fel a hozzátartozóikkal együtt, akik ezalatt az idő 

alatt a saját mozgáskompetenciájukkal dolgozná-

nak. Az érintetteknek meg kellene tanulniuk, hogy 

otthon önállóan mozogjanak, így a saját életüket 

is aktívan alakítani tudnák. Ennek alternatívája az 

lehetne, ha minden régióban legalább két mobil 

Kinaesthetics trénerünk dolgozna, akik a betege-

inknek és a kollégáinknak is tanácsokat tudnának 

adni. Az ápoló hozzátartozókkal együtt fejleszte-

nék a mozgáskompetenciájukat.

lebensqualität: Miért ragaszkodsz ilyen vehemen-

sen a mozgáskompetenciához?

Márton: A mozgásképtelenség a legnagyobb prob-

léma. Ha az ember mozogni tud, az életét is meg 

tudja szervezni. Vidéken, ahol a wc hátul van az 

udvarban, a vizet a kútból húzzák, és fát kell vinni 

a házba a fűtéshez, nagyon fontos a mozgásképes-

ség. Ha nem tud valaki mozogni, akkor nem tud 

fűteni, vizet inni, wc-re menni. Ezek létkérdések. 

Ezért is a legfontosabb része a munkánknak a moz-

gáskompetencia fejlesztése. 70-80 év közötti időse-

ket gondozunk. A haszonállatok tartása számukra 

a túlélést biztosítja, mert különben sokszor nem 

lenne mit enniük.

lebensqualität: Hogyan tudja egy járásában kor-

látozott személy az állatokat ellátni?

Márton: Homoródon él egy idős férfi, aki tehene-

ket tart. Térden megy el az istállóig. A felesége és ő 

rá vannak utalva a tehenekre, mivel nincs más be-

vételük. A fiuk leesett egy fáról, és azóta lebénultak 

a lábai. Az anya gondozza a fogyatékkal élő, moz-
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gásképtelen fiút. A férfi pedig hátrajár az istállóba. 

Ha sikerülne a mozgását optimálisan megszervez-

ni, akkor ez esély lenne számukra egy jobb életre.

lebensqualität: A Gyulafehérvári Caritas több más 

projektjéről is hallottunk. Mesélnél ezekről?

Márton: Kidolgoztunk egy vadonatúj képzési kí-

nálatot idősgondozóknak, és otthoni beteggondo-

zóknak. Ez egy hosszabb képzés diplomával, ami 

lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy 

visszatérjenek a munkaerőpiacra. Például olyan 

anyukák számára, akik gyermeknevelési szabadság 

után ezen a területen új utakat keresnek – nálunk 

megtanulhatják a szakmát. Az első évben 17 részt-

vevő volt a képzésen.

lebensqualität: El fogják fogadni?

Márton: Az első évfolyam végzése után fogjuk tud-

ni megmondani, hogy jól sikerült-e. De az a benyo-

másunk, hogy jól működik. Az alaphangulat a kép-

zésen lelkes, és a résztvevők jól haladnak, örülnek 

a jövőbeli munkájuknak.

lebensqualität: A Kinaesthetics-nek lenne egy 

javaslata az ápoló hozzátartozókkal való közös 

munkára vonatkozóan: általában nők azok, akik 

a családban éveken keresztül gondozási munkát 

végeznek. A javaslat az lenne, hogy ez az idő kép-

zési időnek számítson.  Hogy építsünk fel egy olyan 

rendszert, amiben az ápoló hozzátartozók bevezető 

és haladó képzésen is részt vesznek. Ez alatt az idő 

alatt akár Kinaesthetics trénerképzést is elvégez-

hetnének ápoló hozzátartozó területen. A képzések 

után a megszerzett tudásukat az otthoni gondozás 

területén kamatoztathatnák, és akár egy szakké-

pesítést is kaphatnának. Ez egy jövőkép lehetne, 

mivel a rendszerben jelenleg sok hiányosság van. 

Különösen azoknak a nőknek az esetében, akiknek 

gyerekük van, vagy egy hozzátartozójukat ápolják, 

hátrányuk származik ebből a grátisz gondozási 

munkából. Hihetetlen sokat teljesítenek, és nagyon 

nagy tapasztalatra tesznek szert, ami nincs értékel-

ve. Ha ők egy idő után ápolóként szeretnének dol-

gozni a családon kívül, akkor mindent elölről kell 

elkezdeniük.

Márton: Ugyanezzel a problémával küzd sok fi-

atal kollégánk. Az új elképzelésünk szerint akkor 

olyan kollégákat vennénk be a képzésbe, akik gyer-

meknevelési szabadságon vannak. Amikor ők visz-

szatérnek a munkahelyükre, akkor ott az abszolút 

újrakezdés sokkját élik meg. Biztosan segítség len-

ne számukra, ha a kapcsolatuk a szervezetünkkel 

folyamatosan élő maradna a gyermeknevelés alatt 

is, gondolatban és cselekvésben is aktívan és tuda-

tosan kapcsolatban maradnánk.

lebensqualität: Emögött az az elképzelés van, hogy 

a gyermeknevelési időszak alatt támogatást kapná-

nak, amit aztán ők más anyáknak továbbadhatná-

nak a későbbiekben. Nem tudjuk, hogy ez működni 

fog-e. De a jövő szempontjából mindenképp nagyon 

fontos, mivel a korábbi szigorú képzési minták el 

fognak tűnni. Ha a kivitelezés még bürokratikusabb 

lesz, akkor valószínűleg alulról fog jönni a kezdemé-

nyezés.
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Az otthoni beteggondozás szisztematikus kiépítése Erdélyben

Lépésenként-az érzékek 
felélesztése

Márton András 
beszámolt az ottho-
ni beteggondozás 

-
nia erdélyi térség-
ében. A második 
részben Stefan 
Knobel 
a „Kinaesthetics 
Gyulafehérvár” pro-

kiértékelését.

2003–ban ismerkedett meg Márton András a 

Linzi Caritasnal tett látogatása alkalmából a 

Kinaesthetics programmal. Ezek után Hermine 

Moser (egy linzi Kinaesthetics tréner) Romániá-

ba utazott és megszervezte az első információs 

rendezvényt és képzést a Gyulafehérvári Caritas 

Otthoni Beteggondozás munkatársainak. Mivel 

a romániai ápolók reakciói nagyon pozitívak 

voltak, a Gyulafehérvári Caritas vezetősége el-

döntötte, hogy egy hosszasabb képzési progra-

mot szervez az összes alkalmazott részére.

A projekt kezdete. 2005 nyarán a „Kina-

esthetics Gyulafehérvár” projekt egy helyi szük-

ségletfelméréssel vette kezdetét. Ezután készült 

egy projektvázlat és egy projekttervezet. 2006 

tavaszán elkezdődött a projekt első fázisa (a pro-

jekt kísérleti fázisa, lásd a Jegyzetet) az első kez-

dő- és haladóképzéssel.

Összesen 120 munkatárs vett részt a nyolc alka-

lommal megszervezett Kinaesthetics bevezető 

képzésen. 15-en végezték el a haladóképzést. 

Kiegészült még 20 gyakorlati nappal Erdély 

különböző régióiban. Ezek azért voltak nagyon 

fontosak, mert egyrészt az ápolásra szoruló em-

berek, ill. a Caritas helyzetének és lehetőségeinek 

a „barométereként” szolgáltak, másrészt a kép-

zésben részt vett munkatársak a terepmunkájuk 

során is támogatást és segítséget kaptak.

Innovatív finanszírozás. A projektet a 

Stiftung Lebensqualität vezeti és finanszírozza. 

Az első szakasz anyagi támogatásának modell-

je újító jellegű. A Gyulafehérvári Caritas fizeti 

a szállást, ellátást és az utazásokat Erdélyben. 

A Stiftung Lebensqualität és különböző privát 

támogatók fizetik a trénerek országok közöt-

ti utazási költségeit. Ingrid Abfalterer végzi 

szabadidejében az adminisztratív és logisztikai 

koordinációs munkát. A Kinaesthetics trénerek 

ingyen, a munkaidejükből, egy - egy hetet a ren-

delkezésünkre bocsátanak.
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A Dr. Márton András által készített beszámoló a 

projekt első fázisáról egy pozitív mérleget mutat. 

Következzék egy pár kivonat:

>A munkatársak nagy érdeklődést mutattak úgy 

a Kinaesthetics képzések, mint a tanultak gyakor-

latba való ültetése iránt. Egyéni kezdeményezésre 

az ápolói csoportban feldolgozták a tanulási ta-

pasztalataikat. A bevezető képzésen résztvevők 

nagy része következetesen dolgozik az új elvek 

és tapasztalatok gyakorlatba ültetésén. A kísérleti 

fázis haladó képzésén résztvevő munkatársak ta-

nulócsoportot hoztak létre.

>Az ápolásra szorulók és hozzátartozóik különö-

sen jól fogadták ezt az újfajta magatartási és eljárá-

si módot. A saját elfeledett vagy egyáltalán nem is 

kutatott mozgási és életszervezési képességeikről 

szerzett tapasztalataik új reményt és motivációt 

ébresztettek bennük, amit mi nagyon komolyan 

vettünk. Csak kevés család esetében történt meg, 

hogy nem tudták elfogadni, hogy a beteg a család 

hétköznapjaiban az újonnan szerzett mozgássza-

badsága és kompetenciái által nagyobb fizikai és 

mentális teret hódított vissza magának.

Videóanyag. Eddig a képzésekről és a tanul-

tak gyakorlatba ültetéséről hat órás videóanyagot 

A kiértékelő 
beszámolóból

Izomláz.

�

Megéri.

>>



életminőség 201624 beszámoló/2007

vettünk fel. Azt szeretnénk, hogy ezzel az anyag-

gal egy hiteles oktatófilmet készítsünk, ami majd 

a tanulási folyamatot segítené.

 A kísérleti fázis tapasztalatai egyértel-

műen igazolják a Kinaesthetics többletértékét: 

egyrészt a közvetlen ápolási tevékenységekben, 

másrészt a személyzet és a szervezet fejlődésében.

Jövőképek. Feltétlenül szeretnénk ezt a 

projektet a következő fázisba léptetni, mert a 

Kinaesthetics egy betegorientált, személyre sza-

bott és aktivizáló ápolást garantál:

Az ápolásra szoruló személy mozgáskompetenci-

áját támogatja, és ezáltal optimalizálja az önálló 

cselekvőképességet és életvezetést. A falusi kör-

nyezetben ennek az aspektusnak különösen nagy 

a jelentősége a szociális és egészségi ellátás alul-

fejlettsége miatt. A mozgás emellett lehetővé teszi 

a háztáji gazdálkodást, amely sok esetben az idős, 

ápolásra szoruló személy túlélését jelenti. 

Az élethelyzet figyelembe vétele. A 

Kinaesthetics az ápolásra szoruló személy egyéni 

és szociális erőforrásaiból és lehetőségeiből indul 

ki, és ezáltal az ápolás az élethelyzet valóságába 

van ágyazva. Mivel a támogatás nem magas tech-

nikájú eszközökhöz kötött, hatékony ápolást tesz 

lehetővé, akár a mi szerény anyagi lehetőségeink 

keretén belül is. 

Ahhoz, hogy a valósággal kapcsolatban marad-

junk, szükséges a beteg és környezetének figyel-

mes megvizsgálásának és ezzel párhuzamosan a 

saját cselekvés önreflexiós kielemzésének kultú-

rája. A Kinaesthetics ezen aspektusa hozzájárul 

a kommunista időkben kialakult és még mindig 

jelenlévő „személytelen” ellátás és gondozás leépí-

téséhez.

Tiszteletteljes kölcsönhatás. A kinaes-

thetics támogatja a beteg saját mozgását, „tapinta-

tosan” kivárja az ő reakcióit, erőfeszítéseit és moz-

gásirányát, ezáltal mintegy a beteg kezébe adva a 

vezetést és a döntést. A cselekvés hatékonysága 

mellett, támogatja a méltóságot és a tiszteletet. 

Mindig az ápolásra szoruló személy van a közép-

pontban, és a beteg nincs eszközként manipulálva. 

 A mozgás közvetlenül serkentőleg hat az 

ápolásra szoruló személy életfunkcióira és érzék-

szerveire. Ezáltal a beteg egészségi közérzetének 

az egyértelmű javulását is eredményezi.

 A Kinaesthetics nem szolgáltatóról és a 

szolgáltatást elfogadóról szól. Sokkal inkább egy 

interakciós rendszerről, amelyben minden érin-

tett (ápolt, ápoló, hozzátartozók) közreműködik 

300 gondozó.

>>
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és profitál belőle. Éppen ezért egyetlen résztve-

vőnek sem lehetséges a passzív vagy személytelen 

magatartás.

A beteggondozó családtagok. A be-

teggondozó családtag egy fontos kulcseleme a 

rendszernek. A beteg mozgásának hatékony tá-

mogatásában megtapasztalt lehetőségek serken-

tik a hozzátartozók részvételét az ápolásban. Ez 

a részvétel biztosítja a változások integrálásának 

tartósságát a család mindennapjaiban, hatalmas 

erőforrást jelent az ápolási tevékenységben és nö-

veli a család felelősségvállalását az ápolásban.

A Kinaesthetics alkalmazása által csökken a mun-

katársak valamint a beteggondozó családtagok fi-

zikai leterheltsége és az eredménytelen, sikertelen 

támogatás, segítségnyújtás okozta frusztrációja.

Az intenzív és hatékony testi interakció lehetővé 

teszi a félelem- és akadálymentes kommunikációt 

a beteg és ápolószemélyzet/ápoló családtag kö-

zött. 

Személyzeti és szervezeti fejlődés. A 

Kinaesthetics a hétköznapi tevékenységek elvég-

zése során magában foglalja a reflexió és önrefle-

xió, ill. a kölcsönhatások (munkatársakkal, beteg-

gel, ápoló családtagokkal stb.) felülvizsgálásának 

a kultúráját, és ez az alapja a munkatársak szemé-

lyes és szakmai fejlődésének. 

Erősíti a bátorságot, figyelmességet, kreativitást 

és vállalkozó szellemet az új, nem feltétlenül előre 

látható utak kipróbálására. 

A Caritas Szent Erzsébet Idősek Otthonában 

szervezett képzések, az Otthon munkatársainak a 

bevonása a képzésekbe egy új minőséget vitt az 

>
>
>
>
>
>
>
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 s
zü

ks
ég

le
tf

el
m

ér
és

, 
pr

oj
ek

tö
tl

et
, p

ro
je

kt
te

rv
ez

et

1. fázis 
Kísérleti fázis az 
alapképzésekkel

2. fázis 
A trénerkompetencia 
kiépítése Romániában

3. fázis
 Új programok megtervezése 
és kivitelezése: 
>ápoló hozzátartozók
>mozgékonyan megöregedni

2005 2006 2007 2008 2009 2010

A
 p

ro
je

kt
 le

zá
rá

sa
A

 n
or

m
ál

 ü
ze

m
 b

ev
ez

et
és

A
 R

om
án

ia
i K

in
ae

st
h

et
ic

s 
ta

gj
a 

le
sz

 
az

 E
K

A
 –

n
ak

. (
Eu

ró
p

ai
 K

in
ae

st
h

et
ic

s 
Eg

ye
sü

le
t)

   
   

 

Idősek Otthonának az életébe, és előkészítette az 

utat egy bentlakásos Kinaesthetics – kompeten-

ciaközpont létrehozására, ahol rövid távú beuta-

lások során a beteg és az ápoló családtag képessé 

válhat a saját otthonukban megbirkózni a kihívá-

sokkal. 

Hierarchia helyett dinamizmus. A 

kommunikáció és a visszajelzések adása, mint 

hétköznapi gyakorlat, serkentik a közösségi szel-

lemet, a munkatársak nyitottságát valamint köz-

vetlenül hatással vannak a dinamikus hierarchia 

kialakulására (a kivitelezhető, jó utak és vélemé-

nyek előnyt élveznek a hierarchiából adódó dön-

tési kompetenciákkal szemben). 

A saját Kinaesthetics képzéskínálat perspektívája  

lehetővé tenné a Kinaesthetics-kompetencia és 

–kultúra átadását és elterjesztését más romániai 

intézményekben is.

A Kinaesthetics kompetencia integrálódása a Ca-

ritas által szervezett otthoni betegápolók szak-

képzésében, a reflexió és a közvetlen feedback 

kultúrája egy újfajta tanítási és tanulási módszert 

eredményez. Hasonlóképpen a tanulók által is egy 

kompetencia- és kultúra változás következik be.  
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A Stiftung Lebensqualität tevékenységei

Egy támogatási projekt Romániában

Stiftung
Lebensqualität

A Stiftung Lebens-
qualität Szervezet 

-

három hónapon át 
-

mozgáskompeten-

érdekében.

Miről van szó? A Stiftung Lebensqualität 

Szervezet a „Szilárd“ elnevezésű projekttel egy 5 

éves romániai kisfiú mozgáskompetenciájának fej-

lesztésében nyújt támogatást.  Három hónapon ke-

resztül minden nap egy Kinaesthetics tréner segíti 

Szilárdot a mozgásának a fejlesztésében.

Pályázó szervezet. Gyulafehérvári Caritas- 

Otthoni Beteggondozó Ágazata, Románia

Kiindulási helyzet. Szilárdot egy Gyergyó-

szentmiklóson (Románia) megszervezett Kinaes -

thetics ápoló hozzátartozó képzésen ismertük 

meg. Egy két éves korában történt eset következ-

tében egészen a mai napig csak oldalfekvésben töl-

tötte életének napjait. Nem tudta megtanulni, hogy 

hogyan tud önállóan egy helyzetből egy másikba 

fordulni, vagy gurulva, kúszva, mászva vízszinte-

sen helyet változtatni, előrehaladni a padlón. Szi-

lárd már a kezdetektől fogva nagy érdeklődést és 

lelkesedést mutatott a saját mozgáslehetőségeinek 

a felfedezése iránt. Nagyon élvezte, amikor megta-

nulta a saját mozgását úgy szervezni, hogy közben 

más gyerekeket figyelt a szemével, vagy egy másik 

gyereket a kezével megérintett. Az ő boldog gye-

rekkacagása egész héten át velünk volt.

Pár nap után már Szilárd ellazulva tudott hát-

fekvésben feküdni és célirányosan oldalra fordulni. 

Lassan azt is kezdte megtanulni, hogy a saját moz-

gásának a tempóját, az erőfeszítését és a mértékét 

irányítsa.

Ezen tapasztalatokból kiindulva jött az ötlet, 

hogy Szilárdot egy képzett helyi Kinaesthetics tré-

ner három hónapon át intenzíven kísérje és támo-

gassa. 

Projektcélok:
> Szilárd mozgáskompetenciájának fejlesztése

> Hozzátartozók tanáccsal való ellátása és kép-

zése

> Az otthoni beteggondozásban dolgozó kollé-

ga felkészítése és támogatása, aki a projekt lejárta 

után is segíteni fogja Szilárdot és a családját

> Lehetőséget biztosítani Szilárdnak és a család-

jának, hogy felismerjék a Szilárdban rejlő lehetősé-

geket, azokat kiaknázzák, és ezáltal javuljon min-

den érintett életminősége 

A projekt lefolyása: Márton Klára nemrég 

fejezte be a Kinaesthetics trénerképzést. Ő már 

korábbról ismerte Szilárdot az Otthoni beteggon-

dozás területén végzett munkája révén. Klára 2009 

augusztus elsejétől foglalkozik Szilárddal három 

hónapon át naponta 3x2,5 órát és dokumentálja az 

előrehaladását. Ugyanakkor ott helyben a hozzá-

tartozókat és a családdal dolgozó kollégáit is képezi 

és támogatja. Ez a tevékenysége egy teljes állásnak 

felel meg.

A projekt költségei: A Stiftung Lebensqua-

lität Szervezet finanszírozza Márton Klára három 

havi fizetését. A projekt összköltsége 2.400 CHF.

További információk: A Lebensqualität 

folyóirat részletes beszámolót fog megjelentetni 

a projekt lefolyásáról. Ha Ön szeretné a „Szilárd” 

projektünket támogatni és további információk-

hoz szeretne jutni, szívesen állunk rendelkezésére. 

A Stiftung Lebensqualität részéről Stefan Marty-

Teuber a projektnek a felelőse. A következő e-mail 

címen lehet őt elérni: info@stiftunglq.com

A Stiftung Lebensqualität: 
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Kinaesthetics Romániában

Megtalálni az utat – 
önmagunk és mások felé

Kinaesthetics 

hív meg a Gyulafe-
hérvári Caritas egy 

-

csoportot. Márton 
András

-
talatairól.

Az idén nyolc nő és két férfi (a Gyulafehérvári Ca-

ritas munkatársai) fejezte be a Kinaesthetics tré-

nerképzés első fokozatát. Ezt az eseményt annak a 

projektnek a mérföldköveként értékeljük, ami 5 év-

vel ezelőtt indult, mely mögött Stefan Knobel, sok 

svájci Kinaesthetics tréner és elkötelezett Gyulafe-

hérvári Caritas munkatársak munkája áll. A folya-

matos fejlődést a lendület és lelkesedés vitte előre.

 Az ötlet, 

hogy legyen egy bevezető képzés sérült gyermekek 

és szüleik számára, első látásra nagyon merésznek 

tűnt. A hosszas Kinaesthetics-szel való ismerke-

dés ellenére sem volt szinte semmi tapasztalatunk 

a gyermekekkel. A mi szakmai tapasztalatunk az 

idős, krónikus betegek ápolására vonatkozott. Né-

hányunknak inkább véletlenszerűen adódott dolga 

speciális igényekkel élő emberekkel. 

Romániai szomorú helyzet. A kis Alfonz, egy tes-

ti fogyatékossággal élő kisfiú ihletett meg minket, 

akit Klári, az egyik újdonsült trénerünk hozott ma-

gával az elmúlt tavasszal egy kurzusra.

Romániában a fogyatékosságot még mindig 
 Országunkban 20 év-

vel ezelőtt még nem volt egyetlen “fogyatékkal” élő 

sem, hanem “rokkantak” voltak. Becslések szerint, 

a fogyatékkal elő embereknek csak egy negyede 

van hivatalosan is elismerve. Ilyen háttérinformá-

ciókkal érthető, miért van az, hogy az emberek 

többségének a fogyatékkal élőkkel szembeni kap-

csolata fatalizmussal és félelemmel terhelt. Ez odá-

ig vezet, hogy a legtöbb érintettnek nem kínálkozik 

semmilyen rehabilitációs vagy fejlesztési lehetőség. 

Sokuknak még az sem adatik meg, hogy az utcára 

kimehessen, hogy a napfényt élvezhesse.  

Nyelv- és tapasztalatmix. Nos, mit ajánlhatunk 

mi három nap alatt a gyermekeknek és szüleiknek? 

Megbíznak-e bennünk? Bízhatunk-e mi magunk-

ban? Az Alfonzzal és édesanyjával megélt pozitív 

tapasztalatokon felbátorodva, meghívókat küld-

tünk szét hat fogyatékkal elő gyermek családjának.

Július 13.-án este, hét fogyatékkal elő gyermek ér-

kezett szülővel és/vagy gondozóval a Caritas Szent 

Erzsébet Idősek Otthonába és feszülten várták, 

hogy mi fog történni.

Következő reggel elkezdődött a bevezető képzés, 

ami, ha a résztvevőket nézzük, nem is lehetett vol-

na színesebb: találkoztak különböző korú és fogya-

tékossággal élő gyermekek, a frissen diplomázott 

első fokozatú Kinaesthetics trénerek első alkalom-

>>
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mal dolgoztak olyan nagy tapasztalattal rendelkező 

trénerekkel, mint Brigitte Marty és Stefan Knobel, 

valamint szülők beszélgettek gondozókkal.

Továbbá vendégünk volt egy bentlakó az Idősek 

Otthonából, Imecs Júlia, aki nem mulaszt el egyet-

len kurzust vagy képzést sem. Ő, mióta hat hóna-

pos ágyfekvés után újra megtanult járni, nagy ra-

jongója a Kinaesthetics-nek. A kommunikációnk a 

német, a svájci német, a magyar nyelvek valamint 

a jelbeszéd, a testbeszéd és a metakommunikáció 

keveréke volt. 

Önmeghatározás. Mint mindig, háton fekvéssel 

kezdünk, ami lehetővé tesz egy ellazuló „befelé 

figyelést“. Az ebből következő önmegtapasztalás, 

önmagunkhoz való megérkezés, önmagunknál-le-

vés lehetővé tesz egy összetartozási érzést. Hama-

rosan egy közösséggé olvadunk, egy eleven rend-

szerré, ahol jelen van a kölcsönhatás, kreativitás, 

tréfa, öröm, de ugyanúgy a fájdalom és a gyász is. 

 Egyes trénerek a 

gyermekekkel kimennek a kertbe, ahol játékos in-

terakcióba lendülnek. A szabadban mesésen süt 

a nap. Ez alatt a többi tréner nyugodtan tud a te-

remben a szülőkkel dolgozni. A 14 éves Ervin az 

elején sehogy sem akar elmaradni az édesanyjától. 

Az édesanya sejtette, hogy ez így fog történni. An-

nál nagyobb volt a csodálkozása, amikor Ervin, a 

többiekkel együtt lassan lefeküdt a földre, elkezdett 

gurulni, játszott a labdával – és ha csak 15 percre 

is – de hagyta az édesanyját zavartalanul dolgoz-

ni, tanulni, kísérletezni. Így Ervin és az édesanyja 

megtapasztalhatták, hogy a meglévő feszültségeket 

hogyan lehet a tapasztalati lét szintjén létrejövő 

kölcsönhatás által átrendezni és leépíteni.

Ervin barátokra tesz szert, akik ráveszik őt, hogy 

lehúzza a cipőjét, ami nagy vívmány, mert ezt ő 

amúgy nyilvánosság előtt sohasem tenné meg. 

Azért, hogy Ervin bemerészkedjen a kör közepébe, 

szükség van egy cicára, amit Stefan Marty – ki tud-

ja honnan – nagyon gyorsan elő is teremt. A cica 

olyasmit volt képes elérni, amire egy ember – akár-

milyen ügyes és tapasztalt legyen is – valószínűleg 

sosem lett volna képes.

Munka a gyermekekkel. Miután a gyermekek 

visszajönnek a kertből, a szülők saját gyermekeik-

kel közösen kidolgozzák az elméleteiket. Minden 

résztvevő kipróbálja a tanultakat, miközben fontos 

tapasztalatokra tesznek szert. Már senki sem le-

pődik meg azon, hogy menet közben kicsi Magor 

megtanult felülni, hogy Sanyika rájön a módjára, 

28 beszámoló/2009

>>

-

az egyes mozdulatok.”
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hogyan forduljon hátfekvésből hasra, majd onnan 

tovább a felülésig, hogy utána egy kis időráfordí-

tással a tolószékből átkerüljön a székre. A törékeny 

édesanya, aki testsúlyra még fiánál is kisebb, csak 

nehézségek árán képes fiát a földről a tolószékbe 

helyezni.

Szilárd, a 6 éves fiú, aki csak a hátán fekszik, elkezd 

reagálni, mozogni és interaktívan dadogni. Andrea, 

Attila és Julcsi –mindnyájan megható példái a rö-

vid idő alatt megtett fejlődésnek a mozgás és kom-

munikáció terén. 

 A szülők és Kinaesthetics trénerek 

együtt örülnek a sikeres mozgásos együttlétnek. 

Mindannyiuk számára úgy a belső, mint a külső 

terek megnyílnak, ami egy igazi nyereséget jelent 

az életminőségük terén. A trénerek és résztvevők 

közti határok eltűnnek. A gyermekek maguk jelzik 

és magyarázzák a felnőtteknek, hogy milyen segít-

ABC.

A Kinaesthetics-rendszert szeretném pontosabban megismerni.

beszámoló 3

ségre van szükségük: “Nem úgy, hanem így a jobb!”, 

“Lassabban!”. Mindenki részese a nagy egésznek: 

az élő hídnak, a pincébe való leguruláskor, a tréner 

hátán való lovagláskor, és sok más egészen spontán 

keletkező játékban. 

 Az utolsó napon mindannyian egyetérte-

nek abban, hogy a képzést minél hamarabb folytat-

ni kell. A közös kiértékelésben próbáljuk szavakba 

önteni azokat az életérzéseket, amelyek ezekben a 

napokban jöttek fel bennünk. Tanácstalanság te-

lepszik ránk. Hogyan is lehetne mindezt megfo-

galmazni? Egyedül a mi idősebb Imecs Júliánk bá-

torkodik kimondani mindazt, amit mi mindnyájan 

gondolunk: “Erre nincs szó, ezt át kell élni!” 

 Záróakkordként egy grillpartit rendez-

tünk, ami alatt énekeltünk a gyermekekkel és 

megosztottuk egymás közt a tapasztalatainkat, ér-

zéseinket. Egy méltó lecsengése volt ez az együttlé-

tünknek. 

>>



életminőség 201630 beszámoló



életminőség 2016 beszámoló 31



életminőség 201632 beszámoló/2010

A Stiftung Lebensqualität Romániában konkrét 
segítséget nyújt 

„Életre szóló tanulás 
minden érintettnek”

A Stiftung Lebens-
qualität Szervezet 
támogatásának 

Már-
ton Klára és 
Judit Kinaesthetics 
trénerek 3 hónapon 

Lakatos Szilárd egy nyolc éves, súlyos testi fo-

gyatékkal élő kisfiú. Nagyszüleivel él Csíkvacsárcsi-

ban, Romániában. 2009 augusztusától októberéig, 

heti 5 alkalommal, napi 4,5 – 5 órát dolgoztunk 

Szilárddal, hogy az ő aktív részvételével szélesít-

sük a mozgáskompetenciáját, és megtámogassuk 

a fejlődési folyamatait. A közös munka kezdetén 

a Kinaesthetics fogalomrendszer segítségével ele-

meztük a kiindulási helyzetét. (lásd a Kinaesthetics 

rácsban)

Célkitűzések. Felmértük, hogy miben rejlik 

Szilárd tanulási- és fejlődési potenciálja. Utána ki-

dolgoztuk a következő 3 hónap célkitűzéseit, hogy 

ezt vezérfonalként használhassuk a közös mun-

kánk során. Mivel még elég kevés tapasztalattal 

rendelkeztünk a testi fogyatékos gyerekek tanulá-

si folyamatairól, azt biztosan tudtuk, hogy ezeket 

a célkitűzések állandóan az adott helyzethez kell 

majd igazítanunk.  A célkitűzéseink Szilárd fejlő-

désére vonatkozóan a következők voltak:

> Megtanulja a háton fekvés és a hason fekvés 

megtartását alacsony izomfeszültséggel 

> Minden egyes tömegét egymás után és kont-

rolláltan mozgatja

> Megérti, hogy a súlyát a csontjai segítségével 

támassza le, és az izmait célzottan használja a sú-

lyának szervezéséhez

> Eljut arra a pontra, amikor hátfekvésben vég-

zett mozgásait lassabban kivitelezi

>Olyan környezetben legyen, mely segíti a ta-

nulási folyamatában és nem pedig akadályozza őt 

ebben

Kezdeti nehézségek. Szilárddal először 

az ágyban kezdtük a mozgásfejlesztést, viszont ez 

nagyon nehéz volt, mivel a matrac puha volt és 

rengeteg párna vette őt körül. Annak érdekében, 

hogy a mozgásfejlesztéshez egy megfelelőbb kör-

nyezetet tudjunk kialakítani, lassan elkezdtünk 

vele együtt a földön aktívan mozogni. Először hát-

fekvésben próbáltunk kisebb mozgásokat végezni, 

annak érdekében, hogy a Szilárd alapfeszültségét 

csökkentsük. Az első napokban ez nagyon nehéz 

volt. Szilárd gyakran sírt, feltehetőleg fájdalmai 

voltak. Megfigyeltük, hogy mindkét lábát egyszerre 

mozdítja, mintha csak egy testrésze lenne. Lassan, 

megkerestük a módját annak, hogy mindkét lábát 

egyenként tudja mozgatni. Idővel sikerült neki egy 

kevés súlyt a csontjaira vinni és egy keveset nyo-

mott már a talpával is. Ugyanakkor megpróbáltuk 

azt is, hogy a karjával lassabb mozgást végezzen. 

Eleinte kb. két órába telt, míg ellazulva tudott mo-

zogni és egy közös mozgás is létre tudott jönni. 

Előrelépés. Egyre rövidebb időre volt szük-

sége Szilárdnak ahhoz, hogy a saját izomfeszültsé-

gét a helyzetnek megfelelően tudja alakítani, éppen 

ezért már a hason fekvésbe való eljutás megtanu-

lását is tervbe vehettük. Megtanulta, az egyik tö-

megét a másik után mozgatni. Hason fekvésben 

megtanulta, hogy szervezze úgy meg fejének súly-

leadását, hogy azt a mellkason keresztül és onnan 

a karok hátsó részeinek segítségével vezesse le az 

alátámasztási felületre. Ez egy nagyon fontos előre-

lépés volt, hiszen ezután már elkezdhettünk az ülő 

helyzettel is foglalkozni. 

Változások. Három hónapi kemény és in-

tenzív munka után, Szilárd magatartása nagyon 

megváltozott. Hátfekvésben már ellazulva maradt 

és sokkal lassabban és célzottan tudta a karjait is 

mozgatni. A lábait gyakrabban mozgatta külön-

külön, mivel már célirányos mozgást végzett, és 

ilyenkor az alátámasztási felületre is nyomott ve-
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Kinaesthetics Romania

A mozgáskompetencia 
mint közjó

 2003-ban az egyik 

partnerszervezetünk, a Linzi Caritas segítségé-

vel négy Kinaesthetics bevezető képzést tudtunk 

szervezni a Gyulafehérvári Caritas Otthoni Beteg-

gondozás programjában dolgozó kollégáinknak. A 

képzések vezetője Hermine Moser volt, aki Linz-

ből érkezett. Mindegyik képzésen jelen voltam 

tolmácsként, ezért személyesen is átélhettem a 

résztvevők lelkesedését. Annak ellenére, hogy nagy 

érdeklődés volt a további képzések iránt, a követ-

kező három évben nem tudtunk egy Kinaesthetics 

képzést sem szervezni.

 2005 janu-

árjában találkoztunk az osztrák EIHD GmbH ak-

kori ügyvezetőjével, Roland Mangold-dal, aki nagy 

érdeklődést mutatott arra, hogy egy Kinaesthetics 

projektet támogasson Romániában. Nem sokkal 

ezután Romániába utazott, hogy jobban megis-

merje a Gyulafehérvári Caritast mint az európai 

Kinaesthetics hálózat egy jövőbeli potenciális part-

nerét. A 2006-ben szervezett első haladóképzés, 

amit Caritas munkatársaknak szerveztünk, lett vé-

gül a kiinduló pontja annak a fejlődési útnak, ami 

2010-ben a Kinaesthetics Romania Egyesület meg-

alakításához vezetett.

2009-ben 

feltettük magunknak a kérdést, hogy a már meg-

szerzett Kinaesthetics alaptudásunkat hogyan 

tudnánk a leghatékonyabban továbbadni. Többfé-

le ötlet felmerült, de végül úgy döntöttünk, hogy 

Kinaesthetics kompetenciaközpontokat fogunk 

létrehozni. Az elképzelésünk szerint ezekben a 

központokban idősek, gyermek vagy felnőtt fogya-

tékkal élők, az ő szüleik, és ápoló hozzátartozóik 

vesznek részt az igényeikre szabott képzéseken. 

A szolgáltatási palettán Kinaesthetics bevezető és 

haladó képzések, egyéni tanácsadások, mozgás- és 

gyakorlócsoportok is helyet kapnának. Ezekben a 

központokban megtanulhatnának az odajárók egy-

mással, közösen mozgásba jönni.

 A következő lépés-

ben elkezdtünk megfelelő helyet keresni a központ 

számára. Székelyudvarhely, az Erdélyben található 

40.000-es város lett a választott helyszín. A polgár-

mester éppen új lehetőségeket keresett az egész-

ségügyi ellátás fejlesztésére, és rögtön fantáziát 

látott egy Kinaesthetics központ létrehozásában, 

mivel ez az emberek önfelelősségének fejlesztésé-

nek irányába mutat. 2010. május 10-én lett hiva-

talosan felavatva a Kinaesthetics Kompetenciaköz-

pont Székelyudvarhelyen.

>>
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 Azóta több be-

vezetőképzés is lezajlott ott az ápolásban, a gyer-

meknevelésben és a fogyatékkal élőkkel dolgozó 

szakemberek számára. Ezen kívül két idős csoport 

is megalakult, akik hetente egyszer a központban 

találkoznak, és együttes erővel dolgoznak a moz-

gásfejlesztésükön. Ez két értelemben is életminőség 

javulást jelent számukra: egyrészt a saját mozgásu-

kat illetően szereznek ismereteket, tapasztalatokat, 

másrészt pedig kiutat is jelentenek ezek a találko-

zók a „szobafogságból”, hiszen újra közösségbe ke-

rülnek a csoportok résztvevői.

További tervezett tevékenységek. Összesen 6 

Kinaesthetics Központ létrehozását tervezzük 

Erdélyben. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2010. 

június 15-én Csíkszeredában, Hargita megye 

központjában a második Kompetenciaközpont 

is megnyitotta kapuit. Csíkszeredában három 

Kinaesthetics tréner is lakik, akik közösen vál-

lalták a központ vezetését. A székelyudvarhelyi 

tapasztalataink alapján meg vagyunk róla győ-

ződve, hogy mindenki számára elérhetővé kell 

tennünk a mozgásmegtapasztalást és mozgás-

fejlesztést. Beigazolódni látszik Stefan Knobel 

meglátása: „ha fejlődnek az emberek kompe-

tenciái, akkor a választási lehetőségeik száma is 

megnő. Ezáltal aktívan hatással lehetnek a saját 

életminőségükre.” A mozgáskompetencia nem 

lehet néhány ember privilégiuma, hanem min-

denki számára elérhetőnek kell lennie, közjóvá 

kell válnia.

>>

Vass Melinda

lebensqualität: Diplomás egészségügyi 
asszisztensként a Gyulafehérvári Caritas 
Otthoni Gondozás programján belül 3 éve 
intenzíven foglalkozik a Kinaesthetics-szel. 
Jelenleg a 2. fokú trénerképzést végzi. Mit 
jelent Önnek szakápolóként a Kinaesthetics?
Vass Melinda: 

lebensqualität: A Gyulafehérvári Caritas 
-

tics központját, aminek június 1. óta Ön a 

irányítsa, fejlessze ezt a központot. Mi kész-
tette arra, hogy felvállalja ezt a szerepet, 
feladatot?
Vass: 

lebensqualität: Ez a központ csak az 

biztosan útmutató hatással lesz a többire. 
Mi az Ön víziója? Hogyan fognak az emberek 
az Ön munkájából, és a központ által kínált 

Vass:

lebensqualität: Hol és miben látja a mun-
kájának a fontosságát a jelenlegi romániai 
egészségügy, szociális szféra és társadalom 
kontextusában?
Vass: 
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„Kinaesthetics ápoló hozzátartozók” Romániában

Saját magunk megértése 
a legfontosabb

Romániában. Márton András
asztalosmesterként vágott bele Kinaesthetics trénerképzésbe.

Értékek.  A megbecsülés és a gondoskodás nem 

feltétlenül magától értetődő érték a társadalomban. 

Ezek inkább olyan egyéni, közösségi, illetve társa-

dalmi magatartásminták, amelyek a legtöbbször a 

tudat alattiba ágyazódó feltevésekbe, meggyőződé-

sekbe és a folyamatos, éveken át tartó tanulási- és 

fejlődési folyamatokba gyökereznek.

A diktatúra utóhatásai. Románia legújabbkori 

történelmére rányomta a bélyegét a látszatra és 

megtévesztésre épülő, az embereket kihasználó és 

semmibe vevő politikai rendszer. A kommunista 

kormányzat öt évtized alatt tönkretette és eltorzí-

totta a különben is gyenge lábakon álló közellátási 

rendszert. Ennek köszönhetően még ma is – több, 

mint 20 évvel a rendszerváltás után – nagyon ke-

vés a szakszerű, és szakmailag megfelelő kínálat az 

ápolás és rehabilitáció területén. Emiatt viszonylag 

szűkek még mindig a keretei és lehetőségei annak 

a társadalmilag hatékony fejlődési folyamatnak, 

amely a szakmaiságra, a felelősségvállalásra, a 

problémák tudatosítására, az előttünk álló megol-

dandó feladatok felismerésére helyezi a hangsúlyt, 

és ehhez megfelelő magatartási mintákat alakít ki.

Nincs hozzáférés az ápoláshoz. Az ápolásra 

szorulók kb. 97%-a egyáltalán nem jut szakszerű 

ápoláshoz. A lakosság túlnyomó többsége a fogya-

tékosságokat kizárólag orvosi-patológiai, illetve 

betegség perspektívából értelmezi. A társadalom a 

fogyatékosságot és az ápolásra való rászorultságot 

messzemenően végzetesnek, életre szólónak érté-

keli. A problémával az érintetteknek és azok család-

tagjainak kell kizárólagosan megküzdeni, anélkül, 

hogy biztosítva lenne számukra az ehhez szüksé-

ges készségek, tudás és eszközök megszerzésének 

lehetősége. Egyszerűen szólva, ezek az emberek 

sorsukra vannak hagyva. Ez messzemenően befo-

lyásolja a leterheltségüket, az életminőségüket, és 

részben ez az oka annak is, hogy a nyugat-európai 

országokban élők várható élettartamához képest a 

Romániában élők mintegy 10 évvel számíthatnak 

kevesebbre.

 A Gyulafe-

hérvári Caritas úttörőnek számít az egészségügyi 

és szociális gondozás kiépítésében Erdélyben. A 

már fentebb említett okok miatt a munkánk súly-

pontját több mint tíz éve az ápolásra szoruló sze-

mélyek és hozzátartozóik aktivizálására helyezzük. 

Az önhatékonyságnak és az önkompetenciának 

van elsődlegesen prioritása.

 Hogy MIT szeret-

nénk elérni, az már az elejétől fogva elég tiszta volt. 

A hatékony HOGYAN kérdése vezetett el minket a 

Kinaesthetics-szel való első találkozásunkhoz, és a 

Stiftung Lebensqualität-tel, valamint a Kinaesthe-

tics Schweiz-cal kialakult létrejött messzemenően 

támogató kooperációhoz. Ennek eredményként 

együttes erővel létrehoztuk a Kinaesthetics Ro-

mania Egyesületet, valamint egy közös projektet 

indítottunk annak érdekében, hogy Romániában 

is megalapozzuk és elterjesszük a Kinaesthetics 

szemléletmódot, kompetenciát.

Ápoló hozzátartozók. A romániai kontextusban 

(környezetben, vagy viszonyok közt) az ápoló hoz-

zátartozóknak kiemelt szerepe van. Ők alkotják a 

legnagyobb ápolási szektort az országban. Emellett 

nagyon magas motivációval rendelkeznek, stabil a 

jelenlétük, és a hosszútávon jelen vannak az ápolás-

ban.  Ebből adódóan az ápoló hozzátartozók kép-

zését tartjuk a legfontosabb, legrövidebb és egyben 

a legbarátságosabb és legfenntarthatóbb útnak az 

ápolásra szorulók életminőségének és helyzetének 
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javításához. Ennek a kompetenciának a felépíté-

se emellett a legbiztosabb módja annak is, hogy 

a hazai gondozási rendszert fejlesszük. Az elmúlt 

három évben 178 ápoló hozzátartozót képeztünk 

és kísértünk. A célunk az, hogy ezt egy stabil, és 

professzionális ápolási kínálatként meghonosítsuk, 

és amennyire csak lehet, elterjesszük.

 A Kinaesthetics az ápoló hozzá-

tartozók hétköznapi életébe hatalmas változást 

tud hozni. Sok ápoló hozzátartozó igényelte a 

bevezető képzés után a haladó képzés, és/vagy az 

otthoni kísérés, támogatás lehetőségét. Az ottho-

ni kísérést, támogatást tudjuk biztosítani, mivel a 

szervezetünk teljes tevékenységi területén több, 

mint 40 Kinaesthetics tréner dolgozik. Nagy örö-

münkre 2013 tavaszán az első ápoló hozzátartozó, 

Lőrincz Géza belevágott a Kinaesthetics tréner-

képzésbe. Ez a lépés azért nagyon fontos, mert a 

jelen társadalmi helyzetben arra vagyunk utalva, 

hogy az ápoló hozzátartozók kompetenciáit fej-

lesszük. Azon dolgozunk, hogy a jövőben az ápoló 

hozzátartozók a bevezető és haladóképzést olyan 

Kinaesthetics trénernél végezzék el, aki saját ta-

pasztalatából ismeri azokat a kihívásokat, amikkel 

ők is szembenéznek.
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Márton András: Géza, asztalosként dol-
gozol, és most kezdted el a Kinaesthetics 
trénerképzést. Hogy-hogy belevágtál?

András: Mi változott?

András: Tudnál erre egy példát mondani?

András: Mi történt ezután?

András: Mi változott benned?

András: Az elején említetted, hogy a képzést 
Andrea miatt csinálod. Hogy nézett ki az 

András: Ha most Andrea állapotára nézel, 
akkor milyen változásokat látsz a mo-
zgásában a 3 évnyi közös tanulás, és közös 
kutatás eredményeképpen?

András: Azért is csinálod a trénerképzést, 

az ötlet?

András: Volt már olyan, hogy a Kina-
esthetics-szel szerzett tapasztalataidat 
megosztottad másokkal, megpróbáltad 
továbbadni?

András: És milyen tapasztalataid vannak 

segítesz?

András: Ha valaki megkérdezi, hogy miért 
foglalkozol a Kinaesthetics-szel, akkor mit 
mondasz?

András: Köszönöm szépen az interjút.
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Itt emberként bánnak 
velem

A baleset. -
atalember. A székelyudvarhelyi és homoródalmási 

-

-

családot.

Ápolás otthon.

-

-

Valaminek történnie kell. A kilátástalan helyzet ellené-

Egy autóbaleset 

meg. Az egészség-

reménytelen eset-
nek tekintik. Csak 

-
 

számol be egy ne-

-
matról.
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-

-

-
-

-
-

és mozgásokat megtapasztalni.

Együtt mozgásba jönni. Ebben a két hétben intenzí-

egy másik tréner ugyanazokat a tevékenységeket az 

mozgását a mindennapi tevékenységek során.

Játékterek keresése.
hátfekvésben és oldalfekvésben dolgoztunk. Megpróbál-

-

-
-

Kemény edzés. -
-

-

-
-

Beszéd. -

-

-

-

 A látható 
-

Akaratlagos és nem akaratlagos funkciók. -

-
-

úgynevezett nem akaratlagos vitális funkciók (pl. emész-

-

végzi el a mindennapi tevékenységeket. Ezért próbáltunk 

-

mozgatása háton fekvésben. Ezután támogattuk ezek 

Feedback – Control elmélet.
elmélet a magatartásszabályozás három lényeges ele-

-
-

-
-
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-

-
kalmazkodást igényel. A magatartásunk tehát nem egy 

-

-

-
-

-

-

-
gásrendszer. Mindezek tudatában megpróbáltuk nagyon 

beépítse.

Tanulási paradigma és támogatás.

-
-

Ugyanakkor a már kialakult minták befolyásolták az 
-
-

-
lyamatait. A magas izomtónus az ápolók manipulatívan 

hogy az ápolási folyamatban részt vegyen (vagy testré-

 Amikor valaki egy másik embert meg-

-

-

képes megoldani.

-
-

-

-

-
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-

-

Újhabilitáció. Az én értelmezésem szerint a rehabilitáció 
-
-

Kinaesthetics egyrészt mindig az ember aktuális helyze-

-
-

-

-

Kinaesthetics 
-

-
-
-

-

Kilátások.

-

-
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Kinaesthetics a nevelésben

A Kinaesthetics 
egy egyetemes nyelv

Anna Trummer -

Ismerkedés a Kinaesthetics-szel. A Kinaesthe-

-
zésen. Ezen a képzésen nagyon sokat tanultam a moz-

-

sorban a gyerekek mozgásérzékelésének támogatásá-

a szakmai tudásom gazdagításaként be tudnék építeni 

-
-

-

helyben tolmácsolnak.

 Mi-
-

-

-

-

-
naesthetics tréner fogadott minket nagyon szívélyesen. 

-

 Az már a kép-

-
-

dóan másképpen alakultak. Például nehéz volt elmagya-

alatt. Ezt a típusú gondozási létesítményt csak nehezen 
-
-

mégis hasonlóak. A neveléssel kapcsolatosan sok olyan 

-

-

-
-

>>
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-

-

-

el sem tudtam képzelni. A sok partnertapasztalat során 

-

szociális továbbképzéseken általában nagyon sokat be-

 A képzés má-

-

-

felében megpróbáltunk felemelt lábakkal szépírásban 
-

-

-

-
sítsak a csoport számára.

>>

>>
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Anna Trummer

szinten gazdagodtam. A képzés hatására pozitívan 
befolyásolni tudom a gyerekekkel való interakciókban a 

-

kiszélesítéseként.

Kinaesthetics – egy egyetemes nyelv. A románi-
ai tartózkodásom és élményeim általánosságban véve 

-

-

fogadtak. A képzés számomra csodálatos gazdagító él-

hogy belevágtam.

>>
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„Neked olyan jó, 
te egész nap játszol”
Csiszér-Szokol Mária

-
Pfemeter 

Mária
magánéletébe is.

Pfemeter: Milyen volt az első találkozásod a Kina-

esthetics-szel?

Csiszér: 2003-ban volt az első Kinaesthetics kép-

zés a Caritasnál, amelyre, ha jól emlékszem, a Linz-

i Caritastól jött 2 tréner. Nagyon érdekes volt az 

első benyomásom: egyrészt az fogott meg, hogy ez 

egészen más szemlélet, amelyet az ápolásban alkal-

mazni lehet, másrészt azt jegyeztem meg: lehet úgy 

is mozgatni valakit, hogy az ne fájjon.

Pfemeter: Mi volt az a kulcsélmény, aminek ha-

tására azt mondtad, hogy mindenképpen folytatni 

szeretnéd ezt?

Csiszér: Próbálkozni kezdtem a betegeknél, és láttam 

a változást. Például sikerült felültetni vagy kivinni a 

fürdőbe olyan beteget, akit azelőtt nem. Nekem sok-

kal kevesebb erőfeszítésembe került, a betegnek pe-

dig élmény volt az, hogy - mondjuk fél éves munka 

után -, be tudtunk kísérni a fürdőbe zuhanyozásra 

olyan beteget, akit addig a szobában mostunk le la-

vórból. Ezek sikerélmények voltak, és igazából ezek 

mozdítottak el engem. Később pedig, amikor a Cari-

tas Iskolát indítottuk és rámbízták az ápolás tanítását, 

elkezdtem az ápolási szakkönyveket nézegetni – me-

lyekből annak idején én is tanultam – és rájöttem, 

hogy én nem így szeretném tanítani, hanem bevin-

ném a Kinaesthetics szemléletet az oktatásba. Ehhez 

viszont még sok fejlődésre volt szükségem.

Pfemeter: Te azok között voltál, akik legelőször 

kezdtek ezzel foglalkozni. Hogyan emlékszel vissza 

erre az úttörő munkára?

Csiszér: Csak a trénerképzés után mondhatom 

azt, hogy tényleg elkezdtem ezzel foglalkozni. A 

bevezető és trénerképzés között volt egy időszak, 

amikor nem intenzíven foglalkoztam ezzel. A 2. 

fokú tréner képzést 2009-ben fejeztük be, azt is 

úgy, hogy ezalatt babát vártam. Tréneri munkámat 

onnan számolom, amikor visszajöttem a gyermek-

nevelési szabadságról dolgozni. Akkor már Szőcs 

Juditék elindították az idősekkel való foglalkozást, 

ebbe kapcsolódtam bele, illetve elkezdtünk egyéni 

fejlesztésekkel foglalkozni és az otthoni gondozás-

ban a kollegáknak segítettünk a gyakorlatba ültetni 

a Kinaestheticset.

Pfemeter: Mit tapasztaltál ezalatt?

Csiszér: Amint elkezdtem a kollegákkal dolgozni, 

éreztem magamban nagy-nagy változást abban, 

hogy másképp láttam az embert, a betegséget. 

Nagyon sok mindent észrevettem már az ajtóból, 
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például megláttam, hogy a beteg nem tudja letenni 

a fejét, és sok más apróságot is akár, amire azelőtt 

nem figyeltem fel. Mindezt anélkül, hogy rátettem 

volna a kezemet a betegre. 

Pfemeter: Rengeteg egyéni esettel dolgozol. Milyen 

szempontok szerint történik a fejlesztés? Miért sze-

retnek ide jönni az emberek? 

Csiszér: Az első, ami nagy löketet szokott adni, és 

amin én is sokszor elcsodálkozom, hogy annak a 

felfedezésével kezdjük a közös munkát, hogy mi-

lyen mozgáslehetőségei maradtak meg, mi az, amit 

ő tud, mire képes. Nagyon sokszor a hozzátartozók 

sem tudják, hasonlóan a betegekhez, hogy milyen 

mozgáslehetőségeik vannak, és nehezen ismerik 

fel, hogy a már ismert és megszokott mozgásmin-

tákon kívül lehetne másképpen is ugyanazt a te-

vékenységet elvégezni, ezáltal megkönnyítve min-

dennapi életüket. Ez mindig látványos előrelépés, 

amiben tulajdonképpen a tréner szerepe annyi, 

hogy rávezeti a beteget arra, hogy felismerje és 

megtapasztalja milyen mozgáslehetőségei marad-

tak, és hogy ezekre támaszkodva hogyan tudna 

hatékonyabban mozogni. Ezután egy lassúbb fo-

lyamat következik, amikor nagyon módszeresen 

megtervezzük, hogy mi az, amire nagyon figye-

lünk. Ez úgy történik, hogy egy fogalom mentén 

megnézzük, mit tud és mit nem, valamint mi az, 

ami a mozgásfejlődésében a következő lépés le-

hetne. Ezután erre keresünk lehetőségeket, pl. 

arra: Hogyan tudna felülni? Mi kell ahhoz, hogy 

támaszkodni tudjon a könyökére, tenyerére? Ha 

nem tud, akkor miként tudná megtanulni¬? Ez 

egészen apró, részletes munka. Arra is figyelünk, 

hogy nem kell fájnia a mozgásfejlesztésnek, illetve 

a fájdalom határán dolgozunk. A betegek azt is ér-

tékelik, hogy bevonjuk őket a folyamatba, és a sa-

ját fejlődésüknek a központjába helyezzük. Tehát 

nem én vagyok a lényeg trénerként, hanem ő és az, 

amit kihoz magából, és ha ő azt, amit itt felfede-

zünk, elkezdi otthon begyakorolni, és tovább vinni 

a hétköznapjaiba, akkor igazából, 24 órából 24-en 

át tudja alkalmazni. Nem az van, hogy eljövünk ide 

és egy órát foglalkozunk vele, utána meg elmegy 

és elfelejtette, hanem szempontokat kap, amelyek 

szerint a saját mozgását figyeli és tudatosan alakítja 

azt a hétköznapi tevékenységek során. Az is na-

gyon fontos, hogy az embert rendszerként látjuk. 

Nem csak a törés utáni lábbal, elsorvadt izommal, 

vagy bénult végtaggal dolgozunk, hanem tudjuk, 

hogy annak hatása van az egész szervezetre és így 

próbálunk segíteni.

Pfemeter: Mit csináltok akkor, ha a beteg orvosa 

mást javasol, például azt, hogy ne mozgassa az 

érintett testrészt, vagy ne terheljen rá?

Csiszér: Ez nagyon érdekes kérdés, a választ a 

tapasztalat hozta. Az elején eléggé meggondol-

tam, hogy mondjak-e mást, mint amit az orvos 

mondott. De inkább nem vitatom, hanem elkez-

dünk dolgozni. Megnézzük, hogy ha például azt 

mondta, hogy nem támaszkodhat a karjára vagy 

lábára, akkor megpróbáljuk, hogy mégis tud-e 

súlyt vinni rá, mit érez, fáj, nem fáj, bírja, nem 

bírja, mekkorák a mozgáslehetőségei? És akkor 

szépen lassan meggyőződik a beteg arról, hogy 

tudja használni az adott testrészt, hogy képes 

nagyon sok olyan mozgásra is, amit esetleg az 

orvos úgy értékelt, hogy nem fog tudni megten-

ni. Így nem kiterjeszti a problémáját az egész 

testére, hanem a lehetőségeit bővíti. Az orvosok 

mondanak olyant, hogy a beteg soha nem fog 

tudni lábra állni. Mi nem szoktunk ellenkezni és 

érvelni, hanem dolgozunk. Elkezdjük módszere-

sen megmutatni, hogy képes rá. Természetesen 

szükséges a bátorság a beteg részéről is, mert 

olyan is van, hogy nem mer próbálkozni, ha az 

orvos azt mondta, hogy ne mozgassa az adott 

testrészt. De olyan is van, hogy a beteg fejlődése 

már rég messzemenően túlmutat azon, amit az 

orvos feltételezett, és az ellenőrzéskor látja, hogy 

mekkorát fejlődött.
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Pfemeter: A szakmai életeden kívül, hogyan éled 

meg ezt a szemléletmódot a magánéletedben, mi-

lyen változásokat hozott?

Csiszér: Egyrészt a gyerekeim nevelésében érez-

tem változást, például a kicsi fiamat másképp gon-

doztam, mint a nagyobbakat. Legyen az akár a napi 

gondozás, pelenkázás, fürdetés, etetés. A többi-

ekkel is nyilván gondosan bántam, mert egy anya 

nem fog durván nyúlni a gyerekéhez. De abban is 

például, hogy hol fogom meg, vagy hogyan veszem 

fel, azt gondoltam, hogy igazából mindegy, amíg 

magamon meg nem tapasztaltam a különbséget. 

Ezekben a dolgokban a férjem is támogatott és ő is 

megtanulta. A másik változás a legkisebb fiam saját 

ritmusában való fejlődésének megengedése volt, 

olyan környezet megteremtése számára, ahol fej-

lődési lehetősége van. Például annak a fontossága, 

hogy letegyem a padlóra, a földre. Ezt már az első 

gyerekemnél is valahogy ösztönösen így csináltam, 

vagy tudtam, hogy ahhoz, hogy fejlődjön, megfe-

lelő térre van szüksége, de ha valami nem sikerült, 

sokkal hamarabb beavatkoztam az első gyereknél, 

mint a harmadiknál, vagy jobban féltettem, nem 

hagytam, hogy kipróbálja a határait. A másodiknál 

már tapasztalatból is inkább engedtem, de a har-

madiknál sokkal tudatosabb volt, mit miért teszek.

Pfemeter: Milyen változást tapasztaltál saját vi-

láglátásodban vagy szemléletmódodban?

Csiszér: A Kinaesthetics segítségével alakult ki 

bennem például az, hogy nem a problémára kon-

centrálok, hanem megoldást keresek. Egy problé-

mára nem egy, hanem akárhány megoldás adód-

hat, csak rajtam múlik, hogy nyitott vagyok-e arra, 

hogy meglássam, megtaláljam, vagy, hogy éppen 

melyiket alkalmazzam abból a 3-4-ből, ami eszem-

be jut. Ez a mindennapi életben is nagyon benne 

van, és a gyerekeimet is erre tanítom: ha valami 

nem megy, semmi baj, nézzük meg, mit lehet ten-

ni, vagy változtatni. Ez tényleg ott van a minden-

napjaimban.

Pfemeter: Mennyit fognak fel a munkádból a gye-

rekeid, mennyit tudnak befogadni?

Csiszér: Ez érdekes. Szilárddal, a nagyfiammal sze-

mélyesen is foglalkozom, mert a lábával gond van. 
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Ő most már 17 éves nagyfiú, érti és érzi, hogy mi-

ről van szó. De kellett neki idő, amíg felfogta, mit 

jelent magamra figyelni, magammal foglalkozni. 

Régebben nem értette. Most például rákérdezek: 

tud-e figyelni napközben arra, hogy a jobb lábá-

ra is áthelyezze a súlyt, mikor például szünetben 

álldogál? És akkor mondja: igen, szoktam figyelni. 

Elkezdtünk a medencéjével is dolgozni, hogy meg-

találja ott a mozgáslehetőségeit és ezzel befolyá-

solja a láb tartását, mivel az egyik lábfeje rövidebb, 

merev a bokája, így nem tud annyira terhelni rá, 

és ez látszik a csípőtartáson, a gerincen, az egész 

testén. Ő a saját testén is tapasztalja, mit jelent ez. 

A többieknek inkább játék. Annával, a lányommal 

például játékosan szoktunk gurulni, lazítani, ha fáj 

a háta néha, akkor kicsit megmozgatom. 

Pfemeter: Nem olyan régen a lányod segítségével 

tanultál egy teljesen új mozgást, a hullámdeszká-

zást, amit a 3. fokú trénerképzésen is bemutattál.

Csiszér: Igen, azért kezdtünk hullámdeszkázni, 

mert Anna nem sokkal azelőtt kapta ajándékba, 

és már nagyon ügyesen tudott vele menni. Nem 

hittem, hogy meg tudom tanulni. Az elején tény-

leg azt gondoltam, hogy kipróbálom, valamiket 

megfigyelek magamon, s aztán lesz, ami lesz. 

Aztán ahogy belelendültünk, elkezdtem élvezni, 

nagyon érdekes volt, ahogy Anna is belement a 

mozgáselemzésbe. Megfigyelte, hogyan tartom 

magam, mi az, amit változtatnom kellene, hogy 

jobban megtartsam az egyensúlyom. Például lát-

ta rajtam, hogy nagyon feszült vagyok és meg 

is jegyezte, hogy így nem fogok megmaradni a 

deszkán.  Nehézségem volt azzal, hogy elinduljak 

egyedül anélkül, hogy támaszkodnék a vállára, 

és megálljak, vagy leszálljak a deszkáról anélkül, 

hogy esnék. Egyébként estem is, mert nem tud-

tam leszállni. Mindig megkérdeztem tőle: te ezt 

hogyan csinálod? Általában az volt a válasza: 

„nem tudom, de várjál, megnézem”, és akkor fel-

állt a deszkára, elkezdte magát elemezni, és leír-

ta nekem, hogyan szervezi meg a mozgását. Az 

nekem vagy bevált, vagy nem, de próbálkoztam. 

Nagyon izgalmas volt. Azóta, hogy nem feladat, 

ritkábban próbálkozom vele, de van még tanulni 

valóm, és szeretném is folytatni. Nagyon érdekes 

egy új mozgást megtanulni, vagy magamról tanul-

ni valamit egy új kihívásban.      

Pfemeter: Mit észlel belőle a legkisebb fiad, aki 

már szinte beleszületett ebbe a szemléletmódba?

Csiszér: Balázsnak ez egyértelműen játék. Vaká-

cióban elhoztam ide a kompetenciaközpontba, és 

amikor hazafele mentünk a buszon, azt mondta: 

„anya neked olyan jó, te egész nap játszol”. Tényleg 

azt látta, hogy én játszom, ennek örülök is, mert 

azt jelenti, hogy észrevette: élvezem, amit csinálok, 

jól érzem magam benne.
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Geológusból 
Kinaesthetics tréner

Elég sok érdekes 
életúttal találkozha-
tunk a Kinaesthetics 

de Kassay Noémi 
-

katlan: az alapvég-

bányában dolgozott. 
-

gógiát végzett és 
-

hérvári Caritas Korai 

-
kenykedik Kinaest-
hetics trénerként. 
Romániában a Kina-
esthetics a nevelés-
ben program még 
eléggé gyermekci-

kalandos szakmai 

Pfemeter Mária.
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Pfemeter Mária: Kérlek, hogy mesélj a szakmai 

életutadról.

Kassay Noémi: Gyógypedagógusi végzettségem 

van, valamint TSMT (tervezett szenzo-motoros-

tréning) tréner diplomám és pszichodráma asz-

szisztensi képzést is elvégeztem. A TSMT-t tréner 

diplomát azért szereztem meg mert azt gondoltam, 

hogy majd segítségemre lesz a mozgásfejlesztésnél. 

A képzés során kezdtem el az emberre, mint rend-

szerre tekinteni és egy másfajta szemléletmód kez-

dett kialakulni. A pszichodrámát azért tartom fon-

tosnak, mert merem állítani, hogy a Kinaesthetics 

képzéseken, habár egy percet sem foglalkoztunk a 

lelkünkkel, csak a mozgásunkat figyeljük, elemez-

zük  mégis legalább annyi önismereti munkát vég-

zek, mint a 360 óra pszichodráma alatt. Moreno 

szerint a gondolatok, érzések és a test összefügge-

nek.

A Caritas-Korai Nevelő és Fejlesztő programjánál 

dolgozom 2010-től. A programunkon többnyire 

0-3 éves gyerekek vesznek részt, de vannak fogla-

kozásaink amelyek nagyobb, 3-6 éves gyerekeknek 

szólnak. A csoportos foglakozásaink mondóka-

ének-mozgás-játékra épül, és egy szakmailag előre 

kigondolt, összeállított program. Bejáróink több-

sége egészséges kisgyerek, de vannak koraszülött, 

vagy fejlődésben megkésett, lemaradott és sajátos 

igényű résztvevőink is. A csoportfoglakozások 

mellett egyéni fejlesztéssel is foglalkozunk, ide már 

nagyobb, 6-13 éves gyerekek is bejárnak. Velük 

mozgáskompetencia fejlesztés, iskolai készségek és 

egyéb készségek, képességek fejlesztésse történik.

Pfemeter: Geológusként dolgoztál korábban, ah-

hoz képest éles váltás a gyógypedagógia, Kinaesthe-

tics. Mi késztetett a váltásra?

Kassay: Mindig érdekeltek a miértek: miért törté-

nik az, ami történik, hogyan működnek körülöt-

tem a dolgok, én hogyan működök? Első szakmám 

a geológia is valahova ide kapcsolódik, csak épp a 

válaszokat még nem találtam meg. 

A gyermekek megszületése után, nem láttam ma-

gam geológusnak. Mint három gyerekes édesanya, 

valami másban kellett tovább gondolkodnom. Mi-

vel jó pár éve már gyermekeimet neveltem úgy 

éreztem, hogy én már nem értek semmi máshoz 

csak az anyasághoz, s ezzel a „tudásommal” kellene 

kezdeni valamit. Érdeklődéssel követtem fejlődé-

süket, figyeltem a változásokat és sokat csodáltam, 

hogy mennyi mindent megtanulnak maguktól. Iz-

galmasnak gondoltam ezeket a dolgokat, így indul-

tam el a gyógypedagógia irányába. 

Munkám végzése során rájöttem, hogy nem tudom 

elkerülni a mozgásfejlesztést, mert minden onnan 

indul, mindennek az alapja a mozgás. Ezért amikor 

„megért” a Kinaesthetics bennem, a munkámban 

nagy segítséggé vált.

Ma már bárki fordul hozzám gyógypedagógiai fej-

lesztésért az első az, hogy Kinaesthetics szempon-

tok szerint figyelem meg és csak utána térek rá a 

gyógypedagógiai megfigyelésre.

Az első tréner képzés végén már úgy éreztem, hogy 

mindaz amit a gyógypedagógián tanultam használ-

hatóvá vált a Kinaestheticsszel.

Pfemeter: Hogy és mikor találkoztál először a Kina-

esthetics-szel? 

Kassay: 2010-2011-ben Marosvásárhelyen Pé-

ter György és Márton András kollegáknak tartott 

bevezető képzést. Ami ott megmaradt, hogy több 

körkörös mozgásmintát kellene bevinni a moz-

gásomba, mert az nem megterhelő, könnyebben 

elvégezhető, tehát a gyermekeknél is egy fontos 

szempont lehet, amire oda kell figyelni. 

Pfemeter: Milyen elképzelésekkel vágtál neki a be-

vezető képzésednek? Milyen benyomásokkal jöttél el 

onnan?

Kassay: Örültem neki, hogy végre résztvehetek 

egy olyan képzésen, ahol a mozgással foglakozunk, 

ahol a tanultak megkönnyítik majd a munkámat. 

Az elején nem értettem, hogy miért az én mozgá-

sommal kell foglalkozni, hogyan értem meg a saját 

mozgásomon keresztül a másikat. Teljesen ösz-

szezavarodtam és elbizonytalanodtam. A további 

képzéseknél a tapasztalataim, mindig kapcsolódtak 

az azelőttiekhez és egy kicsit mindig tovább vittek, 

ezáltal létrejött egy folytonosság, egy kapcsolat és 

egy érési folyamat. Minél többször találkoztam 

és foglalkoztam a Kinaestheticsel, egyre tisztábbá 

vált, hogy ez egy hasznos dolog, hogy segítség a 

munkámhoz.

Pfemeter:A saját életedben hogyan tudtad beépí-

teni? Mit szól a család?

Kassay: Én úgy érzem nemcsak a mozgásomban 

de a személyiségemben is hozott változást: ahogy 

a másik emberhez viszonyulok, ahogy egy helyzet-

hez hozzáállok, vagy ahogy egyáltalán magára az 

emberre és működésére gondolok.  A családba ész-

revétlenül került be, elején csak annyit érzékeltek, 

hogy valami furcsa nevű képzésekre járok s ami-

kor hazamegyek mindig valami mókásat akarok 

csinálni: vagy a közel 90 kg-os férjemet felállítani a 

székről vagy a földről felszuszakolni az ágyba, vagy 

a gyerekeket kérem, hogy engedjék, hogy ezt-azt 

gyakoroljak velük. 

Pfemeter:Romániában először a Kinaesthetics az 

ápolásban terület volt elérhető, hogyan tudtad ösz-
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szekapcsolni ezt a saját munkáddal?

Kassay: A különbséget akkor érzékeltem, amikor 

egy Kinaesthetics a nevelésben képzésen vettem 

részt. Mivel az elején az önmagunkra való figye-

lés megtanulása, belső perspektíva kialakulása, a 

mozgás érzékelésének a megtanulása, finomítása, 

diferenciáltabbá válása volt a fontos, most már azt 

gondolom, hogy majdnem mindegy a kontextus, 

inkább az interakciókban a másik ember súlya és 

testaránya jelenti a különbséget. Egy baba vagy 

kisgyerek kicsi, könnyű, a teste arányai eltérőek a 

felnőttétől, ezért másképp szervezi magát. A kép-

zéseken mindig egymással vagy felnőttekkel dol-

goztunk, úgyhogy nekem időre volt szükségem, 

amíg ehhez a két változóhoz is igazodni tudtam, ez 

volt ami inkább nehézséget jelentett.

Pfemeter: A Kinaesthetics a nevelésben még gye-

rekcipőben jár Romániában, hol és hogylátod az 

elterjesztés, népszerűsítés lehetőségét?

Kassay: Szívem szerint minden szülőnek és (kis)

gyerekekkel foglalkozó szakembernek (óvónő, ta-

nítónő, gyermekorvos, pedagógusok) tanítanám. 

Azt gondolom, hogy a Kinaesthetics része kellene 

legyen a mindennapjainknak. Ahhoz, hogy a köz-

tudatba bekerüljön, hogy életünk része lehessen 

talán a középiskolákban kellene kezdeni, mert ott 

már elég értelmesek, érdeklődőek a gyerekek, már 

megvannak azok az ismereteik amik szükségesek 

ahhoz, hogy megértsék a Kinaesthetics alapját és 

így kinevelődhetne egy generáció. Biztos,  hogy 

minél több nevelő él a Kinaesthetics szemlélet-

móddal, annál gyerekreszabottabb tud lenni a ne-

velés, tanítás. 

Pfemeter:A munkád során hogyan reagálnak a 

szülők a Kinaesthetics szemléletmódra?

Kassay: Egyénenként változó, de többnyire ér-

deklődéssel, figyelemmel. Sok minden azon múlik 

hogy, hogyan tudom megközelíteni, milyen kontex-

tusba tudok megtapasztalást biztosítani, sikerül-e 

megtalálni azt, ahol személyesen érintett, mert ak-

kor elkezdi használni, elkezd figyelni, a megszokott 

viselkedéseibe kis változtatásokat hozni. 

Pfemeter: Mi volt a legérdekesebb Kinaesthetics-

hez kapcsolódó élményed?  

Kassay: Volt egy 3 éves hydrocephalus diag-

nózissal rendelkező páciensem. A semmilyen 

helyváltoztató mozgást nem végző, háton fek-

vésben is csak keresztezett karokkal és lábakkal 

fekvő  kisfiúval kezdtem el dolgozni az 1 tréneri 

végzése közben, aki nagyon közömbösen viselt 

minden külső ingert: nem mutatott reakciót 

hangra, fényre, érintésre, egyedül a mozgás volt 

az, ami mintha felkeltette volna a figyelmét. Egy 

bizonyos idő eltelte után, egyre nyilvánvalóbb 

lett az, hogy figyel amikor elkezdünk mozogni 

és egy idő után megtanulta, hogyan mozgassa 

segítséggel a tömegeit, hogyan forduljon. Arra 

lettem figyelmes, hogy elkezdett mosolyogni az 

érintésre, a mozgásra, figyelni a hangra, a fényre, 

a megjelenő arcra. A Kinaesthetics segítségével 

„kinyíltak” a külső érzékszervei.
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Kinaesthetics 
vezetői szempontból

-

-

Ute Kirov arról beszélgetett 

Ute Kirov: Hogyan emlékszel vissza arra, amikor 

a Kinaestheticset megismerted? 

 A 2000-es évek elején építettük 

ki a Gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondo-

zó szolgálatát, aminek a létrehozásában a Linzi 

Caritas is támogatott minket. Ők ajánlották a 

Kinaestheticset mint fontos képzési lehetőséget. 

Ezután Hermine Moser, Kinaesthetics tréner két-

szer járt Romániában, hogy két bevezető képzést 

tartson ápolási területen. Ezeken a képzéseken én 

is részt vettem, és fordítottam is. 

Kirov: Mi volt számodra új?

Péter: Az a megközelítés, ami az egész embert a 

középpontba helyezi. Hogy hogyan működik az 

ember. Ez egy teljesen új megközelítése volt az 

ápolásnak. Egy teljesen új ápolási szemléletmód 

volt, mint amit korábban a Romániában és Né-

metországban végzett ápolói munkám során va-

laha is megtapasztaltam. 18 hónapig dolgoztam 

Bajorországban egészségügyi asszisztensként egy 
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szociálterápiás intézményben. 

Kirov: Mi történt a Hermine Moser által tartott 

képzések után?

Péter:  A képzés résztvevői nagyon lelkesek vol-

tak. Olyan visszajelzések voltak, hogy „eddig pul-

zusmérőként dolgoztunk, csak most kezdjük el 

igazán az embert ápolni”. Jó néhányan megkeres-

tek, hogy még lesznek-e Kinaesthetics képzések, 

hogy elmélyülhessenek jobban a témában. Ezért 

Márton Andrással, a Gyulafehérvári Caritas igaz-

gatójával és a Linzi Caritasszal lehetőségeket ke-

restünk a folytatásra. A Linzi Caritas szervezett 

egy találkozót, ahol megismerkedtünk a European 

Institute für Human Development (EIHD) igaz-

gatójával, Roland Mangolddal. Felvázoltuk neki, 

hogy mi történt eddig, és milyen céljaink vannak. 

Roland azt javasolta, hogy feltétlenül ismerked-

jünk meg Stefan Knobellel, aki a Kinaesthetics 

Schweiz és az EIHD képzési műhelyének akkori 

vezetője volt. Roland a találkozónk után Románi-

ába látogatott, és tetszett neki, amit látott, amit 

eddig csináltunk. Ezután tartotta nálunk Stefan 

Knobel az első képzését, amin én is részt vettem, 

és ott kezdtük el a nagyszabású terveink szövését.

Kirov: Ezekből a tervekből láthatóan sok minden 

megvalósult. Ha visszatekintesz, akkor mi válto-

zott szerinted a Gyulafehérvári Caritas ápolási 

tevékenységeiben az elmúlt 10 év alatt? 

Péter: Ha a számokat nézem, akkor azt látom, 

hogy nagyon sok kollégánk vett részt Kinaesthe-

tics bevezető és haladó képzéseken. Sokon végez-

ték el a trénerképzés különböző fokozatait is. Ha 

nem a számokat nézem, hanem az ápolás minő-

ségét tekintem, akkor kiderül, hogy sokat válto-

zott az otthoni gondozás hírneve is. Azt mond-

ják rólunk, hogy olyan esetekkel is foglalkozunk, 

akiknek nem sok kilátásuk van a gyógyulásra. Re-

habilitáció specialistának tartanak minket, noha 

nem végzünk rehabilitációt. De úgy tűnik, hogy 

amit a Kinaesthetics segítségével el tudunk érni 

a betegek és hozzátartozóik (ön)hatékonyságának 

területén, az még mindig a rehabilitáció fogalom-

körébe tartozik a köztudatban. 

Kirov: Ez azt jelenti, hogy az otthoni gondozás 

ápolói a Kinaesthetics kompetenciaközpontú 

szemléletmódját a hétköznapokban is megélik. A 

híretek idáig ér. 

Péter: Igen, pontosan. A kollégáim ilyen kompe-

tenciaközpontú tanulási folyamatokat alakítanak 

ki. Az emberek magukat fejleszthetik, önállóbbak 

lehetnek, ha megtapasztalják a saját hatékonysá-

gukat. Az is érdekes jelenség, hogy sok ápoló, akik 

a Kinaesthetics trénerképzést elvégezték, később 

vezetői pozícióba kerültek. Felelősséget vállalnak, 

és így az ötleteiket és meglátásaikat a gyakorlatba 

is ültethetik. Ők azok, akik a többieket folyamato-

san támogatják, és utat mutatnak számukra. 

Kirov: Időközben egy új kezdeményezésetek is meg-

valósult Erdélyben – Kinaesthetics központokat 

hoztatok létre. Mesélnél erről? 

Péter: Felmerült a kérdés, hogy hogyan tudnánk 

mások számára is elérhetővé tenni a megszerzett 

Kinaesthetics kompetenciáinkat. Erre a kérdésre 

jelentenek választ a felépített Kinaesthetics köz-

pontok, ahol idősekkel, fogyatékkal élőkkel, de 

szülőkkel és egészséges gyerekekkel is dolgoznak 

a Kinaesthetics trénerek. Hozzátartozók is meg-

keresnek minket, hogy a mozgáskompetenciájuk 

fejlesztésén dolgozzanak. Vannak, akik egyedül 

jönnek, és vannak, akik csoportosan. Utakat ke-

resünk az alkalmazkodási készségük bővítéséhez, 

hogy lehetővé tegyük számukra a nagyobb önál-

lóság elérését. A múlt héten mesélte nekem egy 

idős hölgy, hogy most olyan dolgokat is meg tud 

csinálni, amiket fiatalon sem tudott. Sok ilyen tör-

ténetet mesélhetnék még.

Kirov: A fogyatékkal élőknél és a hozzátartozóik-

nál ez a hatás nyilvánvalóan sokáig fennmarad.

Péter: Nem csak náluk. Egyre többen keresnek 

meg hátfájással – akár ápolók, akár más területen 

dolgozók. Másoktól hallják, hogy tudunk valamit, 

ami segíthet. Kezdetben nagyon megdöbbennek, 

amikor megtudják, hogy magukban kell valamit 

változtatniuk. Az az elképzelés, hogy egy terape-

uta majd bizonyos fogásokkal vagy receptekkel 

rendbe hozza ami elromlott, még mindig eléggé 

elterjedt. De amikor észreveszik, hogy ők is ha-

tással tudnak lenni magukra, akkor sok minden 

megváltozik. Stefan Knobel és Rosmarie Suter 

mondta, egy cikkében, hogy „én vagyok a saját 

egészségügyem“. És pontosan ez történik. Az em-

berek felfedezik, hogy ugyan a gyógyszerek és a 

különböző terápiák bizonyos esetekben nagyon jó 

szolgálatot tesznek, de a legnagyobb befolyással 

a saját egészségfejlődésemre én magam vagyok a 

magatartásomon keresztül.

Kirov: Érdekes, hogy ti sokkal egyszerűbben el tud-

játok érni az ápoló hozzátartozókat, mint mi a 

német nyelvterületen.

Péter: Ez nagyrészt a romániai körülményekkel 

függ össze. Itt nincs annyiféle terápiás lehetőség, 

mint Nyugat-Európában. Nálunk minden szalma-

szálba belekapaszkodnak az emberek, amiről úgy 

vélik, hogy a segítségükre lehet. Pénz nincs sok, és 

nincs túlkínálat a terápiákból sem.

Kirov: A Kinaesthetics a nevelésben program te-

rületén is nagy lépéseket tettetek. Pedagógusok, 

gondozók és szülők is foglalkoznak a Kinaesthe-

tics-szel.

Péter: Kezdetben úgy volt, hogy mindenféle szak-
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mai háttérrel érkeztek résztvevők a Kinaesthe-

tics az ápolásban bevezető képzésekre. Később a 

trénerképzés résztvevői is különböző háttérszak-

mákkal rendelkeztek. Függetlenül attól, hogy fo-

gyatékos gyerekek hozzátartozói, pedagógusok, 

vagy gondozók voltak, mind hasznosnak találták 

a Kinaestheticset a saját szakterületükön.

Romániában a tanügy és az iskolarendszer egy-

fajta információátadásra épül. A Kinaesthetics 

segítségével a pedagógusok viszont hirtelen 

olyan gondolkodás- és cselekvésmódokkal talál-

koztak, ami a gyerekek és fiatalok kompetenciáit 

és készségeit helyezte a középpontba. A tanári 

hivatást már a fejlődést támogató szakmaként 

tekintik. A gyerekekkel a hétköznapi élet fontos 

aspektusait kutathatják – és ez lelkesíti a peda-

gógusokat.

Kirov: Szerinted mi a Kinaesthetics jövőperspek-

tívája a magyar és román nyelvterületen?

Péter: Az EKA, a stiftung lebensqualität és a 

Svájci Kohéziós Alap támogatásának köszön-

hetően összesen több mint 70 Kinaesthetics 

trénert tudtunk képezni. Ezek a trénerek külön-

böző programok keretein belül közelebb tudják 

hozni a Kinaesthetics szemléletmódot az em-

berekhez. Ez ahhoz vezet, hogy egyre többen 

mutatnak érdeklődést iránta. Nem csak ápolók, 

hanem ápolásra szorulók, ápoló hozzátartozók, 

pedagógusok, nevelők és szülők egyaránt. Biztos 

vagyok abban, hogy a Kinaesthetics ápoló hoz-

zátartozók, Kinaesthetics egészség a munkahe-

lyen, Kinaesthetics a nevelésben és Életminőség 

időskorban programok hamar elterjednek ná-

lunk. Tartottunk már képzést a Caritas irodában 

dolgozó munkatársaknak is. A hatás egyértelmű 

volt: a képzés résztvevői saját kezdeményezésből 

sok mindent átalakítottak az irodákban. Nagy 

potenciált látok több területen is.

Kirov: Arra is látsz potenciált, hogy egész Ro-

mániában elterjedjen a Kinaesthetics? Sőt, akár 

Magyarországon is? 

Péter: Magyarországról több megkeresést is 

kapunk. Eddig viszont egy kicsit visszafogtuk 

magunkat, mivel oda kell figyelnünk, hogy a le-

hetőségeinket, kapacitásainkat ne feszítsük túl. 

A Kinaesthetics Romania projekt lezárása után 

is szeretnénk a megkezdett fejlődési folyamato-

kat folytatni, ezért már egy következő projekten 

dolgozunk: kompetenciaközpontot hozunk létre 

vezetőknek és intézményeknek, szervezeteknek. 

Meg vagyunk arról győződve, hogy a Kinaesthe-

ticset jól be lehet építeni egy szervezet életébe, 

ha a szervezet vezetői a témát elfogadják, és a 

vezetői magatartásukat is ehhez alakítják. És ez 

lehet a belépőnk sok helyre. Lépésről lépésre 

dolgozunk: egyrészt alapképzéseket kínálunk, 

másrészt bevonjuk a vezetőket is.

Kirov: Ez nagyon ígéretesnek hangzik. 

Péter: Az is. De alaposan meg kell terveznünk a 

további fejlődési lépéseket. Jelenleg sokan meg-

keresnek, hogyan lehetne a Kinaestheticset a ré-

giónkban elterjeszteni, de nagy az érdeklődés a 

Moldvai Köztársaság, Magyarország, Szlovákia 

és Szerbia részéről is. Úgy tűnik, hogy az egész 

régió mozgásba lendülhet. 

Kirov: György, köszönöm az izgalmas beszélgetést.
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„A következő lépés 
a Kinaesthetics 
népszerűsítése”

6 év alapozás. A Kinaesthetics Romania Egye-

sület alapítása óta sok minden történt. A Svájci 

Kohéziós Alap pénzügyi támogatásával, a stiftung 

lebensqualität és a Gyulafehérvári Caritas pénz-

ügyi és szakmai hozzájárulásával megalapoztuk a 

szervezet működését. Az első 6 év építkezési fázi-

sa után sikerült elérnünk a trénerek számában és 

a szakmai tudásunkban és kompetenciáinkban is 

egy olyan fejlődési szintet, ahol a szervezet struk-

túráját, hétköznapi működését és a célkitűzéseit a 

következő időszakra újra kellett gondolni.  

2016 - fordulópont. 2016 fordulópont a 

Kinaesthetics Romania történetében. 2016. feb-

ruár 17-én az egyesület közgyűlése új vezetőséget 

választott, akiknek fő feladata, hogy a szervezetet 

ebbe az új fejlődési szakaszba vezessék.

A Kinaesthetics népszerűsítése. Az 

egyik legfontosabb célkitűzésünk a következő 

évekre a Kinaesthetics népszerűsítése Romániá-

ban. Az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy 

minél több Kinaesthetics trénert képezzünk, hogy 

itt Romániában is meglegyen a saját kompetenci-

ánk a Kinaesthetics szemléletmód meghonosításá-

hoz és továbbadáshoz. A következő lépésként sze-

retnénk a Kinaesthetics szemléletmódot szélesebb 

közönséggel is megismertetni. Mivel a Kinaesthe-

tics Romania létrehozása a Gyulafehérvári Caritas 

egyik fejlesztési projektjének keretén belül valósult 

meg, ezért a trénerek nagy része a Caritas alkalma-

>>
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nak számít. 

Sebestyén Lázár

és Pfemeter Mária
-
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zottja. De mellettük már 9 különböző fokozatú kül-

sős tréner is tevékenykedik. A következő években 

az ő számukat szeretnénk megsokszorozni, hogy 

egy szélesebb és heterogénebb célközönséget is el-

érhessünk, a Kinaesthetics szemléletmódot pedig a 

romániai köztudatba ültethessük.

A Kinaesthetics bevitele a szakkép-
zésekbe, felsőoktatásba. Hiszünk abban, 

hogy bármelyik szakmai területen úgy érhetjük el 

a paradigmaváltást a leghatékonyabban, ha a szak-

ember-utánpótlás képzésébe is bekapcsolódunk. A 

Caritas Felnőttképzési Központjának tapasztalatai 

azt mutatják, hogy ha a Kinaesthetics része az alap-

képzésnek (például idősgondozó, gyermekgondozó 

szakképzésekben), akkor ennek segítségével egy 

más szemléletmódú új generáció léphet be a mun-

kaerőpiacra. Ezért szeretnénk a következő években 

a Kinaesthetics képzéseket a felnőttképzés és felső-

oktatás más szintjein is meghonosítani.

Ápoló hozzátartozók. Erdélyben a lakosság 

többsége még mindig nem jut szakszerű ápoláshoz 

és gondozáshoz. Sokaknak az jelenti az egyetlen 

esélyt a túlélésre, hogy a családtagjaik, szomszédok 

bekapcsolódnak az ápolásukba, és segítik őket a 

hétköznapok során. Ezért nagyon fontos, hogy az 

ápoló hozzátartozók képzésére hangsúlyt fektes-

sünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a trénereink 

között már két ápoló hozzátartozó is van.

Szakmai továbbfejlődés. A népszerűsítés 

mellett a trénereink szakmai továbbképzésére is 

nagy hangsúlyt fogunk fektetni. Az eddigiekben 

a tréneri tudás megalapozásával foglalkoztunk, és 

ez idei év volt az első, amikor a trénerképzések 

mellett ápolási és nevelési területen továbbkép-

zést is tudtunk szervezni. A Gyulafehérvári Cari-

tas partnerszervezetünk keretén belül különböző 

területeken dolgoznak Kinaesthetics trénerek, ez 

pedig kitűnő lehetőséget kínál arra, hogy szakmai 

kutatómunkát is végezzünk. Vannak olyan egye-

dülálló programok is, amelyek a Kinaesthetics 

Curriculum fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak, és 

az egész európai Kinaesthetics hálózat számára 

érdekesek lehetnek (pl. a Szent Lukács Központ-

ban zajló újhabilitációs munka). Tervezzük, hogy

és nevelés területén tevékenykedő szakemberek 

számára

-

gi szakmai kiadványokban is megjelentetjük

-

szeresen megjelenő Életminőség című szakfolyó-

iratot.

Nemzetközi együttműködés. 
A Kinaesthetics Romania létrejöttében nagyon 

fontos szerepet játszottak azok a német nyelvte-

rületről érkező trénerek, akik önkéntesen és el-

kötelezetten vállalták, hogy képzéseket tartanak 

Erdélyben. A Gyulafehérvári Caritas keretein belül 

létrehozott mozgáskompetencia fejlesztőközpon-

tok Németországban, Ausztriában és Svájcban 

is nagy visszhangot kaptak. Ezért is szeretnénk a 

Gyulafehérvári Caritasszal együtt ezt a nemzetkö-

zi együttműködést és tapasztalatcserét továbbra 

is támogatni. Ennek egyik tervezett formája, hogy 

külföldi trénerek gyakorlati időszakot tölthetnek el 

a Kinaesthetics központjainkban.

A szakmai szervezet megerősítése. 
Ahhoz, hogy ezeket a célokat elérhessük, minden-

képpen szükséges a trénerek elkötelezett hozzá-

állása. Ezért jelenleg is nagy hangsúlyt fektetünk 

arra, hogy segítsük a Kinaesthetics tréner identitás 

kialakulását, ami abban segíti őket, hogy a normál 

szakmai életünk mellett egyre jobban magukénak 

érezzék a tréner szerepüket és feladataikat, és meg-

találják a helyüket a Kinaesthetics hálózatban. A 

Kinaesthetics Romania továbbfejlődésének feltétele, 

hogy a trénerek magukénak érezzék ennek a felelős-

ségét. Ez szintén egy nagyon fontos téma az egye-

sület következő fejlődési szakaszában, mivel a saját 

erőnkből kell a továbbfejlődésünket biztosítani.

>>
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