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A Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ 

pozitív gyakorlatai a COVID 19 vírus által okozott szükségállapot alatti periódusban 

 

1. Mutasd meg hogy vagy, ki vagy! – oktatási projekt 

A Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ három iskolapszichológusa által 

meghirdetett Mutasd meg hogy vagy, ki vagy! Maszkkal vagy pajzzsal a járvány idején című pályázat 

a diákok számára kínált lehetőséget arra, hogy a járvány ideje alatt átélt érzelmeiket kreatív módon 

kifejezhessék. A március végén meghirdetett pályázatra olyan alkotásokat vártunk, amelyek a 

koronavírus-járvány következtében létrejött rendkívüli élethelyzetre reflektáltak. A diákok készíthettek 

papírból, kartonból vagy más anyagból is pajzsot, annak jelképeként, hogy ebben az időszakban, 

amikor nem hagyhatták el otthonukat, mi vagy ki jelentett védelmet, biztonságot számukra. Vagy 

elkészíthettek egy álarcot/maszkot, amelyen azokat az érzelmeiket jeleníthették meg, amelyeket a 

szükségállapot okozta bezártság során éltek át. 

A három korosztály számára (0-IV, V-VIII, IX-XII osztályosok) kiírt pályázatra beérkezett több mint 

200 alkotás a szülők, tanítók és tanárok nyitottságáról, fogadókészségéről, valamint az 

intézményvezető támogatásáról tanúskodik, amellyel hozzájárultak a pályázat népszerűsítéséhez és az 

alkotások létrejöttéhez. Az intézmény honlapján létrehozott virtuális kiállításon megtekinthetőek 

mind a megyéből mind a más megyékből érkezett alkotások fotói. 

https://www.cjraecovasna.ro/hu/mutasd-meg-hogy-vagy-ki-vagy/ 

 

2. A Varázsvonat elindult, csatlakozz te is! – oktatási projekt  

Az oktatási projekt elsősorban óvodásoknak szól. 

A gyermekek a Varázsvonat című mesét hallgathatják meg a szüleikkel, amely arról szól, hogy a 

gonosz sárkány egy hálóval körülzárta a várost, emiatt senki sem tudja elhagyni azt. De a Kisokosok 

az öreg mozdonyt életre keltik azáltal, hogy mindenki hozzácsatolja saját vagonját, s így legyőzik a 

rettegett ellenséget. Végül családjukkal elindulhatnak egy mesés utazásra  

Az általunk megfogalmazott mese a bezártság, magány, tehetlenség leküzdésének egy lehetséges 

módját kínálja. Ugyanakkor rávilágít arra az alapigazságra, hogy ha mindenki hozzáteszi a maga kis 

részét, közösen túlléphetünk a nehézségeken.  

https://www.cjraecovasna.ro/hu/mutasd-meg-hogy-vagy-ki-vagy/


Ezután következik az alkotói rész, amikor a gyermek egy követ keres és azt megfesti. A kövecske a 

gyermek saját vagonját fogja jelképezni, amelyet hozzácsatolva a mozdonyhoz, segít annak erőre 

kapni. 

Jelenleg az elkészített alkotások fotóinak a begyűjtése zajlik, majd ezt követően május 18-tól az 

intézmény honlapján létrehozott online kiállításon tekinthetőek meg.  

https://www.cjraecovasna.ro/hu/a-varazsvonat-elindult-csatlakozz-te-is/ 

 

3. Egy másik jó gyakorlatnak tartjuk az Ozsdolai iskolai mediátor tevékenységét, aki 30 nehézsorsú 

gyereknek juttattja el hetente a házi feladatot. Az iskolai mediátorunk össze is gyűjti az elvégzett 

feladatokat, ugyanakkor igyekszik magyarázatokkal is szolgálni a diákoknak, ha azoknak kérdésók 

adódik. Az interneten kapott feladatokat a Kun Kocsárd Álltalános Iskola által biztosított eszközökön 

sokszorosítja. 

Az iskolai mediátorunk igyekszik betartani az ilyenkor előírt biztonsági szabályokat is, maszkot és 

kesztyűt visel. A KMENTK mindezt igyekszik támogatni, maszkkal, kesztyűvel és fertőtlenítőkkel. 
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