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BESZÁMOLÓ AZ EFOP 3.1.6-16-2017-00026 PÁLYÁZATI PROJEKT 2020. 2. 

NEGYEDÉVI 30., 31. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZAPÁTI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 30.,31. programelemeként a 

JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény pszichológus szakemberei „Horizontális tanulást 

elősegítő partnerségi együttműködés - A személyiség fejlődése, érzékenyítés pedagógusok 

számára” elnevezésű projekt keretében két alkalomból álló pedagógus érzékenyítést tartottak 

két jászsági általános iskola pedagógusai részére. 

A szakszolgálati feladatellátásban fontosnak tartjuk, hogy ne csak a gyermeket, hanem a 

gyermek környezetét is próbáljuk együttműködésre ösztönözni, munkájában megsegíteni. 

Ennek érdekében keressük a pedagógusokkal való közös együttgondolkodás lehetőségét. Ezért 

úgy gondoltuk, hogy lehetőséget biztosítunk két általános iskola tantestületének, hogy a tanítási 

órákon, illetve a mindennapokban felmerülő nehézségeket pszichológus szakemberek 

segítségével megvitathassák, hasznos tanácsokat kaphassanak egymástól, és adhassanak 

egymásnak.  

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 az intézmények 

igazgatóival való kapcsolatfelvétel, valamint a módszer kiválasztása. A szervezés során nem 

merült fel nehézség, az igazgatók, pedagógusok örömmel üdvözölték a programunkat, és 

készségesen együttműködtek a helyszín, résztvevők biztosításában. A megvalósítók 

lelkiismeretesen felkészültek a feladatra, a megadott időpontokban az operatív 

megbeszéléseken, a program megtartásán részt vettek, megvalósították azt.  

Egyik helyszín a Petőfi Sándor Általános Iskola, 5143 Jánoshida, Iskola u. 2. 

Téma: Pedagógus érzékenyítés a gyermekek pszichés problémáinak a meglátására, a mielőbbi 

segítségnyújtásra 

Módszerek, technikák: Csoportmunka kis csoportokban, poszter készítés, nagycsoportos 

reflexiók. 

A témafelvetés során a következő technikai eljárást alkalmaztuk: 

Az első körben minden résztvevő megfogalmazta azt a problémát, aminek aktualitását 

megindokolta. A következő felvetések fogalmazódtak meg: 

Olyan aktuális technikák megbeszélése, amelyek segítik a problémás gyermekekkel való 

tanulási munkát. 

A túldigitalizált gyermekek figyelemének a felkeltése és fenntartása, motiválásuk a valós térben 

való együttműködésre. 

A 8. osztályt végzett tanulók önbecsülésének és 

önértékelésének a problémája. 

Konkrét tanácsokat vártak az osztályon belüli tanár-

tanuló konfliktusok kezelésére.  

(Nem akar dolgozni a gyermek, felesel, kimegy az 

osztályteremből.) 
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A nyári házi feladatok végzésének mikéntje? „Adjak-e házi feladatot a nyári szünetre?” 

Az elmúlt három hónap online oktatásának nehézségei, hozadékai. 

A következő csoport tevékenység során olyan csoportokba szerveződtek, amelyekben hasonló 

problémafelvetések találkoztak. Hármas, négyes csoportok jöttek létre. A kis csoportok tagjai 

csomagoló papírokra felírták kérdéseiket. Minden egyes csoport hat-hét kérdést írt fel. 

A csoporttagok körbejárták az előzőleg szerveződött műhelyeket, és minden egyes kérdést 

elolvastak. Ezt követően aláhúzták azokat a kérdéseket, amelyekre - ha részlegesen is - választ 

tudtak adni. 

A következő csoportfolyamat során csoportokba rendeződtek aszerint, hogy ki miben érezte 

kompetensnek magát.  A pedagógusok felé irányuló kérés az volt, hogy mindegyikük fejtse ki 

gondolatait az általa megjelölt kérdéssel kapcsolatban. 

Plakát- szerűen kifüggesztettük a kérdéseket tartalmazó lapokat (mellékelve) és köré 

szerveződve meghallgattuk, ötlet-börze szerűen azoknak a kifejtéseit, akik tapasztalattal, 

ötlettel rendelkeztek az adott témában. 

Ezt követték a többiek hozzászólásai. 

Másik helyszín a Csete Balázs Általános Iskola, 5137 Jászkisér, Petőfi út 1. 

Téma: Pedagógus érzékenyítés a gyermekek pszichés problémáinak a meglátására, a mielőbbi 

segítségnyújtásra 

Módszerek, technikák: Csoportmunka kis csoportokban, poszter készítés, nagycsoportos 

reflexiók. 

A csoporttagok bemutatkozása után, az első körben minden résztvevő egyénileg 

megfogalmazta azokat az elvárásokat/problémakört, amellyel szívesen foglalkozott a 

foglalkozás során. Megfigyelhető volt, hogy a konkrét problémák megfogalmazásához több idő 

kellett, nehézséget jelentett a résztvevők számára. 

A következő témakörök körvonalazódtak: 

Szülő-iskola együttműködése 

Krízis a családban 

Tanuló-pedagógus együttműködése 

Bullying 

Konfliktuskezelés 

Kompetenciahatárok kérdései 

A következő csoport tevékenység során a konkrét kérdéseket témakörönként rendszereztük. 

A csoporttagok felolvastak minden egyes kérdést. Ezt követően mindenki megjelölte azokat a 

kérdéseket, amelyekre választ tudott adni, kompetensnek érzete magát, mert már találkozott az 

adott helyzettel. Néhány csoporttag komoly bizonytalanságot fogalmazott meg a tekintetben, 

hogy bármely témában van-e megfelelő tapasztalata. 

 

A pedagógusok felé irányuló kérés az volt, hogy 

mindegyikük fejtse ki gondolatait az általa 

megjelölt kérdéssel kapcsolatban. A megosztott és 

átadott tapasztalatok egymás számára lehetőséget 

adtak arra, hogy egy új perspektívából tudjanak 

ránézni a saját kérdéseikre. Később mindenki 
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megoszthatta a véleményét a kérdésekkel kapcsolatosan. 

 

A jelenlévő pedagógusokra a kezdeti ellenállás után jellemző volt, hogy igyekeztek 

együttműködni, közösen gondolkodni, támogatást adni egymás számára. 

 

Minőségértékelés: 

A programokon 24 fő vett részt. A kitöltött kérdőívek szerint maximálisan megfelelt a program 

az előzetes elvárásaiknak. Hasznosnak találták a rendezvényt. Teljes mértékben 

alkalmazhatónak találták az itt hallottakat a mindennapokban. Segítségükre volt a rendezvény 

új kapcsolatok kialakításában. Maximálisan elégedettek voltak a rendezvény szervezésével és 

a szakemberek munkájával. 
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Jászapáti, 2020. 06. 30. 

 

 

Bartusné Major Ágnes 

mb. tagintézmény-igazgató 

 


