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A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az 

EFOP 3.1.6 projekt 2019. évi 2. negyedévi megvalósításáról 

 

 

„Tanításról-tanulásról másképp” intenzív tréning  

 

 

A Tanításról-tanulásról másképp intenzív tréning a Forster Vadászkastély és Szálloda 

helyszínén (Bugyi) összesen 10 fő részvételével, 2019. június 24-26-ig valósult meg.  

A tréningen, melynek célja az intézményi tudásmegosztás, jó gyakorlatok adaptációja, a 

járási települések nevelési-oktatási intézményeiből 8 pedagógus vett részt.  

A tréningvezetők – Horváth Csilla pszichológus és Dr. Pásztorné Parádi Emőke 

gyógypedagógus voltak, akik a programelemek kiválasztásánál, összeállításánál arra 

törekedtek, hogy azok változatosságuk mellett másfajta szemléletet is tükrözzenek. A 

tevékenységek, feladatok a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók nevelése-oktatása 

kapcsán való másfajta gondolkodás, szemlélet mellett olyan önismereti és 

konfliktuskezelési módszerekből is mintát adtak (illetve gyakorlati alkalmazásukra is 

lehetőséget biztosítottak) melyek a pedagógusok hétköznapi munkájában is segítséget 

nyújthatnak. 

A tréning során a pszichológus által vezetett csoportos beszélgetések mellett, a pedagógusok 

az önismeret, a kommunikáció, a kreativitás és asszertív viselkedés fejlődését segítő egyéni, 

páros és kiscsoportos feladatokat végeztek, különböző szituációs helyzetekben próbálhatták 

ki magukat.  

 
A tréningprogram alatt a pedagógusok az ismert, új köntösben megjelenő gyakorlatok 

mellett új játékokat ismerhettek meg, amivel „másképp” vehetnek részt a nevelés, a tanítás-

tanulás folyamatában. 

A tréning helyszíne - szépsége és nyugalma 

által (a kastélyszálló, a park, a természet 

közelsége) - a résztvevő pedagógusok számára 

a szakmai fejlődés mellett lelki feltöltődést is 

jelenthetett.   
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A képzési szakaszok közti szünetek illetve az egyes napok szakmai programját követő 

szervezett vagy szabadidős programok a résztvevők közötti személyes kapcsolatok 

kiépítését, a tudás- és információ megosztás, az egymástól tanulás lehetőségét is segítették. 

 

                              
 

A rendezvény sikerességét, szakmai megvalósulását támogatta, hogy a képzésen a 

pedagógusok valamennyien önszántukból, érdeklődéssel és motiváltan vettek részt.  

A képzésen résztvevő pedagógusok a három nap után pozitívan nyilatkoztak, a rendezvény 

előzetes elvárásaiknak megfelelt, annak szervezésével és a szakemberek munkájával teljes 

mértékben elégedettek voltak.  

 

     Szolnok, 2019. június 30.                    Horváth Csilla és Dr. Pásztorné Parádi Emőke 

            


