„Te is közénk tartozol”
EFOP-3.1.6-16-2017-00043
Érzékenyítő tréning szakmai beszámoló

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosító számú „Te is közénk tartozol!” projektben
megvalósuló Telkiben megrendezésre kerülő érzékenyítő tréningről.
2021. augusztus 9-10-11-én érzékenyítő tréning valósult meg, ahol húsz fő pedagógus
vett részt. A tréninget Szurmik Zoltán drámapedagógus, magyartanár tartotta.
Programok:
1. nap:
Kezdésként

megismerkedtünk

személyiségfejlesztésben,

az

drámajátékok
érzékenyítés

szerepével

fókuszában.

a
Az

közösségépítésben,
első

ilyen

csoport

a
a

kapcsolatteremtő játékok voltak, utána a bizalomérzet fejlesztését szolgáló drámajátékok
következtek.
Megismerhettük a drámapedagógia három alapelvét, valamint a játékok céljait, szabályait,
a fejlesztés folyamatát. A megismert játékokon keresztül a gyermekek könnyebben el
tudják mondani az érzéseiket társaiknak és pedagógusaiknak. A drámapedagógiai játékok
széleskörben alkalmazhatóak „örömöt ad, önkéntes, önmagáért való”.
2. nap:
Második napot folytattuk az érzékelést fejlesztő gyakorlatokkal, a kreativitás fejlesztését
megcélzó játékokkal, illetve koncentrációs drámajátékokkal a bizalom jegyében. A
foglalkozások fontos része volt a csapatépítés és a feszültségoldásra szolgáló játékok
megismerése. A csapattagok nagyon hamar ráhangólodtak a játékokra, igen aktívan vettek
részt ezekben. A nap végén néhány ritmusjáték alkalmazását ismerhettük meg, melyek
nagyon

jól

alkalmazhatóak

a

figyelem,

koncentráció,

ritmusérzék

fejlesztésében.

Zárásként egy olyan szerepjátékokra került sor, melyekben eszközként kavicsokat is
alkalmaztunk.
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3. nap:
A záró napon érintettük az ön- és társismeret játékait, valamint a kommunikációs játékok
jó gyakorlatát. A kommunikációs gyakorlatok alkalmazásával az önkifejezés és az
egymásra való odafigyelés képességét mélyítettük el. Az ön-és társismereti játékokban a
csapattagok még inkább összekovácsolódtak. Összegzésként, visszacsatolásként a tréner
olyan játékot alkalmazott, melyben a teljes tréning eredményessége, sikeressége
megmutatkozott.
A tréningen részt vevő pedagógusok egybehangzóan pozitív élményekkel és új
drámapedagógiai módszerekkel gazdagodtak.

Kisújszállás, 2021. 08. 12..
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