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A beszámolót Pados Eszter készítette 

 

Erasmus+ Stratégiai partnerségek pályázat a szakképzés (VET) területén  

Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre 

 

II. Nemzetközi Tréning 

 

 
Az Erasmus+ Nemzetközi szociodráma pályázat második nemzetközi tréning állomása 

Görögországban – Thessalonikiben került megrendezésre, 2017. május 17-24 között.  

 

A fő partner, EMMI Budapesti Javítóintézet munkatársai közül Lipka Péter, terapeuta és a 

projekt lokális koordinátori teendőit ellátó Pados Eszter vettek részt. Továbbra is csatlakozott 

a fent említett intézményen túl további két partnerintézmény munkatársa, így az Aszódi 

Javítóintézetből Kerényi Norman nevelő, az EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi 

Speciális Gyermekotthonból Kövessi Johanna pszichológus és Vizvári Fanni kriminológus 

munkatársak képviselték intézményüket a külföldi munkában. 

 

A nemzetközi tréning napjai a Portugáliában alkalmazott struktúrát követték, tehát minden 

nap tematikáját egy-egy fő téma határozta meg (fő témák: Bizalom/Bizalmatlanság 

(trust/distrust), Valahova tartozás (belonging), Támogatás, védelem (support/protection), 

Jövő, jövőkép (vision), kialakításuk körülményeiről a portugáliai tréning beszámoló ad 

információt).  

 

Délelőtt nagy-, délután kiscsoportos 

munkaformában dolgoztak a dramatista 

és ifjúsági területen dolgozó 

szakemberek. Este a közös tapasztalatok 

megosztására került sor.  
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A tréningek során további új, dramatikus gyakorlatokat tanulhattak a résztvevők, amivel 

tovább bővülhetett módszertani eszköztáruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míg a januári portugál tréningen általánosabb szociodráma módszertani alapokkal 

foglalkoztak a jelenlévők, addig a görögországi tréning sokkal inkább konkrét ifjúsági 

területet felölelő kérdésekre fókuszált. A görögországi szakmai út különleges volt abból a 

szempontból, hogy nagy létszámú görög, ifjúsági szakember volt jelen. Habár ők menekült 

fiatalokkal foglalkoznak, mégis számos közös ponton találkoztak a hazai és más nemzetközi 

szakemberek kérdései. Közös gondolkodás folyt arról, hogy a felmerülő szakmai dilemmákra, 

kérdésekre a szociodráma módszere milyen válaszokat adhat. 

 

A 2017-es évben a nemzetközi tapasztalatcserének a görögországi szakmai út az utolsó előtti 

állomása volt. 2017 szeptemberében, a nemzetközi együttműködés és munka a budapesti 

helyszínnel zárul. 

Hazai szinten, a dramatista és társintézmények szakembereivel való együttműködés, 

tapasztalatcsere, valamint a szociodráma mindennapi munkába való implementálhatóságának 

kidolgozása havi szinten tovább folytatódik. 
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A projekt honlapja:  

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

és 

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

 

 

Nemzetközi publikáció 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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