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szakmacsoportban, 

Baranya megyében



ET ÁLLÁSFOGLALÁSA

Az Európa Tanács (2002) által meghatározott 

kulcskompetenciák: 

- anyanyelvi kommunikáció, 

- idegen nyelvi kommunikáció, 

- matematikai, 

- természettudományi és technológiai kompetencia az 

információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazásához kapcsolódó készségek, 

- tanulni tudás, 

- személyközi és állampolgári kompetencia, 

- a vállalkozói szellem 

- a kulturális tudatosság kialakításához kapcsolódó 

készségek, képességek.



NAT CÉLJAI

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai közvetve

támogatják a szociális kompetencia fejlesztését. A 

hangsúlyt a kommunikációs, a döntési, a 

lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, 

a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás 

képességeinek a fejlesztésére helyezi. 

Kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az 

énkép és az önismeret fejlesztése, nagy hangsúlyt 

helyez a testi és lelki egészséggel kapcsolatos 

pozitív attitűdök kialakítására, a felnőttlét 

szerepeire való felkészülésre, amely alatt a diákok 

szociális és társadalmi kompetenciáinak a 

fejlesztése értendő.



ELMÉLETI ALAP

• „Schneider (1993) szerint a szociális 
kompetencia képessé tesz valakit a 
megfelelő szociális viselkedések 
végrehajtására, elősegíti a személyközi 
kapcsolatok gazdagodását oly módon, hogy 
mások érdekét ez ne sértse.”

• „Putallaz és Gottman (1993) értelmezésében 
a szociális kompetencia a szociális 
viselkedés azon aspektusa, amely fontos 
szerepet játszik a fizikai és pszichikai 
betegségek megelőzésében.”



- Pandémia: hibernáció

- Szakmai életút nem belátható

- Családi minták, traumák hatása (kötődés, 

viszonyok, támogatások, elvárások)

- Példaképek, mentorok hiánya

- Aktuális iskolarendszerbe integrálhatóak

- Pedagógusok szerepe jelentős

KÜLSŐ HATÁSOK



SZAKMACSOPORT 

SAJÁTOSSÁGAI

• Érzelmek kezelése, azonosítása rendben, de nehezen 

kezelik az érzelmekkel telített helyzeteket.

• Alapvető stresszkezelési stratégiák mellett nehézkes az 

önirányítás, a bizonytalanságtűrés.

• Szociális megértés, csoportfolyamatok érzékelése fejlett.

• Kortárskapcsolatok kialakítása megtörténik (konstruktív).

• Viselkedési normák értése, elfogadása, alkalmazása 

megfelelő.

• Önértékelésük bizonytalan, gyakran negatív.

• Problémamegoldás, döntéshozás hektikus (hangulat, 

személyfüggő)



INTERVENCIÓK JELLEGE, 

CÉLJA

• Tanulók önbecsülésének erősítése (fókuszváltás).

• A kortársak közötti kölcsönös pozitív értékelés 

facilitálása (visszajelzések, értékelések).

• Megküzdési technikák megosztására, önbemutatásra 

való bátorítás (énfeltárás).

• Interakciók gyakorlása(asszertivitás gyakorlatai).

• Közösségen belüli és közösségi szintű önszabályozás 

(vezetés, szabályok).

• Egyéni, közösségi problémamegoldás gyakorlása.



EGY TRÉNINGNAPUNK

Érzések kezelése

- Dixit kártya- érzések (minél több) megnevezése

- Ököl-tenyér játék, érzések felismerése

- Érzéslista netről: egymásnak érzés-mikor, mit tett vele

- 3 lépcsős érzés kezelés (megnevezés, mögöttes 

szükséglet, viselkedés)

- Érzet kör ismertetése (érzet-értelmezés- érzés- szándék-

cselekvés)

- Gyakorlás, akvárium gyakorlatok



JAVASLATOK

• Mentorokat a rendszerbe.

• Közösségi élmények nyújtása.

• Makro-közösségi integráció (iskola, szakmai 

szervezet).

• Interakciók generálása.

• Felelősségek, feladatok biztosítása (fejlődés).



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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