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A beszámolót Pados Eszter készítette 

 

Erasmus+ Stratégiai partnerségek pályázat a szakképzés (VET) területén  

Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre 

 

I. Nemzetközi Tréning 

 

 
Az Erasmus+ Nemzetközi szociodráma pályázat következő tréning állomása 

Portugália – Lisszabon volt. 2017. január 10-15 között a konzorcium partner Magyar 

Pszichodráma Egyesület projekt stábtagjai mellett három hazai javítóintézet és egy speciális 

gyermekotthon munkatársai működtek közre a külföldi továbbképzésen.  

A fő partner, EMMI Budapesti Javítóintézet munkatársai közül Gergely Judit 

pszichológus, Lipka Péter, terapeuta és a projekt lokális koordinátori teendőit ellátó Pados 

Eszter vettek részt. A projekt lehetővé tette, hogy egyes társintézmények további résztvevői is 

együttműködjenek, így az Aszódi Javítóintézetből Puskás Andrea, a személyiségvizsgáló 

csoport tagja és Kerényi Norman nevelő, az EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi 

Speciális Gyermekotthonból Kövessi Johanna pszichológus és Vizvári Fanni kriminológus, az 

EMMI Esztergomi Speciális Gyermekotthonból pedig Temesi Dóra pszichológus 

munkatársak vehettek részt a külföldi munkában. 

A nemzetközi tréning minden napja öt hangsúlyos téma köré épült. A témákat a 

korábban megrendezésre került, novemberi stábtalálkozó megbeszélése és a fent említett, 

hazai, gyerekvédelmi szakemberek kérdései, mindennapi kihívásai alkották meg.  

9:30 – 18:00-ig nagy-és kiscsoportos munkaformában a nap fő témája került 

kidolgozásra a szociodráma eszköztárával.  

A workshopok angol nyelven zajlottak. 

 

Fő témák: 

 

1. Bizalom/Bizalmatlanság (trust/distrust) 

2. Valahova tartozás (belonging) 

3. Támogatás, védelem (support/protection) 

4. Jövő, jövőkép (vision) 
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A portugáliai szakmai út lehetőséget biztosított arra, hogy a hazai intézmények 

munkatársai közösen gondolkodhassanak mindennapi kihívásaikról, problémáikról hasonló 

célcsoporttal és problémakörrel dolgozó, külföldi szakemberekkel, a pszicho- és szociodráma 

neves képviselőivel. Tapasztalatot szerezhettek a szociodráma specifikumairól és új, 

dramatikus gyakorlatokat tanulhattak, amivel bővülhetett módszertani eszköztáruk.  

A projekt keretein belül, a 2017-es évben továbbra is folytatódik nemzetközi és hazai 

szinten is a külföldi szakemberekkel való együttműködés, tapasztalatcsere, valamint a 

szociodráma mindennapi munkába való implementálhatóságának kidolgozása. 

 

mailto:titkarsag@bpjavito.hu
mailto:novendekugy@bpjavito.hu
mailto:gazdvez@bpjavito.hu


 

 

Cím: 1032 Budapest, Szőlő utca 60.      Postacím: 1300 Bp. Pf.: 23.      Telefon: (+36)(1) 368-9012, 388-7103      FAX:(+36)(1) 388-6540 
 

e-mail:     titkarsag@bpjavito.hu,     novendekugy@bpjavito.hu,     gazdvez@bpjavito.hu 

 

4 

A tréning 30 órás nemzetközi továbbképzésnek megfelelő elismervényt adott a 

résztvevőknek. 

A továbbiakban lokális tréningeken folytatódik a szociodráma módszerének 

alkalmazhatóságának és implementálhatóságának tesztelése, valamint a szakemberek közös 

munkája, együtt gondolkodása. 

 

A projekt honlapja:  

http://sociodramanetwork.wixsite.com/mysite-copy 

és 

https://www.facebook.com/performers.sociodrama/?fref=ts 

 

Nemzetközi publikáláció a FEPTO - Federation of European Psychodrama Training 

Organisations - 2016. decemberi online számában (http://www.fepto.com/newsletter/fepto-

news-16-3): 

 

http://www.fepto.com/wp-content/uploads/European-projects.pdf 
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