
„Életkrízisből kovácsolt esély” pályázat 
KOMPETENCIA TRÉNING 

2018. Február 20- március 13 

Dr. Hanusz Klára – B. Földi Katalin 



KOMPETENCIA TRÉNING A 
JAVÍTÓINTÉZETBEN 



A tréning célja 

A Javítóintézetben dolgozó tanárok és nevelők  
kompetenciájának  

fejlesztése,  
kommunikációs készségek fejlesztése,  

stressz helyzetek kezelése. 



A kompetencia fogalma 

Azon elvárható ismeretek, képességek, 
magatartási és viselkedési jegyek 
összessége,  

mely által a személy képes lesz egy adott 
feladat eredményes teljesítésére. 



A tréning keretei 

• A tréning beosztása és időtartama:  20 x 45 
perc, 4 alkalom 

     összesen: 4 alkalom  

     (alkalmanként 5 x 45 perc) 

• Találkozások időpontja: 

    február  20. február 27, március 6, március 13  

    13.00 – 17.00 –ig 

• Helyszín: EMMI Rákospalotai Javítóintézet 

 



A program szakmai tartalma 

 
• Első rész: Munkavégzés javítása érdekében  
• A résztvevők problémafelismerő és az azonosításhoz szükséges 

ismeretek, valamint a problémák és konfliktusok megoldásához és 
kezeléséhez alkalmazható módszerek elméleti és gyakorlati 
lehetőségeinek saját élményű elsajátítása.  

• Második rész : Személyes fejlesztés, önismereti képességek 
javítása érdekében: 

• Az intézetben dolgozók személyes képességének fejlesztése. A 
személyiségük, attitűdjük és készségeik (kapcsolatteremtő, 
empátiás, stressz kezelő) fejlesztése. A gyermekekkel való hatékony 
kapcsolat kiépítésének lehetősége, valamint az önismereti, önvédő 
(lelki) technikák megismerése és gyakorlása.  

 



A résztvevők visszajelzései 

Mit tanultam, mit vinnék magammal? 
 
• Az érzések, gondolatok különválasztására jobban odafigyeljek. 
• az egymásra figyelést, jókedvet 
• A személyes kapcsolatokat, és azokat az embereket, akiket itt 

valósan megismerhettem, úgy mint embert, s nemcsak kollégát 
• A legnehezebb helyzetet sem szabad feladni, közös célokat kell 

találni 
• Gondolatokat, érzelmeket 
• Szakirodalmi ajánlásokat 
• tapasztalatokat, hogy sokan ugyanabban a cipőben járnak mint én, 

vagyis ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, mint én 
 



A résztvevők értékelése 

Kérdőíves értékelés eredménye: 
• A résztvevők a programról a munkahelyükön értesültek, s munkáltatói elvárás volt, 

hogy részt vegyenek a programon 
• A program helyszínét és a szervezést legtöbben megfelelőnek tartották, apróbb 

kifogások merültek csupán fel. 
• A csoportvezetéssel egy kivétellel, nagyon elégedettek voltak, maximális 

értékeléssel. 
• Az ismeretek hasznosságát egy résztvevő közepesnek, míg a többi résztvevő 

jelentősnek tartott. 
• Megkérdeztük, hogy mi volt számára a leghasznosabb, melyre a következő válaszok 

érkeztek: 
– a konkrét szituációk gyakorlása 
– a tudatosság erősítése, a problémamegoldó gondolkodás elősegítése, az érzelmek 

tudatosításának fontossága 
– a játékos hangulat 
– a szakai közös gondolkozás, az együttlét 
– érzések, gondolatok megfogalmazása, szétválasztás 
– a csoportmunka, az összhang, a humor 

 



A csoportvezető véleménye 

• A program résztvevői igen megterheltek és felelősségteljes munkát 
végeznek. Mindennapjaikban jelen van a váratlan helyzetek 
kezelése, kihívásoknak kell megfelelniük, 

•  Személyes példamutatásuk döntő, képességeik fejlesztése, 
támogatásuk ebben a munkakörben folyamatosan indokolt. 

• A tanfolyam során, ennek a feszültségnek a kezelése külön 
nehézséget okozott.  

• Jelentős támogatást adott, hogy a résztvevők munkaidőben 
vehettek részt a tréningen, ami sokat segített abban, hogy a kezdeti 
ellenállást csökkentsük.  

• Egyértelművé vált a folyamatos munka során, hogy a dolgozók 
keveset beszélnek egymással, hiányzik számukra egy másfajta 
együttlét, olyan, amelyet a tréning során megtapasztaltak. 

 


