
 

BESZÁMOLÓ 
„FOKRÓL FOKRA, EGYRE FENTEBB!” – A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE 

GFE TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMJA” 

Bevont pedagógusok szupervizionálása 2020.08.25-27. 

A Gál Ferenc Egyetem Békési Szakképző Iskola tanárai sokat fejlődtek a heterogén csoportokban, 

osztályközösségekben előforduló problémák, konfliktusok kezelésében. Próbálják hasznosítani a korábbi 

szupervíziók során elsajátított ismereteket, bátorító és resztorációs technikákat. Az új szemléletre való 

átállás időigényes, és meglehetősen nagyfokú figyelmet, koncentrációt jelent a kollégák részéről.  

A mostani szupervíziós foglalkozásokon a pedagógusok figyelmét a saját személyiségük 

mentálhigiénéjének és hitének fontosságára irányítottuk. Nem mindegy, hogy milyen mentálhigiénés 

mintát és hitet továbbítanak a diákok felé. A pedagógusokra óriás fizikai és pszichés teher hárult a 

koronavírus kapcsán bevezetett online oktatás során, ami igencsak feladta a leckét a számukra. A sajátos 

nevelési igényű, beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő fiatalok online oktatása során szükség 

volt a pedagógusok kreativitására. Az eredmények, a sikerek csak szerények, nem látványosak. 

Megerősítést és pozitív visszajelzést ritkán kapnak a kollégák, vagy ha igen, akkor csak hosszabb idő 

eltelte után. 

A „Lépj egy fokkal feljebb” pályázat kapcsán a figyelem egyrészt a diákok közötti kapcsolati problémák 

érzelmi hátterére, az egyes diákok pszichikai, fizikai megalázásából eredő helyzetek feltérképezése, 

illetve időben való felismerésére (mielőtt a helyzet kezelhetetlenné válik), másrészt a pedagógusok 

szakmai személyiségével kapcsolatos problémákra irányult. Leginkább az érzelmek (harag, düh, a munka 

során felhalmozódó feszültségek) megfelelő mederben tartása, illetve levezetésének lehetőségei kerültek 

nagyító alá. Az elengedés és megbocsátás témáját is sikerült körül járni. A résztvevőkben megerősödött, 

hogy a düh, harag folyamatos szinten tartása előbb-utóbb a saját egészség rovására megy, eleinte 

enyhébb tünetek, majd a későbbiekben komoly betegségek kialakulásához vezethet. Ez annál is inkább 

fontos téma, mert elég sok pszicho-szomatikus és szomatikus betegség jelenik meg a felnőtt lakosság 

körében (keringési problémák, emésztőszervi problémák, daganatok, diabetes, elhízás stb.). 

A megbeszélések egy-egy meglehetősen megrázó, „ütős”, rövid filmmel (A gyónás), illetve filmrészlettel 

(Az osztály) kerültek felvezetésre. A résztvevők egy része eleinte kevésbé értette, hogy miért foglalkozunk 

ezekkel a nem könnyű témákkal a tanév elején, ami némi ellenállásban és hárításban nyilvánult meg. 
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