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JNSZMPSZ TISZAFÜREDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

BESZÁMOLÓJA A EFOP 3.1.6 PROJEKT 2019. II. NEGYEDÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

Relax csoport: helyes indulat, düh és feszültségkezelési gyakorlatok hátrányos helyzetű 

gyermeknek című programról 

Időpont: 2019. június 17 – június 21.  

Helyszín: JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézménye 

A relax csoport célja az volt, hogy a gyerekek megtanulják a feszültség-, indulat- és problémakezelés 

helyes technikáját, a szorongásos feszültségek egészséges kezelését, copingját. Kommunikációs 

gyakorlatok segítségével fejleszthették saját érzéseik megfelelő kifejezését és mások érzéseinek helyes 

értelmezését. A csoport erősítette a gyermekek önbizalmát, mely által párhuzamosan fejlődik az 

önértékelés, és csökken a szorongásszint is. A gyerekek mindennap elsajátíthatták a gyermek relaxáció 

és meditáció elemeit, és egyéb feszültségoldó, imaginációs technikákat. A csoport során felhasználtam 

gyógyító meséket is, amelyek segítették a napi témák megértését és feldolgozását a gyermekek 

számára. A csoport pozitív hozadéka, hogy a tanulók jelen életükben és a későbbiekben is hasznát 

vehetik az iskolai és a mindennapi élet feszültségeinek kezelésben a relaxációs technikák megtanulása 

által. A csoport nemcsak azon gyerekeknek nyújtott szakmai segítséget, akiknek problémájuk van, 

hanem az egészséges, jól működő gyermeknek is, hiszen a relaxáció mellett fejlődött az önismeretük, 

verbális és nonverbális kommunikációjuk, szociabilitásuk, közösségi ismereteik.  

Az 5 nap során a napi 3 órában változatos programot sikerült megvalósítani a gyerekekkel:  

- Rengeteget játszottunk kiscsoportban benn és kinn a nagy meleg miatt.  

-  Meséket dolgoztunk fel a napi témának megfelelően.  

- Voltak írásos, rajzolós feladatok is. Születtek közös rajzok, emlékek egymásról.  

- Meditáltunk és relaxáltunk mindennap, amelyet a gyerekek nagy örömmel vártak, neki is 

készülődtek plédjükkel, párnájukkal.   

- Gyakoroltunk feszültségkezelő technikákat is.  

- A csoport végén lett egy Király és Királynő, 

aki kis ajándékba részesült.  

- Közösen elmentünk fagylaltozni is a nagy 

meleg örömére.   
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Összességében a gyerekek nagyon élvezték az öt napot, alig akarták abbahagyni a csoportot. 

Megszerették, megismerték egymást és önmagukról is sokat tanultak. Megtanulták a gyermek 

relaxáció és meditáció elemeit. Ismeretük sokat bővült feszültség- és indulatkezelés terén is.   

Képek:  

        

 

       

Tiszafüred, 2019. június 25. 

                                                                            

Szabóné Bukta Henrietta 

                                                                             

klinikai szakpszichológus 

 

 


