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Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 1. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászberényi Tagintézmény pszichológus szakemberei „Horizontális tanulást elősegítő partnerségi 

együttműködés - A gyermekvédelmi szakellátással történő ágazatközi együttműködés” keretében 3 

alkalomból álló tudásmegosztást tartottak a jászsági nevelőszülők részére. 

Munkánk során már tartottunk ilyen jellegű tudásmegosztást, és a visszajelzésekből úgy 

tapasztaltuk, hogy van igény a szakmai segítségre, a horizontális tanulás elősegítésére a partnerségi 

együttműködésre. A programelem szervezésekor szükséges volt a nevelőszülőket érintő, 

foglalkoztató és elsősorban a munkájukban segítő téma kiválasztása. A szervezés során nem merült 

fel nehézség, a nevelőszülői hálózat igazgató-helyettese örömmel üdvözölte a programunkat, és 

készségesen együttműködött a helyszín, résztvevők biztosításában. A megvalósítók lelkiismeretesen 

felkészültek a feladatra, a megadott időpontokban az operatív megbeszéléseken, a program 

megtartásán részt vettek, megvalósították azt. Előzetes munkálat a program megszervezése, operatív 

megbeszélések, melynek során beszerzés nem volt szükséges. A tavalyi pályázati program kapcsán a 

megvalósítók és a résztvevők tapasztalataira építve és az eltelt egy év történéseit figyelembe véve a 

jelen foglalkozásokat igyekeztünk más technikával megvalósítani. Az a tapasztalatunk, hogy a 

gyakorlati kérdések megbeszélése mellett segítséget jelenthet egy más szempontú „nézőpont” a 

nevelőszülők számára a problémáik, nehézségeik megértése szempontjából. A résztvevők -

nevelőszülők- munkáját, mindennapjait jól ismerjük, sokszor találkozunk velük a szakszolgálati 

munkánk során is.  

A foglalkozások elején megbeszélésre kerültek az aktuális elvárások, kérdések, a keretek. 

A foglalkozások célja az volt, hogy a résztvevők megfogalmazhassák az éppen őket foglalkoztató, 

családjaikat érintő nehézségeket, megerősítést kapjanak, valamint egy másfajta megközelítéssel is 

rátekinthessenek családjukra és a családi dinamikájára, az ő személyes szerepükre. 

Ezen alkalmak segítettek abban is, hogy a későbbiekben a nevelőszülők könnyebben kérjenek 

segítséget, ha problémával találkoznak, illetve tapasztalatszerzés szempontjából is nagy segítség 

számukra, láthatták, hogy mások is hasonló gondokkal küzdenek.  
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Bízunk benne, hogy a képzés nem csak a munkájukban nyújt segítséget, hanem személyiségformáló 

hatása is lesz a későbbiekre.  

 

2019. 05. 24. 

 

 

       

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 
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