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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: 
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: Barcsák Marianna, dr. Leibinger Jánosné, Babály András, Gulyás Zsolt,  
 

A képzés helyszíne: Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház, Leányfalu 

 

A képzés térítés ellenében vehető igénybe, melyről a www.katped.hu honlap Pedagógiai- szakmai 

szolgáltatások pedagógus-továbbképzések menüpontjában, az akkreditált pedagógus-továbbképzéseknél 

tájékozódhat.  

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.  

 

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.) 
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