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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: vissza a start mezőre

- Családi minták, traumák hatása (kötődés, 

viszonyok, támogatások, elvárások)

- Példaképek, mentorok hiánya

- Destruktív kapcsolatok, kötődések (bent, kint)

- Aktuális iskolarendszerbe „erőszakosan” 

integrálhatóak

- Pedagógusok képviselik a normát

KÜLSŐ HATÁSOK



SZAKMACSOPORT 

SAJÁTOSSÁGAI

• Érzelmek kezelése, azonosítása nehézkes.

• Jellemzően alacsony szocio-ökonómiai státusz.

• Kognitív képességek terén hiányok.

• Alapvető stresszkezelési stratégiák, önirányítás, 

bizonytalanságtűrés fejlesztendő.

• Szociális megértés, csoportfolyamatok érzékelése 

alulfejlett.

• Impulzuskontroll zavarai (viselkedés kontroll, önreflexió).

• Értékrend kialakulatlan (befolyások).



INTERVENCIÓK JELLEGE, 

CÉLJA

• A kortársak közötti pozitív interakciók generálása 

(bizalom, elfogadás).

• Érzelmi ráhangolódás egymásra, felnőttekre.

• Értékrend korrekció.

• Interakciók gyakorlása(asszertivitás gyakorlatai, 

önérvényesítés).

• Közösségen belüli és közösségi szintű önszabályozás 

(vezetés, szabályok).

• Egyéni, közösségi problémamegoldás gyakorlása.

• Rituálék, drámajátékok, szerepjátékok jelentősége!



EGY TRÉNINGNAPUNK

Munkavállalói attitűd

- Dixit kártya- kösd össze képet és magad

- Közös mese alkotása a kártyák segítségével

- Dicséret nyújtása, fogadása (hogyan kell, 

kontraindikációk)

- Kritika nyújtása, fogadása (hogyan kell, kontraindikációk)

- Bizalom játékai

- Együttműködés fejlesztése: csoportrekord, 20 kérdéses 

barkóba, közös mese-történet alkotása, szabályalkotás



JAVASLATOK

• Mentálhigiénés gondozás biztosítása.

• Közösségi élmények nyújtása.

• Mikro-közösségi integráció (osztály).

• Támogató interakciók generálása.

• Értékekkel sokat dolgozni játékosan, 

alternatív módon (dilemmák, skálázás,licit)



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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