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Beszámoló  
 

Az Erasmus+ Stratégiai Partnerség program 2016-1-HU01-KA202-023043-es számú, 

P.E.R.F.O.R.M.E.R.S. elnevezésű projektjének harmadik nemzetközi tréning eseményéről, 

amely 2017 szeptember 12. és 16. között  zajlott Budapesten. 

 

 

Az Erasmus+ Stratégiai Partnerség Program keretében megvalósuló P.E.R.F.O.R.M.E.R.S. 

elnevezésű projekt 2016 szeptemberétől 2018 januárjáig tart. 4 ország 8 szervezete vesz 

benne részt. A konzorciumvezető Magyar Pszichodráma Egyesület (MPE) hivatalos helyi 

partnere az EMMI Budapesti Javítóintézet. A projektben a Budapesti Javítóintézeten kívül az 

Aszódi Javítóintézet, a Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Nevelőotthon és az 

Esztergomi Speciális Nevelőotthon is részt vesz. A projekt célja a szociodráma módszerének 

szisztematikus implementációjának előkészítése az EMMI intézményeiben.  A projektben az 

EMMI 7 munkatársa (Pados Eszter koordinátor, Lipka Péter, Gergely Judit, Kerényi 

Norman, Vízvári Fanni, Kövesi Johanna, Temesi Dóra) dolgozik: tanulják a módszert, 

intézményspecifikus kidolgozásában és intézményi alkalmazási lehetőségeinek 

feltérképezésében működnek közre. Részt vesznek a hazai stábtalálkozókon, tréningeken, 

illetve a nemzetközi eseményeken. 

 

A projekt harmadik nemzetközi tréningje Lisszabon és Thessaloniki után Budapesten került 

megrendezésre 2017. szeptember 12. és 16. között. A szervezési feladatokat az MPE és a 

javítóintézeti stáb közösen vállalta magára. Összesen 22 szakember érkezett a nemzetközi 

partnerektől: szociális munkások, ifjúsági munkások, pszichológusok, pszichodrmatisták.  

A tréning célja az volt, hogy a nemzetközi szakemberekkel együtt gondolkodjunk a 

szociodráma módszerének javítóintézeti keretek között történő alkalmazásának 

lehetőségeiről.  

A nemzetközi tréning második illetve harmadik napján a stábtagokon kívül további 20 

munkatárs kapcsolódott be az EMMI partnerintézményeiből. A második nap tréningjei a 



 
 

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 

 

2 

2

Budapesti Javítóintézetben és a Rákospalotai Javítóintézetben zajlottak. Judith Teszary és 

Sofia Symeonidou nemzetközileg elismert szociodráma vezetők tartották az egész napos 

tréningeket, amelyek kifejezetten az intézményben folytatott nevelői, oktatási, terápiás 

munka speciális kérdéseire és nehézségeire fókuszáltak. 

Az esemény során a nemzetközi partnerek részt vettek egy-egy intézménylátogatáson. A 

programon a vezetők bemutatták az intézményeket és rávilágítottak néhány strukturális 

összefüggésre a működésükkel kapcsolatban. A programot megtisztelte látogatásával Szarka 

Attila és a minisztérium két másik munkatársa.  

 

A budapesti tréning a partnerség minden tagját, illetve a helyi intézmények vezetőit is 

megerősítette abban, hogy az együttműködésnek fontos eredményei lehetnek. A szociodráma 

módszer adekvátan képes reagálni az intézményspecifikus kérdésekre, segítheti a 

munkatársakat mindennapi nehézségeik megoldásában, és a fiatalokkal is alkalmazható. 

Jelenleg a stábok egy hosszabbtávú együttműködés kidolgozását végzik, amelyet december 

elejéig elkészítenek. 

 

 

 

 

 


