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Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre 

 

A Magyar Pszichodráma Egyesület 2016 augusztusában sikeresen pályázott egy olyan 

nemzetközi pályázatban, amelyben a drámaterápia egy speciális területe, a szociodráma kerül 

fókuszba.  

A szakmai cél egy egységes, európai képzési rendszer hosszú távú kifejlesztése, akkreditálása, 

illetve specifikusan egy területen való továbbfejlesztése és a módszer implementálása. Ez a 

terület az ifjúsági terápiás és szociális munka. A módszer e területen való 

felhasználhatóságának, alkalmazásának helyi kereteit szeretné kialakítani a Pszichodráma 

Egyesület hosszú távú együttműködésben hátrányos helyzetű fiatalok célcsoportjával 

foglalkozó intézmények szakembereivel. 

 

A pályázat kiírója:  

A pályázati program neve: Erasmus+ Stratégiai partnerségek pályázat a szakképzés (VET) 

területén 

A pályázat kiírója: Európai Bizottság. 

A magyarországi végrehajtó ügynökség: Tempus Közalapítvány 

A pályázat időtartama:  

2017. október 16. – 2018. január 16. (15 hónap) 

 

Összesen négy ország (Magyarország, Portugália, Svédország, Görögország) 7 szervezete 

vesz részt a partnerségben. A konzorcium úgy épül fel, hogy minden országból részt vesz egy 

pszichodráma képző szervezet és egy ifjúsági szociális területen dolgozó intézmény. 

A konzorcium vezetője a Magyar Pszichodráma Egyesület.  

A magyarországi partner - hátrányos helyzetű, fiatalokkal foglalkozó intézményként - az 

EMMI Budapesti Javítóintézetet, amely viszont nem egyedül, hanem az EMMI többi javító és 

speciális nevelő intézeteit bevonva csatlakozott a projekthez.  

A javítóintézet hivatalos képviselője a projektben Juhász Péter, az EMMI Budapesti 

Javítóintézetet igazgatója. Az intézmény pszichopedagógus, kriminológus munkatársa Pados 

Eszter, aki a Magyar Pszichodráma Egyesületnél képződik, látja el a lokális koordinátori 
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teendőket az intézmény részéről, feladata, a projektben a hazai intézmények közötti 

kapcsolattartás biztosítása, egyidejűleg részt vesz a Magyar Pszichodráma Egyesület 

stábjának szakmai munkájában is.  

A Budapesti Javítóintézet mellet az EMMI egyes társintézményei (Aszódi Javítóintézet, 

Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) is 

bevonódnak a projektbe oly módon, hogy szakembereiket delegálják a javítóintézeti stábba, 

így nekik is lehetőségük van részt venni a szociodráma módszerének e területre történő 

adaptálásában. A program tehát lehetőséget biztosít a partnerintézmények munkatársainak 

szakmai együttműködésére, elősegítve az élőbb, professzionális kapcsolat kialakítását 

formálását. 

 

Az Erasmus+ program keretei úgy vannak kialakítva, hogy a projekt pénzügyi és szakmai 

lebonyolításáért, a vállalások teljesítéséért a konzorciumvezető (jelen esetben a Magyar 

Pszichodráma Egyesület) vállalja a teljes felelősséget. A partnerek (így az EMMI Budapesti 

Javítóintézete is) a projektbe bekapcsolódó munkatársaik hazai és nemzetközi 

stábtalálkozókon és tréningeken való részvételét vállalják, amelyeken a szakmai munka 

folyik.  

Az EMMI Budapesti javítóintézet vállalta, hogy: 

- a projekt keretében megrendezésre kerülő, a stábtagok részvételével megvalósuló hazai 

tréningeknek és workshopoknak helyszínt biztosít.  

- mint hátrányos helyzetű, kriminalizálódott, marginalizálódott célcsoporttal foglalkozó 

speciális szervezet, szakmai támogatást nyújt a terület specifikumairól a Magyar 

Pszichodráma Egyesület kiképző szakemberei részére, a módszer kifejlesztésének 

hatékonysága érdekében.  

- lehetőség képen, betekintést enged az intézmény épületeinek, materiális környezetének, 

szervezeti struktúrájának, szakmai, pedagógiai, terápiás munkájának megismerésébe a 

partnerségben résztvevő többi stáb dolgozóinak, szakértőinek.  

 

A projekt első állomásaként 2016. október 27-én a Magyar Pszichodráma Egyesület kiképzői 

és stábtagjai (8 fő) és a társintézmények (Aszódi Javítóintézet, Rákospalotai javítóintézet és 

Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) delegáltjai (5 fő) szakmai 

műhelymunkán vesznek részt az EMMI Budapesti Javítóintézetben, amelyen először nyílik 
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lehetőség a szakmai kapcsolatteremtésre és a szociodráma módszereinek, alapjainak 

megismerésére. 

 

Pénzügyi háttér: 

A javítóintézetnek semmiféle önerőt nem kell biztosítania a projektben. A pályázati forrás 

biztosítja a projekt megvalósulásához szükséges feltételeket. A projekt lebonyolítására, 

adminisztrációs feladatainak, koordinációjának, menedzselésének teljesítésére az intézetnek 

15 hónapon keresztül havonta 250 Eurót (összesen 3750 Eurót) biztosít a projekt, amelyet a 

Magyar Pszichodráma Egyesület utal majd át az intézménynek. 

A pályázati keret lehetőséget biztosít, hogy az intézmény által delegált munkatársak részt 

vegyenek a külföldi és hazai tréningeken/workshopokon, amelyen a szociodráma 

technikáinak megismertetése, képzése és módszertanának átadása történik. Ez számukra 

teljesen térítésmentes. Az utazásokra szánt keretösszeget szintén a Magyar Pszichodráma 

Egyesület utalja tovább a javítóintézetnek.  

 

 

Külföldi tréning helyszínek: 

Portugália – Liszabon, 2017. január 11-15 között, a társintézmények munkatársai közül 6 fő 

mehet. 

Görögország – Thesszaloniki, 2017. május 19-23 vagy május 26-30 között, a társintézmények 

munkatársai közül 3 fő mehet. 

 

Az említett tréningeken az intézmények munkatársai közösen gondolkodhatnak arról, hogy 

saját intézményi környezetük specialitásait figyelembe véve, miként tudnák hatékonyan 

alkalmazni a módszert. A külföldi továbbképzéseken pedig külhoni, hátrányos helyzetűek 

célcsoportjával foglalkozó szakemberekkel cserélhetnek tapasztalatokat és ismerhetnek meg 

új gyakorlatokat.  

A projekt során a részt vevő intézmények munkatársai részletes betekintést nyerhetnek 

egymás intézményeinek munkamódszereibe. A külföldi partnerek megismerhetik a hazai 

munkakörülményeket, a magyarországi szakemberek pedig a külföldieket. Információkat 

oszthatnak meg kollégáikkal és lehetőség nyílik az új, innovatív, nemzetközi színvonalú 
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módszerek beáramlására, melyek hatékonyabbá tehetik intézményeink terápiás és pedagógiai 

munkáját.  

A Magyar Pszichodráma Egyesület szakembereivel való munka hosszú távú kapcsolatépítés 

és kooperáció kezdete lehet. Ennek jelentősége a mindennapi szakmai munka támogatásában, 

munkatársak képzésében, általuk pedig a hatékonyabb mindennapi terápiás és pedagógiai 

munkában mutatkozhat meg. Továbbá célkitűzés a szociodráma módszereinek e speciális 

területre való adaptálása is. 

 A pályázat teret ad a nemzetközi kapcsolatépítésnek is, hiszen az itt kialakult partneri, 

intézményi kapcsolatok a jövőben is hasznos csatornái lehetnek a nemzetközi szakmai 

kommunikációnak, együttműködésnek és partnerségnek. 
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A konzorcium vezetője a Magyar Pszichodráma Egyesület.  

A magyarországi partner - hátrányos helyzetű, fiatalokkal foglalkozó intézményként - az 

EMMI Budapesti Javítóintézetet, amely viszont nem egyedül, hanem az EMMI többi javító és 

speciális nevelő intézeteit bevonva csatlakozott a projekthez.  

A javítóintézet hivatalos képviselője a projektben Juhász Péter, az EMMI Budapesti 

Javítóintézetet igazgatója. Az intézmény pszichopedagógus, kriminológus munkatársa Pados 

Eszter, aki a Magyar Pszichodráma Egyesületnél képződik, látja el a lokális koordinátori 
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teendőket az intézmény részéről, feladata, a projektben a hazai intézmények közötti 

kapcsolattartás biztosítása, egyidejűleg részt vesz a Magyar Pszichodráma Egyesület 

stábjának szakmai munkájában is.  

A Budapesti Javítóintézet mellet az EMMI egyes társintézményei (Aszódi Javítóintézet, 

Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) is 

bevonódnak a projektbe oly módon, hogy szakembereiket delegálják a javítóintézeti stábba, 

így nekik is lehetőségük van részt venni a szociodráma módszerének e területre történő 

adaptálásában. A program tehát lehetőséget biztosít a partnerintézmények munkatársainak 

szakmai együttműködésére, elősegítve az élőbb, professzionális kapcsolat kialakítását 

formálását. 

 

Az Erasmus+ program keretei úgy vannak kialakítva, hogy a projekt pénzügyi és szakmai 

lebonyolításáért, a vállalások teljesítéséért a konzorciumvezető (jelen esetben a Magyar 

Pszichodráma Egyesület) vállalja a teljes felelősséget. A partnerek (így az EMMI Budapesti 

Javítóintézete is) a projektbe bekapcsolódó munkatársaik hazai és nemzetközi 

stábtalálkozókon és tréningeken való részvételét vállalják, amelyeken a szakmai munka 

folyik.  

Az EMMI Budapesti javítóintézet vállalta, hogy: 

- a projekt keretében megrendezésre kerülő, a stábtagok részvételével megvalósuló hazai 

tréningeknek és workshopoknak helyszínt biztosít.  

- mint hátrányos helyzetű, kriminalizálódott, marginalizálódott célcsoporttal foglalkozó 

speciális szervezet, szakmai támogatást nyújt a terület specifikumairól a Magyar 

Pszichodráma Egyesület kiképző szakemberei részére, a módszer kifejlesztésének 

hatékonysága érdekében.  

- lehetőség képen, betekintést enged az intézmény épületeinek, materiális környezetének, 

szervezeti struktúrájának, szakmai, pedagógiai, terápiás munkájának megismerésébe a 

partnerségben résztvevő többi stáb dolgozóinak, szakértőinek.  

 

A projekt első állomásaként 2016. október 27-én a Magyar Pszichodráma Egyesület kiképzői 

és stábtagjai (8 fő) és a társintézmények (Aszódi Javítóintézet, Rákospalotai javítóintézet és 

Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) delegáltjai (5 fő) szakmai 

műhelymunkán vesznek részt az EMMI Budapesti Javítóintézetben, amelyen először nyílik 
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lehetőség a szakmai kapcsolatteremtésre és a szociodráma módszereinek, alapjainak 

megismerésére. 

 

Pénzügyi háttér: 

A javítóintézetnek semmiféle önerőt nem kell biztosítania a projektben. A pályázati forrás 

biztosítja a projekt megvalósulásához szükséges feltételeket. A projekt lebonyolítására, 

adminisztrációs feladatainak, koordinációjának, menedzselésének teljesítésére az intézetnek 

15 hónapon keresztül havonta 250 Eurót (összesen 3750 Eurót) biztosít a projekt, amelyet a 

Magyar Pszichodráma Egyesület utal majd át az intézménynek. 

A pályázati keret lehetőséget biztosít, hogy az intézmény által delegált munkatársak részt 

vegyenek a külföldi és hazai tréningeken/workshopokon, amelyen a szociodráma 

technikáinak megismertetése, képzése és módszertanának átadása történik. Ez számukra 

teljesen térítésmentes. Az utazásokra szánt keretösszeget szintén a Magyar Pszichodráma 

Egyesület utalja tovább a javítóintézetnek.  

 

 

Külföldi tréning helyszínek: 

Portugália – Liszabon, 2017. január 11-15 között, a társintézmények munkatársai közül 6 fő 

mehet. 

Görögország – Thesszaloniki, 2017. május 19-23 vagy május 26-30 között, a társintézmények 

munkatársai közül 3 fő mehet. 

 

Az említett tréningeken az intézmények munkatársai közösen gondolkodhatnak arról, hogy 

saját intézményi környezetük specialitásait figyelembe véve, miként tudnák hatékonyan 

alkalmazni a módszert. A külföldi továbbképzéseken pedig külhoni, hátrányos helyzetűek 

célcsoportjával foglalkozó szakemberekkel cserélhetnek tapasztalatokat és ismerhetnek meg 

új gyakorlatokat.  

A projekt során a részt vevő intézmények munkatársai részletes betekintést nyerhetnek 

egymás intézményeinek munkamódszereibe. A külföldi partnerek megismerhetik a hazai 

munkakörülményeket, a magyarországi szakemberek pedig a külföldieket. Információkat 

oszthatnak meg kollégáikkal és lehetőség nyílik az új, innovatív, nemzetközi színvonalú 
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módszerek beáramlására, melyek hatékonyabbá tehetik intézményeink terápiás és pedagógiai 

munkáját.  

A Magyar Pszichodráma Egyesület szakembereivel való munka hosszú távú kapcsolatépítés 

és kooperáció kezdete lehet. Ennek jelentősége a mindennapi szakmai munka támogatásában, 

munkatársak képzésében, általuk pedig a hatékonyabb mindennapi terápiás és pedagógiai 

munkában mutatkozhat meg. Továbbá célkitűzés a szociodráma módszereinek e speciális 

területre való adaptálása is. 

 A pályázat teret ad a nemzetközi kapcsolatépítésnek is, hiszen az itt kialakult partneri, 

intézményi kapcsolatok a jövőben is hasznos csatornái lehetnek a nemzetközi szakmai 

kommunikációnak, együttműködésnek és partnerségnek. 

 

 

 


