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A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az 

EFOP 3.1.6 projekt 2. negyedévi megvalósításáról 
 

 

„Tanításról-tanulásról másképp” intenzív tréning  

 

 

2018. június 18-20-ig az intézményi tudásmegosztás, jó gyakorlatok adaptációjának 

megvalósulásáért intenzív tréninget tartottunk általános iskolai pedagógusok számára. A 

rendezvény, amely a Forster Vadászkastély és Szálloda helyszínén (Bugyi) valósult meg, 

összesen 10 fő résztvételével zajlott. 

A tréning első turnusában (a tréning a pályázat teljes időszaka alatt négyszer ismétlődik meg, 

más-más résztvevőkkel és trénerekkel) a járási kistelepülések iskoláiból 8 tanító/tanár volt 

jelen. 

A tréningvezetők - Gleviczky Marianna és Dr. Pásztorné Parádi Emőke mesterpedagógusok - 

úgy állították össze a programelemeket, hogy azok változatosak legyenek és mindenképpen 

olyan „új” szemléletet tükrözzenek, melyet a későbbiekben a bevont pedagógusok hasznosítani 

tudnak.  

A tréning során kiscsoportos 

feladatokkal és egyéni helyzetekkel 

váltakozva igyekeztünk megmutatni, 

hogy hogyan is értelmezhetjük a 

tanítást másképp. Mi minden kell 

ahhoz, hogy a tanulás létrejöjjön, 

hogyan éljük meg tudatos 

pedagógusként a kommunikációs 

folyamatot, hogyan lehetünk 

asszertívak. 

Mutattunk játékokat, amivel – nem 

hagyományos módon – taníthatják a 

gyerekeket, és megmutattuk 

számukra, hogy az időnként 

„reménytelennek” tűnő helyzeteket is 

képesek megoldani. Fő célként jelent meg a hagyományos gondolkodási módok elengedése, új 

szemlélet átadása a gyermekről, gyermeki fejlődésről, a tanítás-tanulás folyamatáról. 

Azzal, hogy a tréning olyan helyszínen valósulhatott meg, amely a résztvevő pedagógusok 

számára a tanév befejezését követően a szakmai fejlődés mellett lelki feltöltődést is jelenthetett, 

a szervezők azon célja is megvalósult, hogy a háromnapos intenzív program a pedagógusok 

számára jutalom értékű is legyen. 
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A tréningelemeket követő „szabad” 

esti programok hozzásegítették a 

résztvevőket személyes kapcsolatok 

kiépítéséhez, a napi rutinból való 

kilépés lehetőségéhez, olyan szakmai 

kapcsolatok kialakításához, ami 

elindítja a kreativitás kibontakozását, 

lendületet ad a következő tanévhez. 

A pedagógusok a tréninggel teljes 

mértékben elégedettek voltak. 

A szakmai tartalmán túl hasznossága 

volt a programnak az is, hogy a 

különböző iskolákból érkezők 

megismerhették egymás intézményeit, 

lehetőségük nyílt kapcsolatot építeni egymással, tanulni egymástól. Már a haza utazáskor 

megbeszéltek iskolák (osztályok) közötti együttműködéseket, konkrét látogatást, közös 

programot. Így biztosak lehetünk abban, hogy a program hasznosulása hosszú távú lesz. 

 

    

 

Szolnok, 2018. június 30.  

Gleviczky Marianna és Dr. Pásztorné Parádi Emőke 

                                                                       programfelelősök 


