Szeretettel hívjuk és várjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet és az Ignáci Pedagógiai Műhely
közös szervezésében megvalósuló
Gyermekeink védelmében – Gyermekvédelmi Konferenciára,
amelyet 2019. május 24-én, pénteken tartunk a Katolikus Pedagógiai Intézetben
(1068 Budapest, Városligeti fasor 42.).
A konferencia célja betekintést adni a Magyar Katolikus Egyház köznevelési intézményeiben
zajló sokszínű és gazdag gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységbe. A délelőtti előadásokat
követően szekciókban jó gyakorlatok bemutatására kerül sor.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Gyermekeink védelmében – Gyermekvédelmi Konferencia
Részletes program:

900– 930
930–1000

Regisztráció
Megnyitó – Barcsák Marianna Katolikus Pedagógiai Intézet, intézetvezető
és Rudan Mária az Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője

Plenáris előadások:
1000–1100

A gyermekvédelem lehetőségei a katolikus egyházban – angol nyelvű
előadás szinkrontolmácsolással
előadó: Hans Zollner SJ, a római Gregoriana Pápai Egyetem, Gyermekvédelmi
Központ (Centre of Child Protection) vezetője

1115–1215

Rendszerszintű gyermekvédelem a hívő közösségben
előadó: Hortobágyi T. Cirill OSB Pannonhalmi Főapát és Juhász-Laczik T.
Albin OSB, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója

1215 – 1315

Ebédszünet

1315 – 1530

Szekciók – a katolikus egyház gyermek- és ifjúságvédelmi jó
gyakorlatainak bemutatása:

1320 – 1410

választható szekciók:

1. A szükség nem ismer időt, a szükség tárt kapukat remél.
Válsághelyzetek kezelése a jezsuita iskolában – a Diáktanácsadó modell
Mit jelent az ignáci pedagógiai szemléletében a személyes törődés? Hogyan valósítható ez meg
a gyakorlatban az iskola működési kereteiben? Hogyan tudjuk segíteni diákjainkat, ha nehéz
helyzetbe kerülnek?
előadó: Elek László SJ és Majó Márk, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégium iskolalelkésze és gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse
2. Segítő Háló – együttműködés a szerzetesi fenntartású iskolák között
Szakmai kapcsolati HÁLÓ, konzultációs tér, ami megtart, erősít, támogat. Segítő szakemberek,
iskolapszichológusok, pedagógusok tanuló közössége, akik innovatív szemléletükkel motiválják,
inspirálják egymást.
előadó: Székelyné Kováts Eszter pszichológus és Török Katalin pedagógus a Piarista
Oktatási Igazgatóság fejlesztő munkatársai
3. Nyitott szemmel – nyitott szívvel! Gyermekvédelem a Marista Rend
intézményeiben (SOS program)
A Marista Rend 2016-tól egy elfogadott és gyakorlatban alkalmazott Gyermekvédelmi
protokoll alapján végzi munkáját, amely Európa minden Marista intézményére vonatkozik.
Céljuk, hogy a bántalmazás előfordulása esetén megfelelő választ adjanak. A Protokoll
szorgalmazza a kérdéssel kapcsolatos tudatosságot, segíti a megelőzést, ösztönzi az esetek
jelentését és megkönnyíti a helyzetek kezelését.
előadó: Mészárosné Nagy Angéla, a Marista Rend magyarországi gyermekvédelmi
felelőse, és Tristany De Juan Pablo Adolfo FMS, a Marista rend magyarországi
képviselője
4.Szociális készségfejlesztés az iskolában
A pozitív fegyelmezés két individuálpszichológus, Alfred Adler és Rudolf Dreikurs tanaira épül,
amely szerint minden ember alapvető szükséglete, hogy azt érezze, tartozik valahová vagy
valakihez, és hogy fontos mások számára – mindannyian szeretnénk azt érezni, hogy szeretnek
és elfogadnak bennünket. A pedagógus számára a legfontosabb a gyerekhez való kapcsolódás
kialakítása, önbecsülésének fejlesztése, valamint hasznos életvezetési készségek tanítása, az
önszabályozó viselkedés.
előadó: Horváthné Storczer Adrienn és Báncs-Szendrődi Szilvia a Nyitott Iskolákért
Alapítvány munkatársai, valamint Helstáb Edit a Pécsi Ciszterci Szent Margit Óvoda,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanítója
5. Iskolai szociális segítő
Régóta tudott probléma, hogy az óvodákban, iskolákban egyre több az olyan gyermek, akinek
beilleszkedési, magatartási és teljesítményzavaraival a pedagógusok egyre nehezebben tudnak
megbirkózni. Az is nyilvánvaló, hogy ezeknek a problémának a hátterében jórészt a családok
működési zavarai, különböző szociális és gyermekvédelmi problémák állnak, amelyek kezelése

meghaladja az óvónők, tanítók, tanárok kompetenciáit. Ezen a helyzeten próbált segíteni az a
rendelkezés, amely a család- és gyermekjóléti központok feladatává tette, hogy a területükön
működő köznevelési intézményekben óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet
végezzenek.
előadó: Csókay László pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, Sapientia
SZHF Pszichológia Tanszék oktatója és Galambos Szilvia, a Congregatio Jesu
szerzetesközösség Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és
Zeneművészeti Szakgimnáziuma gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse
6. Együtt. Egymásért. Jelenlét alapú gyermekvédelem
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat telepi Jelenlét programjainak keretén belül működő,
oktatási intézményekben megvalósuló gyermekvédelmi programok elemei és rendszere.
előadó: Hajdú Krisztina klinikai gyermek szakpszichológus, a Máltai
modellprogramok módszertani szakértője, és Bátki Márton, a Tiszabura-i Jelenlét
program szakmai vezetője
1410 – 1425
1425 – 1515

Kérdések, átrendeződés
választható szekciók:

1. Szex – szerelem – párkapcsolat... Fel tud erre készíteni az iskola? Vagy bízzuk
ezt másokra?
Tapasztalatcsere és műhelymunka az iskolai szexuális nevelés legfontosabb kérdései mentén:
civil szervezetek képzései, szakmai háttéranyagok, pedagógiai tapasztalatok és fejlesztési
lehetőségek.
előadó: dr. Semsey Gábor, a SOTE Mentálhigiéné Intézet adjunktusa
2. „Hogy ne az életed peremén élj!” OSZTOZÓ: a Patrona Hungariae Gimnázium
9. éve működő „beszélgető órája”
Ezeken az alkalmakon, amelyek egy előre meghatározott tematika alapján épülnek egymásra
az a célunk olyan diákokat bocsássunk útra az iskolából, akik tudnak tanulni a
tapasztalataikból, akik tudatosak. Arra bátorítjuk őket, hogy keressék életük irányát, legyen
tervük a jövőjükről, ami meghatározza, hogyan alakítják jelenüket.
előadó: Háry M. Ildikó SSND, a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában lévő
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tanára
3. KiVa: Az iskolai bántalmazás megelőzését és kezelését segítő átfogó,
tudományos bizonyítékokon alapuló program
A KiVa egyszerre prevenciós és intervenciós program. A KiVa célja a szemlélőknél az empátia
növelése, a hatékonyságérzet erősítése a bántalmazás elleni fellépés terén, valamint az
erőfeszítések támogatása az elsajátított viselkedésmódok alkalmazására. Nem a bántalmazót,
és nem is az áldozatot tekinti a beavatkozás elsődleges célpontjának, hanem az egész iskolai
közösséget. Let’s make it together!
előadó: Fehérpataky Balázs, a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában lévő
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont gimnáziumi igazgatója
4. Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése
A szekció bemutatja a Katolikus Pedagógiai Intézet azonos nevű, a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács szakmai munkája nyomán kidolgozott pedagógus továbbképzését, amely segíti a
képzésen résztvevőket, hogy felismerjék az áldozattá és bűnelkövetővé válás előzményeit és

annak jeleit. A képzés bemutatása mellett a szekció résztvevői kipróbálhatnak egy-egy
gyakorlati elemet is.
előadók: Szenthe-Tormássi Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet trénere és
Majó Márk, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégáim gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőse
5. Konfliktuskezelés a tanteremben – az Arizona program
Közel negyedszázada alkalmazták először az egyesült államokbeli Arizona állam egyik
iskolájában azt a pedagógiai programot, amellyel azt a helyzetet lehet kezelni, amikor egy-egy
gyerek magatartása, rendetlenkedése megzavarja a tanítási órát, nehezíti vagy teljesen
lehetetlenné teszi a tanár és a többiek munkáját.
előadó: Csókay László pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, Sapientia
SZHF Pszichológia Tanszék oktatója
6. Digitális kalandok és tapasztalatok egyházi iskolákban
A 45 perces foglalkozás során képet kaphat a digitális világ aktuális kihívásairól (játékok,
influencerek, online bántalmazás) és megismerkedhet jó gyakorlatokkal, amit beépíthet
mindennapi pedagógiai gyakorlatába.
előadó: dr. Baracsi Katalin családjogi szakjogász, internetbiztonsági szakértő-oktató
1515 – 1530

kérdések, konzultáció.

Kérdés esetén várjuk levelét az info.ignacipedagogia@gmail.com címen.
Őszinte tisztelettel: a Szervezők
A program létrejöttét a Renovabis támogatja.

