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Beszámoló a VI. Nevelésügyi Kongresszus Gyermekvédelmi 

Előkongresszusáról 
 
1993. június 5-én, az Építők Székházában került sor a VI. Nevelésügyi Kongresszus 

Gyermekvédelmi Elő-kongresszusára a Magyar Pedagógiai Társaság Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Szakosztálya, a FICE Magyarországi Egyesülete és a Hajdúsági Jóléti Szolgálat Alapítvány 
rendezésében. 

Dr. Tóth László a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) Gyermekvédelmi Szakosztályának 
elnöke megnyitó beszédében vázolta a VI. Nevelésügyi Kongresszus és annak szerves része, a 
Gyermekvédelmi Előkongresszus céljait. Mint mondotta, az Előkongresszus segítséget kíván 
nyújtani a gyermekvédelemben valóban szükséges átalakításokhoz, továbbá hozzá kíván szólni a 
gyermeki jólétről szóló törvénytervezethez, a közoktatási törvényhez, a szociális törvény 
módosításához, mindenütt kiemelve az óvodai, iskolai, tehát intézményes gyermekvédelem 
fontosságát. E fontos célkitűzések az 1993-as Kongresszust az 1896-ban tartott első mellé 
rangsorolják, amelynek komoly kihatása volt a gyermekvédelemre (1901-es törvény elfogadása). 

Dr. Cseres Judit pszichológus beszámolt a „Gondozó nevelő környezet" témakörben a 
gyermekvédelem nevelési területein folytatott reprezentatív vizsgálatról. A FICE Magyarországi 
Egyesülete a Magyar Gyermekvédelmi Kamarával közös kutatást folytatott, melynek célja a hazai 
gyermek- és ifjúságvédelmi nevelés néhány jellemző területének áttekintése és a feladatok 
felmérése volt 

A vizsgálat három fontos témakörre terjedt ki: a családi hátteret, a nevelőszülői környezetet és a 
nevelőotthoni nevelést vizsgálta. 

Volentics Anna a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Pszichopedagógiai 
Tanszékének vezetője „Problémakezelő gyermekvédelem az 1980-90-es években" című 
előadásában történeti áttekintést adott a külföldi és hazai gyermekvédelem alakulásáról, mind a 
területi gyermekvédelem, mind a nevelőotthonok vonatkozásában. 

Blumenfeldné dr. Mikola Júlia a FICE Magyarországi Egyesületének elnöke az óvodai, iskolai 
gyermekvédelem jelen helyzetét és problémáit mutatta be előadásában. Megállapította, hogy a 
veszélyeztetettség megelőzése terén az utóbbi években bizonyos visszaesés mutatkozik. 

Kiemelte, hogy az óvodai-iskolái gyermekvédelmet nem mellékesen, hanem fő feladatként 
kellene kezelni, melyből nem hiányozhatnak a képzett szociálpedagógusok, akik a gyámhatósághoz 
történő jelző funkciójukon kívül lényegi segítséget tudnának nyújtani a rászoruló családoknak is. 
Az előadás lényegében a szakemberek által évek óta hangoztatott igényeket foglalta össze. 

A kongresszus résztvevői megfogalmazták a gyermekvédelmi törvény mielőbbi megalkotásának 
szükségességét, a szakmai képzés, a preventív szemlélet, valamint e témában születő publikációk 
fontosságát. 

 
Aczél Ilona  
szociológus,  
Főv. GYIVI 
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