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TÁJÉKOZTATÁS 
 

„A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI”  

című akkreditált pedagógus- továbbképzésről 

 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 575/76/2017    

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  

- személyiségfejlesztő játékok, szituációs játékok  
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- 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 
 

 

A képzés költsége:   

A képzés térítés ellenében vehető igénybe.  

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.) 

 

 


