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Az Együttélés Nap a Neveléstudományi Tanszék hagyományos programja. Célunk a nyitottság és a társadalmi 
érzékenység fejlesztése, a sokszínűség elismerése és elfogadása. Fontosnak tartjuk, hogy leendő 
pedagógusaink megismerjenek olyan szakmai programokat, kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat, amelyek 
tágítják látókörüket, érzékenyítik szemléletmódjukat és ösztönzik felelősségvállalásukat. 
Idén a békés együttélést, a kapcsolatok és közösségek építését, a társas és érzelmi nevelést helyeztük 
fókuszba. 
 
A program szervezésében az ELTE TÓK együttműködő partnerei, a Móra Könyvkiadó és az Edisonplatform volt 
segítségünkre.  
 
A Bridge Budapest által indított Edisonplatform célja, hogy felkutassa Magyarország innovatív, gyerekek 
fejlesztésével foglalkozó szereplőit, és minél több szülőt segítsen abban, hogy megismerje ezeket a 
szervezeteket, és így egyszerűbben tudjanak eligazodni a jövőben fontos tudás és készségek világában. Az 
Edison100 listán olyan gyerekek fejlesztésével foglalkozó innovatív szereplőket mutatnak be, akik a jövőben 
fontos tudást és készségeket adnak át a gyerekeknek, akikkel élmény a tanulás és a játék.  A munkájukat 
szeretnék elismerni, tudásukat megosztani, és eljuttatni a hírüket azoknak a szülőknek és más 
szakembereknek, akik tudatosan gondolkoznak a gyerekek jövőjével kapcsolatban. 
 

  

https://mora.hu/
https://www.edisonplatform.hu/
https://bridgebudapest.org/
https://bridgebudapest.org/
https://www.edisonplatform.hu/
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A programokról és a szervezetekről részletesebben 

9.15-9.45 – ELTE TÓK Könyvtár 

II. „…Benned a létra” országos vándorkiállítás megnyitója 

A kiállítás fogyatékossággal élő személyek egyéni és csoportos képzőművészeti alkotásait mutatja be. 
 

A kiállítást megnyitja:  

Rieger Erika, a Presidium Közhasznú Egyesület elnöke 

Köszöntőt mondanak:  

Szabóné Dr. Szitányi Judit, egyetemi docens, az ELTE Tanító-és Óvóképző Kar oktatási dékánhelyettese 

Svraka Bernadett, az ELTE Tanító-és Óvóképző Kar Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke  

                 

Az Együttélés Nap programjai alatt, a helyszínen megvásárolhatók a Presidium Közhasznú Egyesület kézműves 

termékei. 

 

A kiállítás 2022. május 26-ig látogatható a Könyvtárban. 

 

10.00-11.30 – ELTE TÓK Könyvtár 

Todó és a Széltestvér. Kortárs- és népmesék az érzékenyítésben.  

Irodalmi kerekasztal 

Vendégeink: 

Zalka Csenge Virág, mesemondó, a sokféle családokról szerkesztett mesegyűjteményt 

Vig Balázs, meseíró, a Todó könyvek szerzője 

Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, főiskolai tanár, a mese és a mesélés kutatója 

A beszélgetést vezeti: Kerekes Valéria, tanszékünk varázslatosan játszó, mesélő oktatója 

Az előzetes ismerkedéshez ajánljuk: 

http://www.zalkacsenge.hu/  
http://www.vigbalazs.com/ 
Todó könyvek 
Széltestvér és Napkelte 
 
és az ELTE TÓK Könyvtár oldalát 
 

A Móra Könyvkiadó az Együttélés Nap programjai alatt, a helyszínen kedvezményes könyvvásárt tart. 

Június 30-ig érvényes, online vagy személyesen is beváltható kupon a programfüzet végén található. 

  

http://www.zalkacsenge.hu/?fbclid=IwAR0wThSDta-lEw9FChnsHxyl0XNsBu4KgZynK1_7somjVBX-Et5DhmDosS4
http://www.vigbalazs.com/
https://mora.hu/kereses?mit=tod%C3%B3
https://mora.hu/konyv/szeltestver-es-napkelte-hagyomanyos-mesek-rendhagyo-csaladokrol/
https://www.facebook.com/konyvtar.tok.elte.hu
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10.00-11.30 ELTE TÓK 100. terem 

 "A legzavaróbb viselkedésű gyerekek vannak a legnagyobb bajban." Igaz vagy 
hamis? 

workshop  

 

Koczka Veronika - NoBadKid – Pressley Ridge Alapítvány 

 

Mire számíthatsz a 90 perces workshopon? 

Körüljárjuk a "kezelhetetlennek" titulált gyerekek témakörét. Felvesszük az ő szemüvegüket és 

megpróbálunk így ránézni egy helyzetre. Megismerjük a megszelídítésükhöz vezető módszertant. 

Rálátunk a trauma okozta hatásokra a gyerekek életében. Azok neurobiológiai vonatkozásaira. Van-

e kiút? Lehetséges -e hatékony, hosszan tartó változást elérni? Ezekre a kérdésekre keressük a 

választ. 

A szervezet bemutatkozása 

Sok gyerek önhibáján kívül olyan érzelmi és magatartási problémákkal küzd, ami késlelteti 

természetes fejlődését. A környezetük szemében ők „rosszgyerekek”, akiket már sok intézmény vagy 

akár a családjuk is visszautasított. Mi a NoBadKid - Pressley Ridge Alapítványnál megtaláljuk az utat 

hozzájuk és sikerekhez segítjük őket mindennapjaikban. Munkánk módszertani alapja a Re-EDukációs  

szemlélet (Re-Ed: érzelmi és viselkedés zavarokkal küzdő fiatalok viselkedési mintáinak újra tanítása), 

és a Neuroszekvenciális Modell a Terápiában megközelítés (NMT: a viselkedési zavarok poszttraumás  

tünetként való értelmezése).   

https://www.facebook.com/NoBadKid.RoadON/ , https://nobadkid.org/  

 

10.00-11.30 ELTE TÓK 123. terem 

Szociopoly - Gazdálkodj, ahogy tudsz! 

Érzékenyítő társasjáték a szegénységről 

 

Bass László 

 

A Szociopoly a mélyszegénységben élő családok élethelyzetét modellező érzékenyítő társasjáték, 

amelynek célja a szegénységgel kapcsolatos előítéletek csökkentése. A játék során egy átlagos hónap 

napjain haladunk végig, a játékosok minden mezőn egy ilyen család életében felmerülő problémával 

találkoznak, és döntéseket kell hozniuk e helyzetek megoldására. A játék közben és után lehetőség 

nyílik a társasjáték és a valóság szembesítésére, épp ezért a játékot minden esetben 

társadalomkutató vezeti. 

Gyerekesély Közhasznú Egyesület, https://www.szociopoly.hu/, https://www.facebook.com/szociopoly  

  

https://www.facebook.com/NoBadKid.RoadON/
https://nobadkid.org/
https://www.szociopoly.hu/
https://www.facebook.com/szociopoly
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12.00-13.30 ELTE TÓK 100. terem 

Tanulj meg segíteni! - Bámészkodó hatás 

workshop 

 

Fejes-Martinez Krisztina - Hősök Tere Alapítvány 

 

Szeretnéd tudni, mi lehet az oka, hogy bár látjuk, ha valaki segítségre szorul, sokszor mégsem teszünk 

semmit? És annak, hogy mások sem? Vajon a jelenlevők többsége miért bámészkodik passzívan 

ahelyett, hogy aktívan segítene? Workshopunkon a háttérben megbújó "bystander-effektusként" 

ismert szociálpszichológiai jelenséget ismerjük meg közelebbről. 

A szervezet bemutatkozása 

A Hősök Tere Alapítvány egy olyan világért dolgozik, ahol merünk kiállni és tenni magunkért és 

másokért a mindennapokban. Ahol az együttérzés társadalmi norma, és ahol az emberek a terveik 

megvalósítása közben is odafigyelnek másokra, és nem csak észreveszik, ha baj van, de segítenek is. 

Tréningjeik, a szociálpszichológiai kutatásokon alapuló tudásátadás mellett, nagy hangsúlyt fektetnek 

a saját élmények általi, mélyebb megértést adó gyakorlatokra.   

http://hosoktere.org/,  https://www.facebook.com/hosokterealapitvany/ 

 

12.00-13.30 ELTE TÓK 123. terem 

Kutya mint híd az emberek között 

kutyás foglalkozás és beszélgetés (max. 10 fő) 

 

Böddi Zsófia, tanszékünk oktatója, foglalkozásvezető és a Do as I Alapítvány 

 

A terápiás kutya kapcsolatot teremt a kutyaterápiás foglalkozások résztvevői között. A 

foglalkozásvezető a kutyán keresztül, a felvezető segítségével bevonja a résztvevőket a játékba, a 

játék, a feladatok pedig örömet okoznak gyermeknek, felnőttnek egyaránt. 

A bemutató foglalkozás során játszunk, majd beszélgetünk, miként lehet a „kutyázással” az 

együttélésért dolgozni. 

https://doasi.hu/, https://www.facebook.com/DoasIdoinhungary/ 

  

http://hosoktere.org/
https://www.facebook.com/hosokterealapitvany/
https://doasi.hu/
https://www.facebook.com/DoasIdoinhungary/


5 
 

12.00-13.30 ELTE TÓK földszint 15. terem 

Mondd, Te ki vagy? 

interaktív beszélgetőkúra, érzékenyítő foglalkozás 

 

Vendég: Nagy Zsolt, kerekesszékes tapasztalati szakértő, tréner 

Házigazda: Tibenszky Moni Lisa, újságíró, a Felelős Szülők Iskolája alapító-ügyvezetője, a 

Kórházsuli nagykövete 

 

Gondolatok, élmények, érzések arról, hogy milyennek látjuk magunkat, testileg, lelkileg. Miként 

mutatható meg és fogadható el a más adottságokkal, képességekkel élés az oktatásban is? Lehet-e 

sztereotípiák nélkül, emberséggel ezt tanulni és tanítani? 

https://felelosszulokiskolaja.hu/, https://www.facebook.com/felelosszulokiskolaja 

 

12.00-13.30 ELTE TÓK 200. terem 

Inklúzió a gyakorlatban  

inkluzív workshop játékkal és drámapedagógiával 

 

Ménesi Heléna, Sziráki Eszter – MáSzínház 

 

A MáSzínház 2005-ben jött létre, akkor még kizárólag értelmi fogyatékos fiatalok színjátszó 

csoportjaként. 2015 óta mozog a közösség az inklúzió irányába, előadásaik és foglalkozásaik, táboraik 

esetében egyaránt. De hogyan is tudnak együtt működni neurotipikus és atipikus gyerekek, 

felnőttek? A foglalkozáson a gyakorlati tapasztalatokba nyújtunk betekintést játékokon, 

drámapedagógiai módszereken keresztül - a foglalkozást is inkluzívan vezetve. 

A szervezet bemutatkozása 

A MáSzínház egy olyan nyitott előadó-művészeti közösség, amelyben sérülékeny csoportokhoz 

tartozók, kiemelten értelmi fogyatékos emberek szociális és kreatív képességeinek fejlesztésével 

foglalkozunk, partnerségen alapuló művészeti foglalkozások keretében. Színházi nevelési 

módszertanunk alkalmazásával érzékenyítjük és invitáljuk gyermek-és felnőttkorú résztvevőinket, 

más szerepet adva ezzel játszónak és nézőnek egyaránt.  

https://mas-zinhaz.hu/, https://www.facebook.com/maszinhaz/ 

  

https://felelosszulokiskolaja.hu/
https://www.facebook.com/felelosszulokiskolaja
https://mas-zinhaz.hu/
https://www.facebook.com/maszinhaz/
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12.00-13.30 ELTE TÓK 130. terem 

„Csillagbölcső” 

művészetterápiás foglalkozás, workshop 

 

Platthy István, művészetterapeuta, országos gyermekvédelmi szakértő 

Csontváry Képzőművészeti Stúdió 

 

A születés és az elveszett család témájának művészetterápiás feldolgozása népi motívumok 
segítségével gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek alkotásain 

 

A szervezet bemutatkozása 

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonaiban és gyermekotthonában élő, hányatott sorsú, 

veszélyeztető családjukból kiemelt, traumatizált és érzelmileg elhanyagolt gyermekekkel, serdülőkkel és 

külsős felnőtt érdeklődőkkel foglalkozik a Csontváry Képzőművészeti Stúdió. 

Régóta alkalmaz népművészeti formákat és szimbólumokat művészetterápiás műhelyében. A népművészet 

formavilágának vizuális nyelvi gondolkozásmódjára jellemző, hogy leképezi a természet és a benne élő ember 

szorosan egymásba kapcsolódó testi-lelki folyamatait. Ez a költőien megjelenített kifejezésmód alkalmas arra, 

hogy segítségével olyan folyamatokat éljünk át, amely keretet adhat a saját elszenvedett traumáink, érzelmi 

elhanyagoltságunk önkifejező módú szimbolikus feldolgozásához. 

A szülés, születés élménye, emléke, körülményei összetett dolgok, pozitív és negatív lelki tartalmak egyaránt 

kapcsolódhatnak hozzájuk. Különösen igaz ez, ha ehhez hozzávesszük az egyes családtagok születéséről 

fennmaradt családi történeteket vagy éppen eltitkolt tényeket. Ugyanakkor, a születés problémája összefügg 

az azt követő szülői gondoskodás, viszonyulás és ennek kapcsán kialakuló kötödés problematikájával is. A 

művészetterápia saját eszköztárával ezeket a bennünk élő, sokszor tudattalan tartalmakat nem direkt, hanem 

tapintatosan indirekt módon közelíti meg. 

A népművészeti motívumokat és szimbólumokat nem másolva, hanem értelmezve, továbbgondolva teremtik 

meg saját személyes szimbolikus képi világukat alkotóink. Segítségével a születés és a család problematikáját 

is fel lehet dolgozni olyan gyerekekkel, akiket sokszor nem is vártak születésük előtt, és a későbbiekben is 

gyakran eltávolodtak tőlük szüleik, ezért gyermekotthonokban, lakásotthonokban nőnek fel. Ennek is lehet az 

egyik következménye, hogy gyakran élnek meg alkalmatlanság érzést, iskolai kudarcokat, meg nem értést, 

kirekesztést, másságuk, gyakori magatartászavaruk és az intézeti gyerekek iránt táplált társadalmi kirekesztő 

attitűd miatt. Többnyire értéktelennek tartják magukat. Ezek fájdalmas dolgok, így érthető, hogy születésük 

traumáját nem direkt, hanem indirekt módon közelítjük meg a művészetterápiában. Ugyanakkor azt is 

átélhetik alkotóközösségben, hogy ők is értékesek, a bennük lévő lelki problémákat átalakítva művészeti 

értéket tudnak létrehozni, ez kimozdíthatja őket alacsony önbecsülésükből, és átsegítheti őket később sok 

nehézségen. 

A módszer és a gyerekek alkotásainak bemutatása mellett a workshopon résztvevő hallgatók - saját 

élményként - ki is próbálhatják a módszert a gyakorlatban. 

http://www.csontvarystudio.hu/web/othon1.htm 

 

 

http://www.csontvarystudio.hu/web/othon1.htm
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