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A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az 

EFOP 3.1.6 projekt 2019. évi 3. negyedévi megvalósításáról 
 

Beszámoló a „Tanításról tanulásról másképp” intenzív pedagógustréningről 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézménye az EFOP-

3.1.6.-2017-00026 azonosító számú, „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes”- A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban 

c. projekt keretében pedagógusok számára intenzív tréninget szervezett. A tréning 2019. 

augusztus 5-7-ig került megvalósításra. A pályázat keretében Bugyi településen a Forster 

Vadászkastély és Szálloda biztosított igen magas színvonalú helyszínt, konferenciatermet és 

ellátást a résztvevők számára a 3 napos, összesen 24 tréningórát magába sűrítő intenzív 

képzés során. 

A programon 8 fő általános iskolai pedagógus vett részt. A tréninget a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményének két szakembere tartotta: Szabó 

Anita pedagógiai szakpszichológus és V. Szabó Tünde klinikai szakpszichológus. 

A program a részvevő pedagógusok szakmai megújulásának, pedagógiai módszertani 

gazdagodásának elősegítését, szakmai személyiségének fejlődését, szakmai tudatosságának 

fejlesztését célozta meg. Az alkalmazott tréningmódszerek az elméleti és gyakorlati tudást 

saját élményű megtapasztalás formájában ötvözték. Tartalmilag a pedagógusok és a 

gyermekek közötti együttműködés kialakítása, erősítése, közösségformálás, a problémás 

viselkedések megértése, elemzése, majd ennek talaján hatékony megelőzése és kezelése, az 

ezt segítő pedagógiai attitűdök, kommunikáció, alkalmazható módszerek álltak a fókuszban. 

Emellett a pedagógus hivatásszemélyiségének szerepe, a másokkal (szülőkkel, kollégákkal) 

lévő kapcsolat, együttműködés kérdései is előkerültek.   
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A felhasznált elméleti alapok és gyakorlatok, módszerek az individuálpszichológia, a 

kommunikációelmélet, a rendszerszemlélet, a resztoratív konfliktuskezelés, a 

tranzakcióanalízis és a megoldásfókuszú megközelítés területéről származtak. A témák 

feldolgozására színes eszköztár felhasználásával került sor. Voltak csoportos, kiscsoportos, 

páros és egyéni formában történő gyakorlatok; asszociációs kártyákkal, filmvetítéssel 

feldolgozásra kerülő tartalmak, és ppt-vel kísért elméleti összefoglalók. A feldolgozott témák 

keretén belül figyelmet kaptak a pedagógusok által hozott saját problémák, elakadások, sor 

került ezek többirányú megközelítés alapján történő feldolgozására, ami a személyes 

megelégedettséget nagyban növelte. Emellett számos közösségfejlesztő, kapcsolatépítő, 

kommunikáció és figyelemfejlesztésre alkalmas játékkal is megismerkedhettek a résztvevők.  

A tréning a pedagógusok különleges megelégedésére szolgált. A résztvevők hivatásának 

elkötelezett, nyitott, aktív, fejlődni vágyó személyiségének köszönhetően a tréningen a 

kezdetektől fogva olyan kölcsönös bizalmon alapuló, egymást segítő, nyílt és 

együttgondolkodni tudó légkör alakult ki, mely ideális alapot adott a közös munkának. A 

pedagógusok a visszajelzések alapján igen hasznosnak, a munkájukban közvetlenül 

felhasználhatónak és előrevivőnek értékelték a tanultakat, tapasztaltakat és minden résztvevő 

a személyes fejlődés élményéről számolt be. A programnak otthont adó Forster Vadászkastély 

és Szálloda személyzete is figyelmességgel, odaadó gondoskodással övezte a résztvevőket, 

mely a nyári időszakban megszervezett képzésben a tanulás mellett a feltöltődés élményéhez 

is nagyban hozzájárult. 

Szolnok, 2019. augusztus 7. Szabó Anita és V. Szabó Tünde 

 


