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Ön- és társismeret fejlesztésének gyakorlata a köznevelési 

intézményekben 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:  

Oktatási Hivatal  

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ  

Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. 

 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:  

Veszeliné Pénzes Ildikó programkoordinátor 

 e-mail: veszeline.penzes.ildiko@oh.gov.hu 

 

Célcsoport:  

tanító, tanár, gyógypedagógus, logopédus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, fejlesztő 

pedagógus 

 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy a részt vevő pedagógusok ismerjék meg az önismereti és 

társismereti készségek komplex rendszerét. Továbbá olyan önismereti képzéstartalom 

átadása, amellyel a pedagógusok képesek lesznek a személyiségfejlesztésre. 

A folyamatba ágyazott továbbképzés az ön- és társismeret elméletének megismerésével, 

saját élményen alapuló, a személyiség egészét mozgósító tevékenységek végzésével 

ismertesse meg a módszertani elemeket, struktúrákat és azok tanórai és tanórán kívüli 

integrálási lehetőségét, az érintett szereplők lehetséges bevonásának módját. 

 

A továbbképzés főbb tartalmi elemei:  

1. Bevezetés 

2. Ön-és társismeret fejlesztésének elmélete és gyakorlata 

3. Gyakorlatvezetési alapismeretek  

4. Adaptáció-tematikus terv készítés 

5. A képzés zárása, értékelése 
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A továbbképzés során alkalmazott módszerek: 

- csoportos módszerek 

- egyéni módszerek 

- előadás, prezentálás 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

- empátia, tolerancia 

- együttműködési készség 

- kommunikációs készség  

 

A továbbképzés időtartama: 30 kontaktóra (5 tanítási nap) 

 

A továbbképzés tervezett időszaka: 2019.08.11-16. 

Érkezés: 2019. augusztus 11. A szállás elfoglalása 14 óra után lehetséges. 

Távozás: 2019. augusztus 09. A szállást az utazás napján 10 óráig kell elhagyni. 

  

A szállás és képzés helyszíne:  

Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13. 

 

A vendégek elhelyezése 3 ágyas, kollégiumi szobában történik! 

 

Tervezett szabadidős tevékenységek:  

2019. augusztus 11. Szálláshely elfoglalása 

Szabadidős program keretében ismerkedés 

a várossal. A Királyi Napok rendezvény 

programjai - XXIV. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 

2019. augusztus 12. Két órás vezetett városnézés a történelmi 

belvárosban  

A Királyi Napok rendezvény programjai. 
XXIV. Nemzetközi Néptáncfesztivál 

2019. augusztus 13.  Két órás vezetett városnézés kisvasúttal, a 

Bory vár megtekintése 

A Királyi Napok rendezvény programjai - 
XXIV. Nemzetközi Néptáncfesztivál 

2019. augusztus 14. A Polgármesteri Hivatal Dísztermének 

meglátogatása 
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Árpád Fürdő – regenerálódás, pihenés, 

kikapcsolódás 

A Királyi Napok rendezvény programjai - 

XXIV. Nemzetközi Néptáncfesztivál 

2019. augusztus 15. Árpád Fürdő – regenerálódás, pihenés, 

kikapcsolódás 

A Királyi Napok rendezvény programjai - 
XXIV. Nemzetközi Néptáncfesztivál 

2019. augusztus 16. Hazautazás 

 

Egyéb, az érdeklődők számára fontos információ: 

A szállás középiskolai kollégiumban, 3 ágyas szobákban történő elhelyezéssel. A vizes 

blokk (WC, zuhanyzó) a folyosó végén található, a szobákban csak kézmosási lehetőség 

van. 

A szállás ára tartalmazza az ágyneműt, azonban törölközőről és egyéb tisztálkodási 

eszközről mindenki maga gondoskodik, azt a szoba nem tartalmazza.  

Fizetős parkolási lehetőség a kollégium előtt. Ingyenes parkolási lehetőség a közeli 

Interspar parkolójában. 

 

                                                                                                     Galambos Zsuzsanna 

                                                                                                          főosztályvezető 


