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IDŐRENDI ÖSSZESÍTÉS  

 

az  AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL és az 

ENGEDÉLYEZETT FELNŐTTKÉPZÉSEINKRŐL 
 

(Az akkreditált pedagógus-továbbképzések: 30 órásak 
az engedélyezett felnőttképzések: 8 órásak) 

 
 

Honlap: www.katped.hu/kepzesek 
 
 

 
 
2017. október     16-18. „Tréning jellegű felkészítés a keresztény vezetésre az egyházi köznevelési 

intézményekben”– pedagógus- továbbképzés 

 

2017. november 13-15.  „Felkészítés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének sajátosságaira a 

katolikus köznevelési intézményekben”– pedagógus- továbbképzés 

 

2017. november 20-22. „A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási 

lehetőségei- haladó tréning”– pedagógus- továbbképzés 

 

2017. november      27. Felkészítés a kiégés megelőzésére és kezelésére- engedélyezett felnőttképzés 

 

2017. december 11-13. „A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási 
lehetőségei”– pedagógus- továbbképzés 

 
 
 
 

https://www.katped.hu/akkreditalt-es-engedelyezett-kepzesek 
 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésébe 30 kreditpontként beszámítható. 

http://www.katped.hu/kepzesek
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Establishment/EstablishmentRequestEdit.aspx?Id=9166
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Establishment/EstablishmentRequestEdit.aspx?Id=9166
https://www.katped.hu/akkreditalt-es-engedelyezett-kepzesek
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TÁJÉKOZTATÁS A  
 

„TRÉNING JELLEGŰ FELKÉSZÍTÉS A KERESZTÉNY VEZETÉSRE AZ EGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN”  

című akkreditált pedagógus-továbbképzésről 

 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 23/184/2015 

A képzés időtartama: 3 nap (egymást követő) 

 

A képzés létszámkorlátos! 

 

A továbbképzés célja: 

A képzés célja a keresztény köznevelési intézményben vezető beosztású pedagógusok megismertetése a 
keresztény vezetés sajátosságaival, a keresztény vezető sajátos erőforrásaival. A képzés célja, hogy a 
résztvevők felismerjék a vezető szerepből adódó jellemző problémákat és ezek keresztény megoldási 
lehetőségeit. A képzés célja továbbá az emberi kapcsolatok tapasztalati elemzésén keresztül olyan 
készségek kialakítása, amelyek segítik az együttműködést a munkatársakkal, diákokkal és szülőkkel. A 
képzés célja, hogy hozzásegítsen a vezetőnek önmaga jobb megértéséhez és a hatékony 
konfliktuskezeléshez. 
 

A képzés tematikája:  
Az egyházi intézmény vezetője szakmai szempontból felkészült, a vezetésre elhivatott pedagógus, de 
legtöbb esetben nem kap felkészítést arra vonatkozóan, hogy mit jelent keresztény alapokra építve, 
keresztény módon vezetni egy intézményt. Nincs tisztában azzal, hogy milyen többletfeladatokat jelent az 
egyházi köznevelési intézmény vezetőjének lenni és milyen többlet erőforrások állnak a rendelkezésére. 
A képzés megismertet a keresztény vezetés elméletének sajátosságaival, a szolgáló vezetés jellemzőivel.  

Rámutat a keresztény vezetés és a társadalomban elfogadott vezetői szerep azonos és eltérő 
sajátosságaira. Elméleti és gyakorlati példákon át megismertet a nevelőtestület/munkaközösség 
keresztény közösséggé alakításának folyamatával. A vezetők által gyakran elkövetett hibák elemzésével 
és a saját tapasztalattal való összevetésével segíti a vezetőt érő kísértések elkerülését, a helyes vezetői 
magatartásformák kialakítását.  

Hogyan lehet a vezető asszertív? A keresztény vezető 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 vezetőnek problémája, gondja van?  

A képzés középpontba helyezi a hatékony segítés lehetőségeit, a konfliktusok kezelési megoldásainak 
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felismerését, érzéseink tudatosítását.  

A képzés során E. Berne személyiségszerkezetén keresztül értelmezik a résztvevők a konfliktusaik 
gyökerét. A kommunikációelméleti alapok megismerésével gyakorlatokon keresztül sajátítják el a 
hatékony kommunikációt és konfliktuskezelést. A saját élmények és tapasztalatok megbeszélése és 
feldolgozása alapján gyakorolják azokat a viselkedésformákat, amelyeket beépíthetnek saját 
kapcsolataikba. A magukra figyelés és reflektálás által tudatosítják, hogy az egyes helyzetek mit 
eredményezhetnek. A megszokott és gyakran ösztönös cselekedeteiken csak a tudatosság által 
változtathatnak és választhatják a hatékonyabb és keresztény megoldást.  

A képzés során az ellenőrzés úgy történik, hogy a résztvevők az egyes feladatok és gyakorlatok 
megoldása során és a képzés végén visszajelzést adnak a csoport előtt. A továbbképzés akkor 
eredményes, ha a résztvevő a képzés 100%-án jelen volt, részt vett a csoportmunkában, kitöltötte az 
elégedettségi kérdőívet, továbbá a képzést követő 30 napon belül elkészítette a reflexiós levelet a 
megtanult ismeretek és készségek hasznosításáról. 
 

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei:  
A résztvevő tudja értelmezni sajátos vezetői feladatait, kapcsolatai működését. Legyen tisztában a 
keresztény vezetés sajátosságaival. Az új ismereteket és információkat képes legyen integrálni a saját 
tapasztalataiba. Képes legyen visszajelzést adni saját vezetői tevékenységéről. Tudja tudatosítani vezetői 
eredményességének feltételeit az önreflexió által (mi az, ami építi, erősíti és mi nehezíti azt). A képzés 
végére fejlődjön a résztvevőben a vezetői visszacsatolás képessége.  
A résztvevő írásbeli visszajelzést ad a képzést követő 30 napon belül reflexiós levélben és kitölti a 
hallgatói kérdőívet. 
 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 
Részvétel a képzés 80%-án. A képzésre saját óravázlat elhozása, a hozott saját óravázlat kiegészítése és 
átdolgozása a tanultak alapján, majd ezeknek beadása határidőre (a képzés befejezését követő 8 napon 
belül). 
 

A képzés nem teljesítésének következményei: 
A tanfolyam megkezdése után történt lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve az adott 
képzés követelményeinek nem teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkező nem kap tanúsítványt. 
 

A képzés vezetője: dr. Leibinger Jánosné, Babály András, Gulyás Zsolt, Tokár Imre P. János, 
 

Időpont: 2017.10. 16.  9.30- 19.30 
2017.10. 17.  8.00- 20.15 
2017.10. 18.  8.00- 14.30 
 

Helyszín: Leányfalu, Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond 
141.) 
 

A képzés összege:  A képzés költsége a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó 
intézmények pedagógusainak: 35.000 Ft, melyből a jelentkezőt 9 000Ft terheli. A 
fennmaradó összeggel a Katolikus Pedagógia Intézet támogatja a résztvevőt. 

 

A képzés költsége egyéb esetben: 55.000 Ft- melyből a jelentkezőt 15 000Ft 
terheli. A fennmaradó összeggel a Katolikus Pedagógia Intézet támogatja a 
résztvevőt. 
 



A képzés díja nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit. Erről a résztvevőnek magának kell 
gondoskodnia, vagy a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban veheti ezt igénybe.  
 

Árak: Szállás: 1 ágyas: 4.800,-Ft + 350,-(ifa)/fő/éj, 2 ágyas: 3.700,-Ft + 350,-Ft/fő éj, reggeli: 890,-Ft, 
ebéd: 1.525,-Ft, vacsora: 1.140,-Ft 
 

A képzés díját a képzés indításáról szóló elektronikus értesítés után, a 11100104-18088270-10000001 
(CIB bank) számlaszámra kérjük befizetni, a résztvevő és képzés megnevezésével, amely egyben a 
képzésre való jelentkezés feltétele is.   
 

Lemondás esetén a képzés díjának visszafizetésére nincs mód. 
 

A képzés szervezője: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 
 
Budapest, 2017. augusztus 
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TÁJÉKOZTATÁS A  
 

„FELKÉSZÍTÉS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ROMA TANULÓK NEVELÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRA A KATOLIKUS 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN”  

című akkreditált pedagógus-továbbképzésről 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 23/183/2015 

A képzés időtartama: 3 nap (egymást követő) 

 

A képzés létszámkorlátos! 

 

A képzés tematikája:  
Magyarországon a roma népesség növekedése miatt egyre több iskolában nő ezen tanulók száma és 
aránya. A katolikus köznevelési intézmények elhivatottan vállalják az ő nevelésüket, oktatásukat. A 
résztvevők a képzés elvégzése során megismerkedhetnek a roma tanulók eredményes nevelésének és 
integrációjának sajátosságaival. Előadások keretében a továbbképzés során betekintést nyernek a 
romológia alapjaiba, a gyermekvédelmi hálózat sajátosságaiba, jogi szabályozásaiba. A katolikus 
egyházon belül működő jó gyakorlatokon keresztül segítséget kapnak a résztvevők, hogy felismerjék a 
saját pedagógiai gyakorlatukban megvalósítható lehetőségeket és módszertani ismereteket szerezzenek 
a drámapedagógia, a játék, az integráció és a művészeti nevelés terén a hátrányos helyzetű roma tanulók 
eredményes neveléséhez. A képzés további feladata tudatosítani a pedagógusokban a hitélet által 
nyújtotta lehetőségeket a gyermekek személyiségfejlesztésében és a saját lelki egyensúlyuk 
megőrzésében. Az esetmegbeszéléseken, szupervízión keresztül lehetőséget kapnak saját eddigi 
gyakorlatuk kiértékelésére. 
 

A képzés térítés ellenében vehető igénybe, mely lemondás estén nem kerül visszafizetésre! 
A képzés díja nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit. Erről a résztvevőnek magának kell 
gondoskodnia. 
 

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei:  
A résztvevők a képzés elvégzése után ismerjék a roma tanulók eredményes nevelésének és 
integrációjának sajátosságait. Képesek legyenek a tanultakat alkalmazni mindennapi nevelő-oktató 
munkájukban. Saját tapasztalataikat tudatosan tudják összevetni a tanultakkal, rugalmasan és kreatívan 
képesek legyenek azt a tanítási gyakorlatukba adaptálni. Képesek legyenek a megfelelő pedagógiai 
módszerek kiválasztására, az alkalmazott módszerek értékelésére és az önreflexióra. 
Két részből álló írásbeli záró dolgozatnak az értékelési szempontok szerinti elkészítése a képzés 
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helyszínén közvetlenül a képzés befejezése után (kettő óra időtartamban). 
 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 
Az óraszám 80%-án való részvétel. A záró értékeléskor a két részből álló írásbeli záró dolgozatnak az 
értékelési szempontok szerinti elkészítése a képzés helyszínén közvetlenül a képzés befejezése után 
(kettő óra időtartamban) történik. Az értékelés szempontjai: elméleti ismeretek, fogalmak pontos 
használata, a saját gyakorlatba adaptálás szakszerűsége, illeszkedése a tanítás-tanulás folyamatába, a 
roma tanulók nevelési sajátosságainak való megfelelés.  
 

A képzés nem teljesítésének következményei: 
A tanfolyam megkezdése után történt lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve az adott 
képzés követelményeinek nem teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkező nem kap tanúsítványt. 
 

A képzés vezetője: dr. Székely János, Gulyásné dr. Kovács Erzsébet, dr. Leibinger Jánosné, Szentes 
Judit, Szepsi Rita, Szenthe-Tormássi Anna, Tokár Imre, Molnár-Gál Béla 
 

Időpont: 2017.11. 13.  9.30- 19.30 
2017.11. 14.  8.00- 20.20 
2017.11. 15.  8.00- 15.00 
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A képzés összege:  A képzés költsége a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó 
intézmények pedagógusainak: 35.000 Ft, melyből a jelentkezőt 9 000Ft terheli. A 
fennmaradó összeggel a Katolikus Pedagógia Intézet támogatja a résztvevőt. 

 
A képzés költsége egyéb esetben: 55.000 Ft- melyből a jelentkezőt 15 000Ft 
terheli. A fennmaradó összeggel a Katolikus Pedagógia Intézet támogatja a 
résztvevőt. 
 

A képzés díja nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit. Erről a résztvevőnek magának kell 
gondoskodnia.  
 

A képzés díját a képzés indításáról szóló elektronikus értesítés után, a 11100104-18088270-10000001 
(CIB bank) számlaszámra kérjük befizetni, a résztvevő és képzés megnevezésével, amely egyben a 
képzésre való jelentkezés feltétele is.   
 

Lemondás esetén a képzés díjának visszafizetésére nincs mód. 
 

A képzés szervezője: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 
 

Budapest, 2017. augusztus 
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TÁJÉKOZTATÁS A  
 

„A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI- HALADÓ 

TRÉNING”  

című akkreditált pedagógus-továbbképzésről 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 575/6/2017 

A képzésre jelentkezés feltétele: „A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény 
megoldási lehetőségei” című képzés elvégzése. 

A képzés időtartama: 3 nap (egymást követő) 
  

A képzés létszámkorlátos! 
 

A képzés tematikája:  

„Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, 
amely Krisztus Jézusban volt” Fil 2,4-5.  
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! – A főparancs második része, amely összefoglalja e tréning 
lényegét. 

„A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei” tréning elvégzése 
után jelentkezett az igény a megtanult kommunikációs eszközök begyakorlására, elmélyítésére. Jelen 
haladó téningünkön a megtanult kommunikációs eszközök mélyítése történik, amelyek segítségével a 
konfliktus megoldása vagy feloldása megvalósulhat. A tréning egyik fő célja, hogy az Eric Berne 
tranzakcióanalízisében a felnőtt-felnőtt közötti viszonyt erősítsük. Az értő hallgatás, én-üzenet, 
eszközváltás segítségével eljutunk a nehezebben megoldható konfliktusok eredményes kezeléséig. A 
felnőtt-én egyik jellemzője az asszertív magatartás, amikor nemcsak magunk, hanem a másik igényeire és 
érzéseire is figyelünk.  A kérdés, hogy rendelkezünk-e azzal az önuralommal és fegyelmezettséggel, ami 
által a másikra is rá tudunk hangolódni? Van-e kellő önbizalmunk, hogy saját negatív érzéseinkről és 
igényeinkről tudjunk őszintén beszélni? Ki tudjuk-e zárni a manipulációt, a megváltoztatni akarást, a 
hibáztatást? El tudjuk-e fogadni a másik embert olyannak, amilyen? Ez a viszonyulás segít abban, hogy 
élő és növekedő kapcsolatra lépjünk azokkal, akik számunkra fontosak. 

A tréning másik célja a kapcsolatok egymás közötti erősítése a nincs probléma sávban. A játék gyógyító, 
közösségteremtő erejét felhasználva szeretnénk a résztvevőkkel a gyakorlat által megismertetni: a 
szükségleteket, a szeretetnyelveket, a közösség dinamikáját, működését, a különböző szerepeket, 
talentumok felhasználását.  

A sajátélmények és tapasztalatok szerzése, megbeszélése és feldolgozása alapján gyakoroljuk azokat a 
viselkedésformákat, amelyeket beépíthetünk saját kapcsolatainkba. A magunkra figyelés és reflektálás 
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által tudatosítjuk, hogy az egyes helyzetek mit eredményezhetnek. A megszokott és gyakran ösztönös 
cselekedeteinken csak a tudatosság által változtathatunk és választhatjuk a hatékonyabb és keresztény 
megoldást.  

A tréningen alkalmazott munkaformák:  
- előadás 
- tematikus megbeszélések kis- és nagycsoportban 
- önismeretet fejlesztő gyakorlatok, kérdőívek kitöltése 
- személyiségfejlesztő játékok, szituációs játékok, interaktív, strukturált gyakorlatok. 

A képzés során az ellenőrzés úgy történik, hogy a résztvevők az egyes feladatok és gyakorlatok 
megoldása során és a képzés végén visszajelzést adnak a csoport előtt. 
 

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei:  
A résztvevő tudja értelmezni saját kapcsolatai működését. Legyen tisztában a vereség-mentes 
konfliktuskezelés módszerével. Tudja alkalmazni a drámapedagógiai módszereket és eszközöket, mint 
közösségteremtő eszközt. Ismerje a szeretetnyelvek jellemzőit és felismerésük lehetőségeit és 
fontosságát. Az új ismereteket és információkat képes legyen integrálni a saját tapasztalataiba. Képes 
legyen visszajelzést adni saját viselkedéséről és érzelmeiről egyéni és csoportos szinten. Tudja 
tudatosítani kapcsolatainak működését önreflexió által (mi az, ami építi, erősíti, és mi nehezíti azt). Képes 
legyen megfogalmazni saját igényeit, nehézségeit és elvárásait. Tudatosodjon benne saját viselkedésének 
hatása másokra. A képzés végén képes legyen a résztvevő visszacsatolás adására és elfogadására. 
A résztvevő írásbeli visszajelzést ad a képzés végén reflexiós levélben és a hallgatói kérdőívben.  
A reflexiós levél elkészítésének szempontja: a hallgató eddigi gyakorlatának elemzése és értékelése a 
tanultak, kiemelten a tranzakció-analízisben megismert felnőtt-felnőtt viszony kompetenciái alapján, a 
szükséges változások és az ennek elérésére vezető lépések meghatározása.  
Az értékelés szempontja: a képzésen megismert és gyakorolt készségek és a kötelező irodalomban 
(feldolgozása a 3.3.-ban) foglaltak alkalmazásának (tanári hatékonyság elemei, eszközváltás, felnőtt-
felnőtt viszony, drámamentes fegyelmezés, stb.) megléte.  A tréner a reflexiós levél elfogadásáról vagy 
elutasításáról visszajelzést ad a hallgatónak a levél megérkezését követő egy héten belül. 
 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 
A továbbképzés akkor eredményes, ha a résztvevő a képzés 100%-án jelen volt, aktívan részt vett a 
csoportban, továbbá kitöltötte a hallgatói kérdőívet és elkészítette a képzést követő 8 napon belül a 
reflexiós levelet a megtanult ismeretek és készségek hasznosításáról saját pedagógiai gyakorlatában. Az 
értékelés szempontja: a képzésen megismert és gyakorolt készségek és a kötelező irodalomban foglaltak 
alkalmazásának megléte.  
 

A képzés nem teljesítésének következményei: 
A tanfolyam megkezdése után történt lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve az adott 
képzés követelményeinek nem teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkező nem kap tanúsítványt. 
 

A képzés vezetője: Babály András, Gulyás Zsolt 
 

Időpont: 2017.11. 20.  9.30- 19.30 
2017.11. 21.  8.00- 18.30 
2017.11. 22.  8.00- 13.45 
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 



A képzés díja nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit. Erről a résztvevőnek magának kell 
gondoskodnia.  
 

A képzés díját a képzés indításáról szóló elektronikus értesítés után, a 11100104-18088270-10000001 
(CIB bank) számlaszámra kérjük befizetni, a résztvevő és képzés megnevezésével, amely egyben a 
képzésre való jelentkezés feltétele is.   
 

Lemondás esetén a képzés díjának visszafizetésére nincs mód. 
 

A képzés szervezője: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 
 

Budapest, 2017. augusztus 
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E n g e d é l y e z e t t f e l n ő t t k é p z é s 
a köznevelési rendszerben dolgozó pedagógusok részére 

 

Tájékoztató a  

“Felkészítés a kiégés 

megelőzésére és kezelésére” 

című tréningről 

 2017. augusztus 28. 

 

A továbbképzés óraszáma: 8 óra 

Felnőttképzési engedélyezési szám: E-001238/2015/D001 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A tréninget vezetik: Szentes Judit, Szenthe- Tormássi Anna 

Időpont: 2017.11.27. 

Ütemezés: 9.00- 16.00 

 

A képzés tematikája: 

A résztvevők a képzés folyamán megismerik a kiégés (burnout) szindróma elméleti alapjait, 

tüneteit, készségeket szereznek arra, hogy munkájuk során előforduló stressz tényezőket 

fel tudják térképezni és megtanulják azokat kezelni. 

Tananyagegységek: kiégési alapismeretek, kiégés megelőzése, kezelése, az ellenálló 

személyiség, motivációs technikák, segítő kapcsolat. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

- kiégés (burnout) szindróma elmélet alapján kiégés (burnout) szindróma tüneteinek 

felismerése 

- kiégés tünetek megelőzésének és kezelésének képessége 

- személyiség hárító és védőmechanizmusainak megismerése és kezelése 

http://www.katped.hu/


- önismereti képesség fejlesztése 

- önreflexió képességének fejlesztése 

- szívós / ellenálló személyiség szerkezetének ismerete és alapszintű használata 

- szemléletmódváltás a motivációval kapcsolatban 

- segítő kapcsolatba lépés fontosságának felismerése 

 

 

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei: 

A résztvevő a tanegységhez kapcsolódó gyakorlatokban részt vesz, a gyakorlatokhoz 

kapcsolódó egyéni feladatlapokat kitölti, szakszerűen értékeli, továbbá részt vesz a 

csoportmunkákban. 

 

Az igazolás kiadásának feltétele: 

A továbbképzés legalább 90%-án való részvétel. Továbbá a gyakorlatokhoz kapcsolódó 

egyéni feladatlapok kitöltése, szakszerű értékelése, csoportmunkában és a tanegységekhez 

kapcsolódó gyakorlatokban való részvétele. 

 

A 277/1997.  (XII.22.  )  Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 

120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében 

is teljesíthető. 

 
A képzés szervezője: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.).  

Kapcsolattartó: Szepsi Rita (szepsi.rita@katped.hu). 

 

A képzés nem teljesítésének következményei: 

A tanfolyam megkezdése után történt lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve 

az adott képzés követelményeinek nem teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkező nem 

kap igazolást. 

 

A tréningen való részvétel ingyenes. 



 
 

   
1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf.  68. 
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

 

 
Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu 

 

TÁJÉKOZTATÁS A  
 

„A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI”  

című akkreditált pedagógus- továbbképzésről 

 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 82/243/2012 

A képzés időtartama: 3 nap (egymást követő) 

 

A képzés létszámkorlátos! 

 

A képzés tematikája:  
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, érzéseink tudatosítását segíti a képzés.  

A tréningen a következő témákkal foglalkozunk:  
- 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 
keressük az új ismeretek által azokat a viselkedéseket, amelyeket beépíthetünk saját gyakorlatunkba. 
Magunkra figyelés és reflektálás által tudatosítjuk, 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 cselekedeteinken csak a tudatosság által változtathatunk és választhatjuk a 
hatékonyabb és keresztény megoldást.  

A tréningen alkalmazott munkaformák:  
- Tematikus megbeszélések, kis és nagycsoportban  
- önismeretet fejlesztő gyakorlatok, kérdőívek  

http://www.katped.hu/


- személyiségfejlesztő játékok, szituációs játékok  
- interaktív, strukturált gyakorlatok. 
 

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei:  
A résztvevő értelmezni tudja saját kapcsolatai működését. Az új ismereteket és információkat képes 
integrálni a saját tapasztalataiba. Képes visszajelzést adni saját működéséről egyéni és csoportos szinten. 
Tudatosítja kapcsolatainak működését önreflexió által (mi az, ami építi, erősíti, és mi nehezíti azt). Képes 
megfogalmazni saját igényeit, nehézségeit és elvárásait. Tudatosodik benne saját viselkedésének hatása 
másokra. A képzés végére fejlődjön a résztvevőben a visszacsatolás adásának és kapásának képessége. 
A résztvevő írásbeli visszajelzést ad a képzés végén reflexiós levélben és a hallgatói kérdőívben. 
 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 
A továbbképzés akkor eredményes, ha a résztvevő a képzés 100%-án jelen volt, aktívan részt vett a 
csoportban, továbbá kitöltötte a hallgatói kérdőívet és elkészítette a reflexiós levelet. 
 

A képzés nem teljesítésének következményei: 
A tanfolyam megkezdése után történt lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve az adott 
képzés követelményeinek nem teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkező nem kap tanúsítványt. 
 
A képzés vezetője: Babály András, Gulyás Zsolt 

 
Időpont: 2017.12. 11.  9.30- 19.30 

2017.12. 12.  8.00- 18.30 
2017.12. 13.  8.00- 13.45 
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A képzés összege:  A képzés költsége a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó 
intézmények pedagógusainak: 35.000 Ft, melyből a jelentkezőt 9 000Ft terheli. A 
fennmaradó összeggel a Katolikus Pedagógia Intézet támogatja a résztvevőt. 

 
A képzés költsége egyéb esetben: 55.000 Ft- melyből a jelentkezőt 15 000Ft 
terheli. A fennmaradó összeggel a Katolikus Pedagógia Intézet támogatja a 
résztvevőt. 
 

A képzés díja nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit. Erről a résztvevőnek magának kell 
gondoskodnia.  
 

A képzés díját a képzés indításáról szóló elektronikus értesítés után, a 11100104-18088270-10000001 
(CIB bank) számlaszámra kérjük befizetni, a résztvevő és képzés megnevezésével, amely egyben a 
képzésre való jelentkezés feltétele is.   
 

Lemondás esetén a képzés díjának visszafizetésére nincs mód. 
 

A képzés díja nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit. Erről a résztvevőnek magának kell 
gondoskodnia. 
 
A képzés szervezője: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 
 
 
Budapest, 2017. augusztus 
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