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2021. év Beszámoló 
 
 

Az Alapszabály módosítása 

Az Alapszabály módosítását (az elnök címe és Szilágyi Bea elnökségi tag helyett Vidáné Ugrin Erzsébet 

felvétele) 2021. augusztus 27-én a Fővárosi Törvényszék elfogadta. 

 

Szupervizor képzés 

A 1/13334/2020. ügyszámú pályázat keretében Szarka Emese és Somogyi Tímea folytatta megkezdett 

szupervizor képzését. Emese rendszerében (Habuda Laura pályakezdő pedagógussal) Somogyi Tímea 

szupervizor-jelölttel dolgozott együtt, Tímea két rendszerében pedig Szarka Emese szupervizor-jelölttel 

dolgozott együtt. Mindkettejük szupervizori vezetését Bárdos Kata vállalta. 
A videotrénerek kliensei (Bauer Katalin, Medve Ágnes, Habuda Laura) közül Bauer Katalin és Habuda Laura 

számára oklevelet állított ki az Egyesület. Medve Ágnes szintén fejlődést mutatott a videotréning során, 

azonban sajnos munkahelye ellehetetlenítette szakmai helyzetét, így a pedagógus felmondott állásából. 
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Pedagógus akkreditáció – felnőttképzés indítása  

Cím: A videotréning (Video Interaction Guidance) elméleti és módszertani alapjai a pedagógus – gyermek / 

tanuló, szülő – gyermek kapcsolatának fejlesztése és a segítő kommunikáció kialakításának érdekében 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001675 

A továbbképzés célja a pedagógusok bevezetése a holland eredetű videotréning elméleti alapjaiba; a módszer 

filozófiájának, szemléletének és elemeinek megismertetése és átfogó ismeretek szerzése a videotréner 
munkájáról.  A résztvevők ismerjék meg a szülő-gyerek, a pedagógus-gyerek és a szülő/pedagógus-szakember 

kapcsolat alapelemeit, legyenek képesek a látott interakciókat elemezni. Ismerjék meg a videotréneri 

mikroelemzés alapjait; demonstrációs filmek és egymásról készített filmek segítségével fedezzék fel a segítő 

kommunikáció elemeit. Ismerjék meg a videotréning folyamatát és a segítő kamera felhasználási módjait. A 
továbbképzés további célja, hogy a megfigyelési, az interakciós, a reflexiós és támogató kérdezési módszerek, 

illetve a videotréninges helyzetgyakorlatok segítségével megerősödjön a résztvevők személyes és szakmai 

tudatossága, fejlődjön az érzelmi intelligenciájuk, önismeretük és kommunikációjuk. 

Meghirdettük első képzésünket november 26-28-ra két trénerrel (Bartha Éva és Szarka Emese), amelyre 

Szarka Emese covid betegsége miatt sajnos nem került sor. Újabb időpontot tűztünk ki 2022. januárjára. 

A képzésre 7 fő jelentkezett – a toborzás fő oldala a FB volt és néhány egyesületi tag tovább osztása, szóbeli 
tájékoztatása. A jelentkezettek pszichológusok és szociális területen dolgozók – egyikük sem pedagógus. 

A két tréner kidolgozott egy online és egy személyes tematikát is (az akkreditáció mindkettőt lehetővé teszi). 

A teljes dokumentációt (jelentkezési lap, online űrlap, felnőttképzési szerződés, résztvevői tájékoztató, 

minőségbiztosítás, tematika, jelenléti ív) Szarka Emese határidőre elkészítette. 
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Videotréning FB oldal 

Az oldal nyilvános: https://www.facebook.com/magyarvideotrening 

Készített posztok száma összesen: 11 darab 

• március 3. húsvéti üdvözlet 

• július 21. Videotréning képzés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 2017-ben 

• október 12. Képzést hirdetünk! 

• november 3. Bemutatkozik egyik videotrénerünk Kozmáné Kovásznai Mária 

• november 9. Mindennapi Pszichológia 2021/1. szám, 60-64. Hátha valaki még megleli 

• november 16. Virginia Satir 

• november 23. Rákár Natália írása 2004-ből Család, gyermek, ifjúság 13. évf. 

• december 11. Interakció 

• december 15. Videofelvételekkel történő visszajelzés 

• december 23. Ünnepi jókívánság 

• december 31. 2022-es vision boardunk 

 
Személyes felkérés a videotrénerek bemutatása céljából 

Szarka Emese 22 videotrénernek írt egyenként személyes hangvételű levelet, amelyben arra kérte őket, hogy 
ha egyet értenek a FB-on poszt formájában való bemutatáshoz, akkor írjanak magukról néhány sort, térjenek 

ki a videotréneri tevékenységük egy-két meghatározó momentumára.  

Azt is felajánlotta, hogy ha van olyan filmrészletük, reflexiójuk, visszajelzésük (kliens oldaláról) vagy 
volt/van, netán éppen most lesz egy-egy rövid beszámolójuk néhány kiemelkedő videotréneri élményükről az 

elmúlt évtizedek alatt szerzett tapasztalati-kincsesládájukból, akkor szívesen venné, hogy ezeket közreadja, 

Canva programmal posztot készít belőlük. 
A megkeresettek közül a többség nem válaszolt, 2 fő elutasította a FB-on való megjelenést, és egy fő elfogadta 

a felkérést (Kovásznai Kozma Marcsi).  
 

Honlap 

A meglévő webtárhely üzemeltetője a Marketing Group 2021-ben már nem vállalja a tárhely biztosítását 

annak elavultsága miatt. Somogyi Tímea jár el az új tárhelyre történő adatmentés ügyintézésében. Sajnos 

érdemi előrelépés nem történt. 

 

Videotréning szolgáltatás 

2021-ben videotréninggel Foki Csilla, Somogyi Tímea és Szarka Emese dolgozott a zuglói pályázat 

keretében. 

Medveczky Kata munkájában folyamatosan jelen van a módszer alkalmazása. 

 

Pályázat 

Bartha Éva Erasmus pályázatírási képzésen vett részt, illetve megkezdődött a pályázat elindítása: MÁLTA, 

CENTER VAL szlovén szervezet, és MVE hármas együttműködésben a videotréning alkalmazása az 
alacsonyan képzett gondozónők soft skilljeinek fejlesztésére. 

 

A videotréning módszer ismertetése 

Előadások, workshopok 

2021. december: Bartha Éva 3 órás online videotréning workshopot tartott a Kolozsvár Babes Bolyai 

Tudományegyetem, gyógypedagógusok és pszichológusok (5 fő) számára. 

 
Bartha Éva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép Magyarországi Régió, Budapest Módszertani 

Osztályának prezentációt tartott a támogatott lakhatásban dolgozó gondozónők számára képzési anyag 

kidolgozáshoz. 
 

https://www.facebook.com/magyarvideotrening
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Szarka Emese a tavaszi egyetemi kurzusai keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mentor 

pedagógusképzésben 3x90 perces órát adott a videotréning módszeréről és szemléletéről. 
 

Rendezvényen való részvétel 
2020-ban az 1/13334/2020. ügyszámú pályázaton 500.000 Forintot nyertünk 5 videotréning rendszerre. A 
sikeres esetbemutatókból készült egy 16:25 perces filmösszeállítás, amelyet 2021. februárjában a Zuglói 

Humán Fórumon, az éves Gyermekvédelmi tanácskozáson Somogyi Tímea által bemutatásra került:  

https://www.youtube.com/watch?v=XaFSp4vxMdc  
A film FB-on vagy honlapon történő megjelenítéséhez jogot nem kaptunk. 

 

Videotréninggel kapcsolatos cikkek, tanulmányok  

Szarka Emese (2021): „Egy kép felér ezer szóval” Lencsevégen a videotréning módszere. Mindennapi 

pszichológia, XIII. évf. 1. szám, 60–64. p. 
 

 
 
Szarka Emese létrehozta az MVE-vel kapcsolatos irodalmak e-tárhelyének helyét. Ide várunk a tagok által is 

feltöltött anyagokat. 

 
Az Animula Kiadó visszajuttatott hozzánk x darab Guy Schepers – Cludia König (2002): Családi videotréning 

és Bányai Emőke (2003): szerkesztett Családtámogató programok Nyugat-Európában 

A könyvek jelenleg Somogyi Tímeánál vannak. 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XaFSp4vxMdc
https://drive.google.com/drive/folders/1xPKc5bC0_C_C1qF6ICeRbPaNSvTj_gus?usp=sharing
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Költségek 

Kiadás 

OTPdirekt havidíj     3 666 Ft 
Pénzforgalmi jutalék     1 940 Ft 

Forgalmi különdíj     2 236 Ft 

Számlavezetési díj   32 691 Ft 

Kamatjóváírás             1 Ft 
Postaköltség      4 410 Ft 

Nyomtatás      4 509 Ft 

OH ped. Akkred. Eljárás  150 000 Ft 
Könyvelési díj     30 000 Ft 

Kiadás összesen: 229.453 Ft 

 
Bevétel 

30 órás bevezető képzés, 7 fő 420 000 Ft 

Tagdíj               6 000 Ft 

Szja 1%            10 438 
Bevétel összesen: 436.438 Ft 

 

Nyitóegyenleg: 1.307.656 Ft 

Záróegyenleg: 1.523.562 Ft 

Készpénz: 20.000 Ft  
 

 
 
 

Vác, 2022. május 20. 

 
 

Dr. Szarka Emese 

 


