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JNSZMPSZ TISZAFÜREDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

BESZÁMOLÓJA A TÁMOP 3.1.6 PROJEKT III. NEGYEDÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

 

Prepubertás gyermekeknek önismereti, személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tábor 

 
2018. 07. 02  és 2018. 07. 06 között a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi 

Tagintézményében (5350, Tiszafüred, Fő út 26.) az EFOP 3.1.6 – „A köznevelés esélyteremtő 

szerepének erősítése” pályázat keretein belül megtartásra került a Prepubertás gyermekeknek 

önismereti, személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tábor programunk napi 4 órában, 8:00-

12:00-ig. A hat fős csoportot Oláh Júlia pszichológus vezette. 

 

Már régóta szerettem volna ilyen tematikájú csoportot vezetni, ezért örültem ennek a 

lehetőségnek. Elsőként a hozzánk tartozó iskoláknak küldtem el e-mailben a meghívókat és 

kértem, hogy azokat továbbítsák az osztályoknak és szülőknek. Megadott időpontig sajnos nem 

kaptam visszajelzést, ennek egyik feltételezhető okának a tanítás végi időszakot tartom, mely 

során több teendő nehezedik a pedagógusokra. Végül a csoport négy korábbi ellátásba vett 

gyerekből és két önként jelentkezőből megalakult. 

Az öt napos tábor minden napjának adtam egy témát és ezekhez igazodva alakítottam ki a 

feladatok listáját, melyek a következők voltak: Ismerkedés, kommunikáció, önismeret, 

konfliktuskezelés, majd érzelmek és zárás. 

Az első napon arra helyeztük a hangsúlyt, hogy jobban megismerjük egymást különböző 

játékokon keresztül, majd egy filmrészletet tekintettünk meg. A második napon elmélyedtünk 

a kommunikáció útvesztőiben és megtapasztaltuk, hogy egy bizonyos információ mennyi 

módon juthat el hozzánk és közben milyen változásokon megy keresztül, valamint az egy- és 

kétirányú kommunikáció közötti különbségeket is megvizsgáltuk. Az Activity játék még 

közelebb hozta a tanulókhoz azt a tényt, hogy nem csak verbálisan tudunk egymással 

kommunikálni. A harmadik napon önmagunkat szerettük volna jobban megismerni és ebbe a 

témába beleépítettük a társak rólunk kialakított képét is olyan módon, hogy visszajelzéseket 

adtunk egymásnak. Gyerekkori képeket néztünk és megalkottuk a saját szociális atomunkat. 

Vágyott házat rajzoltunk és megvizsgáltuk az iskolához való viszonyunkat. A negyedik napon 

megismerkedtünk a konfliktuskezelő stratégiákkal és kiderítettük, hogy kire melyik jellemző. 

Értékeket árvereztünk, melyekre bárki licitálhatott. A téma zárásaként szülő-gyermek 

konfliktusos szituációkat játszottunk el különböző stratégiákat alkalmazva, de ez már átcsúszott 

az ötödik napra. Az utolsó napunk nagyon aktívra, talán kissé már tömörre is sikeredett, mivel 

ekkor ismerkedtünk meg a különböző érzelmekkel egy kártya összepárosítós játékon keresztül 

(arcokhoz kellett párosítani az adott érzelmet), majd pedig újságok segítségével megtippeltük, 

hogy mi érezhetnek a magazinokban szereplő személyek. Zárásként mindenkinek kívántunk 

valami jót a jövőre nézve és összeírtuk az adott 

személy pozitívumait vagy megemlítettük az elmúlt 

öt nap során tapasztalt kiemelkedő teljesítményét 

valamilyen téren. 

A tanulók szerettek volna több játékot és szabad 

időtöltést, de elfogadták az általam meghatározott 

kereteket. Napról-napra egyre nyitottabbá váltak és 
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az aktivitásuk is növekedett. Jól működő és egymásra odafigyelő közösséggé váltak. A 

minőségértékelés során jó eredményeket kapott a rendezvény, bár a tanulók előzetes elvárásai 

némileg eltérőek voltak, mint amit kaptak. Összességében jól érezték magukat és a 

későbbiekben másnak is szívesen ajánlanák. 

 

 

Tiszafüred, 2018.07.13.    Oláh Júlia 

 pszichológus 
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