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BESZÁMOLÓ AZ EFOP 3.1.6-16-2017-00026 PÁLYÁZATI PROJEKT 2019. I. 

NEGYEDÉVI 9. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZBERÉNYI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 9. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászberényi Tagintézmény „A pszichodráma és a beszédtechnika elemeinek 

felhasználásával a 6.-7.-8. osztályos tanulók önismeretének, önbizalmának, kreativitásának 

és kommunikációs képességeinek fejlesztése” tartalmú tevékenységet valósította meg.  

Helyszín: JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézménye, 5100 Jászberény, Nagytemplom u. 1. 

Előadó: Szebeni Viola, Kutas Erna 

A mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy akár tipikus fejlődésű, akár tanulási 

nehézséggel küzdő, illetve tehetségígéretes gyermekekről van szó, sokan közülük mennyire 

nehezen kommunikálnak. Ezért arra gondoltunk, hogy szervezünk számukra olyan programot, 

amiben fejlődhet a kommunikációs készségük, a pszichodráma során pedig gyakorolhatják 

azt, valamint a közösségben való együttműködést is elsajátíthatják.  

A beszédtechnikai gyakorlatok és drámajáték elemeinek ötvözése a következő előnyökkel jár: 

A gyermekek a dráma során egymásnak mesélnek. A beszédtechnikai elemek elsajátítása 

révén, olyan szintre emelkedhetnek a kifejező beszéd gyakorlása által, hogy sokkal 

expresszívebben, kifejezőbben adhatják elő gondolataikat, oly módon, hogy társaik megélését 

jobban segíthetik. 

 A dráma során nagyon fontos, hogy a gyermekek beszédészlelése megfelelő legyen. Csak 

akkor tudja eljátszani a vállalt szerepet, ha a szövegkönyvet megérti. 

A kifejező beszéd megtanulása által sokkal jobban el tudja játszani a vállalt szerepet: 

megtanul dörmögni, sziszegni, kacsásan beszélni stb. 

Nem utolsó sorban elkezd bátrabban beszélni, esetleg artikulálni. Megszűnhetnek azok a 

beszédgátlások, amelyek a beszédtechnikai játékok során feloldódtak. Olyan ötleteket 

emelhetnek át, amelyek a játékot élvezhetőbbé teszik, szimbolikus tartalmát kidomborítják. 

Elkészítettük a program figyelem felhívó plakátját, elkezdtük toborozni a gyermekeket, 

összeszedni a szükséges kellékeket, megbeszéltük a tematikát, a foglalkozások időpontjait.   

A foglalkozások felépítésében Kende B. Hanna (2003): Gyermekpszichodráma, Montágh 

Imre (1989): Nyelvművesség: A beszéd művészete című kötetei szolgáltak alapul. A 

foglalkozások két nagy részre bonthatók: beszédtechnika és pszichodráma. A két fő rész 

további területekre tagolódik:  

Beszédtechnika: légző – lazító gyakorlatok; koncentrációs gyakorlatok; kiejtés gyakorlatai; 

beszédritmus gyakorlatai; szöveges gyakorlatok. 

Pszichodráma: A foglalkozások alapvető célja a beszédtechnika és a pszichodráma ötvözése, 

mely a tehetséggondozást, az önismeretet, személyiség fejlesztést, valamint a tudatos 

kommunikáció alkalmazását célozza. 

A foglalkozáson tíz 12-14 éves 6.-7.-8. osztályos tanuló vett részt. 

Valamennyiüket szüleik kísérték el. A szülők számára rövid tájékoztatót tartottunk, melyben 

jeleztük a szerződésben rögzített paramétereket és a találkozások alapvető szabályait. Ilyen a 

pontos érkezés, a távolmaradás esetén elvárt 

értesítés módja, valamint a csoport történésekre 

vonatkozó titoktartási kötelezettség a gyermekek 

számára. 

A foglalkozáson használt eszközök a két terület 

szerint a következők: 

Beszédtechnika: kinyomtatott versek, szövegek; 

borítékok; labdák; babzsákok; lufik; hanszerek; 
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Pszichodráma: bábok, jelmezek, festék, rajzlap 

 

A tervezett elemek minden alkalommal megvalósultak.  

Az ÖBÖL Projekt körültekintően megtervezett és jól szervezett volt. A szervezés során 

számomra az bizonyult a legnehezebb feladatnak, hogy meg is tartsam a beszédtechnika 

foglalkozás fő részeit (légző gyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok, ritmusgyakorlatok, 

kiejtés gyakorlatai, kommunikációs gyakorlatok), azok aránya még elérje a fejlesztés célját, 

de a tanulók számára még érdekes, inspiráló legyen, és a motivációjuk fennmaradjon. A 4 

foglakozás során ez többnyire sikerült is, bár az utolsó foglakozás első harmadában komoly 

feladat elé állított az a helyzet, hogy a csoport nagy része fáradtan, kimerülten, rosszkedvűen, 

alulmotiváltan érkezett és állt a feladatokhoz. A gyors feladattípus váltások - emlékezve a 

csoport kedvenc feladataira - segített a helyzeten. Mindegyik foglakozáson szívesen dolgoztak 

párban, vagy mikrocsoportban, és a végére az összeszokott párosokat is át lehetett szervezni 

egy másik társhoz, csoporthoz, mivel a foglakozások és a feladatok során, mind felém, mind 

társaik felé egy stabil bizalom és elfogadás alakult ki. Mindenki megtalálta azt a részt, ami 

számára érdekes és sikeres volt. Még a legzárkózottabb gyerekek is aktív résztvevők lettek, 

akár egyedül is bemutatták a feladatot a csoport előtt. Mindannyian elfogadták a kéréseimet, a 

véleményemet és az irányításomat. Összességében a 4. alkalom végére minden résztvevő 

tanulónál tapasztalhatóvá vált, hogy a kiejtésük pontosabbá lett, a hangerővel való bánás 

tudatosodott és még a halk szavúak megnyilvánulásai is felerősödtek, a kiállásuk határozottá 

és erősebbé vált. 

Minőségértékelés: 

Megkérdezve a gyerekeket, hogy mi volt az a rész, ami nem tetszett a beszédtechnika részben, 

az egyértelműen a légző gyakorlatok és az ahhoz kötött koncentrációs és kiejtési feladatok 

voltak. Mivel fontos része ez a helyes és tudatos beszédtechnika kialakításának, megtartva 

ugyan ezt a feladatrészt, a számukat csökkentettem és olyan típusú szöveggel, feladattal 

kombináltam, ami egyfajta versenyhelyzetet illetve jókedvet teremtett. 

A gyerekek véleményét kértem a 4. foglalkozás végén a Projekt beszédtechnika részére 

vonatkozóan, melyek a következők voltak: 

Z: Nagyon tetszett, a párbeszédes feladatok voltak a legjobbak. 

Sz: Jól éreztem magam, már a hangomat is tudom használni, jól tudok vitatkozni. 

F: Tetszett. Főleg, amikor vitatkozni lehetett. 

Lu: Nekem a légzős feladatok mentek a legjobban. Nagyon jól éreztem magam. Most már jól 

tudok otthon vitatkozni Anyával. 

Li: Nekem tetszett. 

S: Nagyon jól éreztem magam, főleg a páros feladatok tetszettek. 

Á: Nekem is tetszett. Jól éreztem magam. 

D: A vitatkozós feladatok nagyon tetszettek. Szívesen jönnék még. 

M: Jól éreztem magam és tetszett. 

G: Szívesen jönnék máskor még. 

Gr: Nekem is tetszett, én is szívesen jönnék még. 

 

Ahhoz, hogy ez az együttműködés 

megvalósulhasson a logopédus kollégámmal, a 

gyermekekkel és a szülőkkel, elsősorban az 

intézményünk rugalmassága és befogadóképessége 

volt szükséges. Értem ezalatt a következőket: 

Ahhoz, hogy tanév közepén meg tudjunk szervezni 

egy csoportot, nagyon nagy szükség volt arra, hogy 
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az intézményünkbe nagyon sok gyerek és szülő megfordul és bizalommal van irányunkban. 

Szükség volt továbbá egy olyan intézmény vezetőre, aki nagyon rugalmasan és beosztottjai 

számára mindig előnyösen szervezi meg az éppen folyamatban lévő projekteket. 

Köszönet továbbá azoknak a kollégáknak is, akik átadták tevékenységünk számára, terepként 

a tanári szobát. 

Javaslataim a jövőre nézve: 

Érdemesebb lenne fél éves projekteket írni (legalább 20 órásakat), terápiás hatásuk érezhetőbb 

lenne. 

Amennyiben első interjúra hívhatnánk a gyermekek szüleit, sokkal hatékonyabban tudnánk 

együttműködni velük a csoporton. 

Zárásra mi, vezetők, a projektbe nem tervezett beszélgetést ajánlottunk fel a szülőkkel. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy gyermekeik hogyan viszonyultak az adott helyzetekhez, milyen 

mértékben sikerült involválódniuk a csoport folyamatokba. 

Nyolc szülő érkezett, és kért tájékoztatást a csoportfoglalkozásokat követően, gyermeke 

együttműködéséről. 

Mindegyik szülő azt jelezte, hogy gyermeke szívesen vett részt a tevékenységekben. Hárman 

bejelentkeztek a következő csoportra, ami gyermekpszichodráma műhely lesz. Kiskamaszkori 

normatív krízisük indokolja jelenlétüket a csoportban. 

Hárman korábban egyéni terápiában részesültek. A csoporton való jelenlétük segítette egyéni 

terápiájukat. 

A jelzett bevezető fázis- szülőkkel való interjú- és a zárás- szülőkkel való egyéni beszélgetés, 

visszajelzés nélkül egyetlen csoport tevékenység sem lehet kerek. 

Minden egyes csoportos találkozás a kiskorúakkal minimum ennyi keretezést igényel, akkor 

is, ha nem terápiás csoportok jönnek létre. 
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Jászberény, 2019. március 12. 

 

 

 

 

 

Bartusné Major Ágnes    

tagintézmény-igazgató               

 

 

 


