
EFOP-3.1.6-16-2017-00026 
 

A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézmény beszámolója az EFOP 3.1.6 

projekt 2020. I. negyedévi tevékenységének megvalósításáról 

Beszámoló az EFOP -3.1.6-16-2017-00026-os 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 szervezett 

„Siker&kudarc” –tréning középiskolás diákoknak osztályfőnöki óra keretében című 

rendezvényről 

A rövid tréning célja az volt, hogy a tanulók saját élményként szembesüljenek azzal, hogy a 

siker és a kudarc kéz a kézben jár. Mindkettővel találkoznak a hétköznapokban. Nincs olyan, 

hogy csak az egyik vagy a másik van jelen az életükben. 

A gyakorlatok során megtapasztalhatták, hogy mindannyian mások vagyunk, ezért 

mindannyian máshogy értelmezzük a sikert és más úton is jutunk el hozzá. Nincs két egyforma 

út. Ami viszont egyforma, a kudarchoz való hozzáállásunk. Azaz mit csinálunk akkor, ha 

nagyon nem jönnek össze a dolgok. A különbség „sikeres” és „nem sikeres” között, hogy 

melyikre fókuszálunk jobban, melyik van ránk nagyobb hatással. 

Összegyűjtöttük közösen, hogy a legtöbben mit csinálunk kudarc esetén: 

 Másokat hibáztatunk. 

 Azt ismételjük magukban, hogy „hülye vagyok”, „béna vagyok”. 

 Depresszióba esünk. 

 Próbáljuk visszanyerni az önbecsülésünket. 

 Magyarázkodunk. 

 Feladjuk. 

A „mit csinálnak a sikeresek hasonló esetben?” kérdésre, már nehezebben ment a közös válasz 

megtalálása. Ezért ennél a résznél igyekezetem meggyőző hatást kifejteni. Rámutattam, hogy a 

sikeresek is átélik a kudarcot követő érzéseket, de míg ők erőt vesznek magukon és újra 

nekiállnak a munkának, addig a másik csoport 

belesüpped ezekbe az érzésekbe és feladja. 

Nincsenek olyan emberek, akinek nem fáj a kudarc, 

akik nem éreznek kétségbeesést, dühöt, haragot. 

Ezek az érzések mind teljesen természetesek. Nem 
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is szabad elnyomni őket, mert hosszútávon sokkal nagyobb problémát okozunk vele 

magunknak. Azonban nem is szabad belesüppedni! 

Szerettem volna megértetni a foglalkozásokon résztvevő tanulókkal, hogy ha tudatosan 

odafigyelnek a kudarchoz való asszertív hozzáálláshoz, a siker is eljön. Minél több új dolgot 

próbálnak ki az életben, annál több fogja érni őket. De tudniuk kell, hogy képesek változtatni 

önmagukon, a munkájukon és a körülményeiken és a siker mindenkiben ott van. 

 

 

Kunhegyes, 2020. február 25.    

 

Vighné Károlyi Katalin  

                                        pszichológus 

 

     

 

 

  

 

 

 

 


