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A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei  
277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus- továbbképzés 

 
Ismertető a szakmai programról 

 
 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 
Alapítási engedély száma: 575/76/2017    
A képzés időtartama: három egymást követő nap 
A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak 30 óráról, mely beszámítható a 7 évenként 
kötelező 120 pontba. 
A képzés térítésköteles: 12 000Ft/fő 

 
A képzés rövid ismertetése  
A keresztény pedagógus számára nagy kihívást jelent, hogy a mindennapi élet nehézségeit keresztény 
módon oldja meg. Mit kell tenni, amikor a tanulónak, szülőnek, kollégának vagy éppen magának a 
tanárnak problémája, gondja van? A hatékony segítés lehetőségeit, a konfliktusok kezelési 
megoldásainak felismerését, az érzések tudatosítását segíti a képzés.  
A tréningen a következő témák kerülnek előtérbe:  
- E. Berne személyiségszerkezetén keresztül meglátni és megérteni konfliktusaink gyökerét.  
- Kommunikáció elméleti alapok  
- Jézus Krisztus emberi természete, mint modell  
- Meghallgatni és megérteni, aki bajban van  
- Belső konfliktusaink kezelése.  
- Közös problémák, konfliktusok kezelése keresztény módon.  
- Kapcsolat másfajta emberekkel, másfajta értékrend megértése.  
- A tanult készségek alkalmazása problémás helyzetekben.  
 
Az egyes témák egymásra épülnek, magasabb szinten megismétlődnek, hogy a tanult készségek 
megerősödjenek a hallgatókban. A saját élmények és tapasztalatok megbeszélése és feldolgozása 
alapján keresik a résztvevők az új ismeretek által azokat a viselkedéseket, amelyeket beépíthetnek saját 
gyakorlatunkba. A magukra figyelés és reflektálás által tudatosítják, hogy az egyes helyzetek mit 
eredményezhetnek. Minek mi a kiváltó oka, mit lehet tenni, hogy ne a régi rossz beidegződés 
ismétlődjön meg. A megszokott és gyakran ösztönös cselekedeteken csak a tudatosság által lehet 
változtatni és választani a hatékonyabb és keresztény megoldást. 
A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzésen való aktív részvétel, valamint egy reflexiós levél 
elkészítése, mely tartalmazza a megtanult ismeretek és készségek jövőbeni tervezett hasznosítását a 
résztvevő saját pedagógiai gyakorlatában.  
 
Minimális létszám: 10 fő  
Maximális létszám: 18 fő 
 
 



Tréner/előadó: Babály András, Gulyás Zsolt atyák 

 
 
A képzésnek helyet adó intézmény által biztosítandó infrastrukturális feltételek: 
 

• Projektor, falfelület vetítéshez, hangosítás, vezetékes internetelérés 
• Tábla 
•  A résztvevők számának megfelelő mozgásra is alkalmas üres terem, székek, asztalok 

 


