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Az Ignáci Pedagógia Műhelynél saját tapasztalataink és a Szent Ignác-i örökség alapján  komolyan 

gondoljuk, hogy keresztényként nem állunk üres kézzel és üres gondolatokkal az olyan kihívások 

előtt, mint környezetünk pusztulása, a diákokat támogató közösségek hiánya vagy a  tanárok 

megújulásra való eszköztelensége.

Bár kész válaszaink nekünk sincsenek, hosszú évek tapasztalatai nyomán idén is műhelyeket 

hirdetünk meg. Célunk, hogy  az ignáci pedagógia alapján, személyes példákon keresztül, közös 

gondolkodás által felfrissülést nyújtó utakat mutassunk. 

Erre az útra hívjuk azokat a kollégákat, akik nyitottak arra, hogy elinduljanak a szép, a jó, az igaz felé: 

az Isten felé.

Elek László SJ

Az Ignáci Pedagógiai Műhely a teljes embert megszólítva segíti a pedagógusokat hivatásuk 

megélésében és megújításában. A szakértők által vezetett kurzusok, előadások és műhelysorozatok 

nemcsak szakmai, hanem lelki témákban is segítik a résztvevők a fejlődését, hivatásukban 

megerősödését. A képzési programok fókuszában az ignáci pedagógián túl a gyermek- és 

ifjúságvédelem, a katolikus társadalmi tanítás és a teremtésvédelem állnak. Az önképzést és az 

egyes témákban való egyéni elmélyülést könnyen elérhető segédletekkel és kiadványokkal segítjük. 

A Műhely tevékenységei közé tartozik, hogy nemzetközi szinten építsük a kapcsolatokat és 

erősítsük az együttműködést olyan jezsuita, vagy más, egyházi intézményekkel, amelyek szintén 

felnőttképzéssel vagy oktatással foglalkoznak, hogy tevékenységeiket összehangolva dolgozzanak 

közös céljaikért.

NÖVEKEDJÜNK EGYÜTT HITBEN ÉS HIVATÁSBAN!KÖSZÖNTŐ

Rivasz-Tóth Kinga Rudan Mária



Hiánypótló képzőhelyként, Szent Ignác lelkiségét követve, a  teljes embert megszólítva segíti 

hivatásuk megerősítésében a  pedagógusokat a  Faludi Akadémiából kiváló műhely. Kurzusaikkal 

szakmai és lelkiségi témákban segítik a pedagógusokat; segédleteikkel, kiadványaikkal az ignáci 

lelkiségű kezdeményezéseket és műhelyeket támogatják. Tevékenységük része  a  felnőttképzéssel 

más formában foglalkozó hazai és külföldi egyházi és jezsuita intézményekkel való kapcsolatépítés, 

együttműködések létrehozása és erősítése, célok és tevékenységek összehangolása.

Célunk, hogy képzéseink és műhelyalkalmaink révén a résztvevők  társadalmi kérdésekben nyitott, 

tájékozott és hivatásukban elkötelezett tagjai legyenek az Egyháznak. Képzési programjaink kínálatával 

kiemelt figyelmet fordítunk a képzők, vezetők és tanárok segítésére.

Fontos feladatunknak tartjuk az önképzési kultúra fejlesztését, olyan képzési lehetőségek felkínálásával, 

amelyben a résztvevők nem csak szakmai tevékenységére vonatkozó, hanem lelkiségi és egyéb témákat 

ismerhetnek meg új lehetőségek, módszerek és modellek segítségével. Így az itt szerzett szellemi és 

lelki élmények hatására a résztvevők céljaikban, hivatásukban megerősödhetnek, megújulhatnak.

A műhelyek és képzések mellett a számunkra fontos témákban honlapunkon szakmai tartalmak és 

segédleteket teszünk elérhetővé, segítve ezzel a témában elmélyülést és szélesebb körű tájékozódást.

IGNÁCI PEDAGÓGIAI MŰHELY



ISKOLALELKÉSZSÉG MINT A HITÉLET ÉS A KÜLDETÉS MOTORJA
Rivasz-Tóth Kinga • Elek László SJ

1A lelki nevelésnek és az iskolalelkészségnek több fókuszpontja van. Egyrészt 

célja, hogy felkészítse a diákokat, hogy Jézus Krisztust követve, a katolikus-

keresztény örökség és a Szent Ignác-i lelkiség hagyományán állva egy hitben 

és közösségben megélt, Isten-központú életet éljenek. Másrészt  segíti 

a pedagógust, hogy hivatását kimagasló szakmai tartalommal, Istenre 

figyelve tudja végezni. Az iskolalelkészség átfogó lelkiségi programmal 

járul hozzá, hogy megszülethessen a valódi találkozás egymással és az 

Istennel. Ennek a missziós munkának a rendszerét, működési elveit kívánjuk 

megosztani a műhelymunka keretében.
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AZ AUTONOMITÁS ERŐSÍTÉSE A TANULÁSBAN ÉS A TANÍTÁSBAN
Bukovszki Edit • Rivasz-Tóth Kinga

Minden tanár álma a motivált, önálló ismeretszerzésre, tanulásra képes diák, aki 

autonóm módon tanul és megfelel a tanügyi rendszer (és a társadalom) által támasztott 

elvárásoknak. De hogyan lehetnének diákjaink érdeklődő, önálló, a tudás megszerzésének 

öröméért tanuló egyének, ha mindig megmondjuk nekik mit, mikorra és hogyan tanuljanak 

meg? Mit tehet a tanár, hogy a diákok önálló tanulásra való képességét kialakítsa és 

fejlessze? Hogyan kell változnia a tanári szerepfelfogásnak, annak érdekében, hogy 

a pedagógiai folyamatok eredményeként korszerű és adaptív tudás szülessen? 

A „varázsigék” közül néhány: felelősség-megosztás, döntéshozatal, reflexió, kritikus 

gondolkodás és az informális tanulás során szerzett ismeretek beépítése a tanórába. 

Mindezek gyakorlati alkalmazásáról, megvalósítási ötletekről és közös gondolkodásról szól 

ez az interaktív pedagógiai műhelymunka.
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REFLEXIÓ A TANÁRI MUNKA SORÁN
Elek László SJ • Rivasz-Tóth Kinga

Mitől válik profivá  az igazán jó tanár? Mikor tud erőt meríteni egy jól sikerült órából? Mi az, ami 

igazán segíthet kijavítani a hibákat és  teszi lehetővé teszi az újrakezdést?

 A válasz a reflexió. Ez a kulcsa annak, hogy a pedagógus felismerje erősségeit és tudatosan 

alkalmazza azokat, és rájöjjön, melyek azok a területek, amelyek fejlesztésre szorulnak. A reflexió 

azonban nem a pedagógia felfedezése, - habár a pedagógus minősítésben is kulcsszerepe 

van -, Szent Ignác legbecsesebb negyedórája,  az examen, a szerető figyelem imájának alapja is 

a visszatekintés, a reflexió. Ez az út a teljesebb, emberibb élet felé, amire mindannyian vágyunk. 

Hogy hogyan lehet elsajátítani a reflexió művészetét a lelki életben és a tanári munkában 

egyaránt? A műhely segítséget nyújt az első lépéseket megtenni ezen az úton.



4Nemzetközi mérések is azt mutatják, hogy a tanárok leghatékonyabban egymástól tudnak 

tanulni, sőt a közös munka kifejezetten segít a kiégés megelőzésében, valamint új lendületet, 

lelkesedést is tud adni.

A tanári továbbképzések azonban nem kínálnak ilyen alkalmat, leginkább a szünetbeli 

beszélgetésekben van lehetőség tapasztalatcserére. Ez a program ezt a hiányt igyekszik kitölteni. 

A munkaközösségek közötti találkozási alkalmak magában foglalják a szakmai programot 

tantárgyi  és az hiányzó informális együttlétet is. 

A műhelymunkák további témája lehet a kortárs vezetők képzése, ahová diákokat is bevonunk, 

és amelynek keretében az ezen a téren szerzett tapasztalatokat megosztjuk.

Az eredmény lelkes tanárok és diákok, motiváló új ötletek, büszkeség és alázat egyszerre.

További információ: Rivasz-Tóth Kinga rtkinga@gmail.com

TANÁRI TAPASZTALATCSERE PROGRAMOK
Elek László SJ • Rivasz-Tóth Kinga



OSZTÁLYTANÁCS
Rudan Mária

5A kortársvezetők képzése az iskola egyik fontos feladata, hiszen 

ebben a korban a kortárscsoport befolyása legmeghatározóbb, 

érdemes ezt a nyitottságot jóra használni. 

Egy jól kidolgozott és könnyen alkalmazható modellt szeretnénk 

bemutatni, ami segít, hogy a diákok részt vállaljanak az iskolai 

életüket érintő kérdések megoldásában. A modell alkalmazása 

segít fejlődni a közös döntéshozatalban, nyílt kommunikációra 

nevel és támogatja az egyéni felelősségvállalást. Mindezek 

mellett védett közegben szerezhetnek tapasztalatot a diákok a 

demokrácia alapelveinek működéséről. 
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NÖVEKEDJÜNK EGYÜTT! - TANÁRI TÖRTÉNETÜNK
Rivasz-Tóth Kinga • Rudan Mária

Mindannyiunknak megvan a személyes története pedagógusként, amelyet 

beleszövünk munkánkba a tanítás során.

Akkor tudunk igazán hatékonyak lenni és örömmel élni a hivatásunkat, ha 

a saját történetünket írjuk, viszont a fejlődéshez szükségünk van mások 

történeteire is. Ennek a felismerésnek az élményét szeretnénk megosztani 

egy könyvbemutatóval egybekötött műhelyalkalom során, ahol az apropót 

a most megjelent Növekedjünk együtt című kötet adja. 

“Ez a kötet bár szakmai tapasztalatokat összegez, mégis több, mint szakkönyv 

.Hétköznapi, hivatásukat rendszeresen gyakorló pedagógusok reflektálnak 

saját élményeikre és gyakorlataikra Szent Ignác lelkiséges és a jezsuita rend 

pedagógiája alapján.”



A 21.SZÁZADI DIÁK ÉS TANÁR MODELL KIHÍVÁSAI
AZ IGNÁCI PEDAGÓGIA FÜGGVÉNYÉBEN:
A NÉGY “C” MODELLJE A MA ISKOLÁJÁBAN
Rivasz-Tóth Kinga • Soltész Ágnes

7A 21. századi megváltozott tanulási körülményeivel és a gyorsan változó munkaerő 

piac kívánalmaival lépést tartani kihívást jelent a ma pedagógusa és diákja számára 

egyaránt. Ahhoz, hogy ezekre a kihívásokra megfelelő választ tudjanak adni, a 

szakirodalom a következő területek fejlesztését tartja a legfontosabbnak;  kritikus 

gondolkodás, kommunikáció, az együttműködés és kreativitás 

(angol megfelelőik alapján nevezzük őket a négy C modelljének). A műhely 

ahhoz kíván praktikus segítséget adni, hogy mindez a hétköznapi tanítás-tanulás 

gyakorlatában hogyan működjön, milyen új modellek teszik lehetővé a fenti területek 

átfogó fejlesztését.
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KATOLIKUS TÁRSADALMI TANÍTÁS TÉMÁI A TANÍTÁSBAN
Rivasz-Tóth Kinga

Nemcsak hittanárok számára ajánljuk, a Katolikus Társadalmi 

Tanítás című hét kötetes interaktív füzetsorozat bemutatását. 

Műhelymunka keretében módszertani ötletekkel segítjük  

a pedagógusokat hogy, hogyan lehet az igazságosság, 

szegénység, munka és teremtésvédelem témáját az erkölcstan, 

hittan és egyéb tanórák keretében feldolgozni.
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NYELVI MŰHELY
Koseczki Tamásné • Novák Bernadett- német nyelvterület

Buzáné Kis Judit • Taba Viola - angol nyelvterület

Hogyan lehet örömmel elsajátítani egy idegen nyelvet úgy, 

hogy közben hatékonyak is maradjunk, és meg tudjunk 

felelni az idegennyelv tanítás mai követelményeinek.

A műhelymunka lehetőséget biztosít arra, hogy 

a hétköznapok során praktikusan használható 

módszertani ötletekkel gazdagodjunk, és segít, hogy 

egymást ösztönözve megosszuk tapasztalatainkat. 



IZGA/LOM/TALANÍTÁS - STRESSZKEZELÉS JÁTÉKOSAN
Löveiné Árva Melinda

10Akadozó beszéd, izzadás, szívdobogás, akaratlan mozgások, a logikus 

gondolkodás pillanatnyi leállása… Tanárként, szülőként bizonyára találkozott már 

mindenki olyan diákkal, aki egy-egy felelet, prezentáció vagy vizsga alkalmával 

ezekkel a kellemetlen tünetekkel küszködött, s bár birtokában volt a tudásnak, 

mégsem volt képes jól teljesíteni.

A műhelyen bemutatott módszer segít diákjainak leküzdeni a nyilvános 

szereplések okozta stresszt és megszabadulni a lámpaláztól.
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KATOLIKUS SZEMMEL A MENEKÜLTKÉRDÉSRŐL
Kővágó Emese

Hogyan tudunk diákjainkkal beszélni a menekültek helyzetéről? Miként tudunk közösen 

válaszokat keresni a kérdéseikre? Mit tanít Egyházunk a menekültek befogadásról?

A Nemzetközi Jezsuita Menekülszolgálat (JRS) munkatársai által készített füzetek lefordításával 

és megosztásával eszközt kínálunk a pedagógusoknak és kiscsoportvezetőknek, hogyan 

kezdeményezhetnek beszélgetést a diákokkal az Európát megosztó menekültválság kapcsán 

identitásukról, kultúráról és befogadásról.

A befogadás útján című füzetek letölthetők a jmsz.hu oldalról.



12Ferenc pápa Laudato Sí enciklikájának friss és emberközeli tanítása különösen hív 

minket arra, hogy gondolkodásunk és cselekedeteink által felelősséget vállaljunk 

Isten teremtétésének megőrzésében. A világban való tudatos jelenlétünk sok 

megkerülhetetlen kérdést vet fel.

Műhelynapunk során számos kérdéssel foglalkozunk, de talán minden kérdés 

eredője, hogy miként találhatunk kapcsolatot Istennel teremtését szemlélve és mi 

a feladatunk annak megőrzésében.

TEREMTÉSVÉDELEM A KATOLIKUS ISKOLÁBAN
Szentes Judit SSS • Rudan Mária
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TEREMTÉSVÉDELEM - ZÖLD LELKISÉGI ESZKÖZKÉSZLET
Kuslits Béla • Domaniczky Orsolya

A lelkiség és fenntarthatóság összekapcsolása több módon is lehetséges, 

ebben a segédletben a Szentírás, elmélkedés, tudás és gyakorlat egységéből 

kínálunk egy lelkiségi eszközkészletet, amely rugalmasan alkalmazható 

a témával foglalkozni kívánók korához, fenntarthatósági tudásához. 

Az anyagot használó tanár vagy közösségvezető kevés előkészülettel is 

a résztvevőkhöz és a rendelkezésre álló időhöz alakíthatja a programot.
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VÁROSI ÖKOLÓGIAI JÁTÉK
Kuslits Béla • Domaniczky Orsolya

Gimnazisták számára készülő szimulációs játékunk célja, hogy rávilágítson a természet 

és emberi társadalom összekapcsoltságára. A településeken jelenlévő különböző 

nézőpontok és igények összehangolása fejleszti az együttműködési készséget, közös 

felelősségvállalásra ösztönöz és segít a reflektált nézőpontok kialakításában.
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ISKOLAÚJSÁGOK SZERKESZTŐNEK MŰHELYNAPJA
Szőnyi Szilárd

A diákújságírás nagy hagyományokkal rendelkező terület ugyan, mégis az utóbbi 

időben talán kevés figyelmet kap. A diákok kreativitására jellemző a formai és 

tartalmi útkeresés.

Ebben az útkeresésben kíván segítséget nyújtani szakmai és kortárs szinten 

egyaránt a program. Lehetőséget szeretnénk adni, hogy a diákok profi újságíróktól 

tanuljanak, és megismerkedhessenek a szerkesztőség műhelytitkaival. A program 

emellett jó alkalom, hogy  a különböző diákújságok szerkesztői csapatai 

találkozzanak egymással, kicseréljék tapasztalatataikat, és személyes kapcsolatok 

jöjjenek létre közöttük.



GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI PROGRAMJAINK

A gyermekvédelem területén nagyon sok feladat áll előttünk. Az iskolai gyermekvédelmi munkát 

végző kollégák számára több területen próbálunk segítséget, szakmai eligazítást, tapasztalatcsere 

lehetőséget biztosítani. 

Konkrét prevenciós témákban műhelynapokat szervezünk, ahol szakértők segítségével járjuk 

körül azokat a problémákat, amelyek a legtöbb kihívást jelentik a mindennapokban.

A műhelyek témájához kapcsolódó szakirodalommal, segédletekkel és képzési lehetőségekkel 

segítjük a résztvevőket.

A programokat a Katolikus Pedagógiai Intézettel és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskolával együttműködésben szervezzük.
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GYERMEKVÉDELEM A KATOLIKUS ISKOLÁKBAN
Rudan Mária

A katolikus iskolákban is egyre nagyobb figyelmet kap a gyermekvédelem kérdése. 

Tevékenységünkkel ezt a folyamatot szeretnénk segíteni, hogy külső szakemberek 

segítségével és közös tapasztalatainkat felhasználva haladjunk a megkezdett úton.

Hogyan alakíthatunk ki figyelmesebb hangulatot az iskoláinkban? Hogyan épül ki 

a gyermekvédelem iskolai rendszere? Miként alakítható ki egy iskolai gyermekvédelmi 

koncepció? - sok-sok érdekes kérdés, amelyekről közösen gondolkodunk.



17

ÚTKERESÉS A TANÁR DIÁK ÉS TANÁR SZÜLŐ KONFLIKTUSOKBAN
Csókay László

Idén is hívjuk a tanárokat az esetmegbeszélő alkalmakra, ahol 

szakmai irányítás mellett lehet a mindennapi, gyermekvédelmi 

vagy egyéb iskolai konfliktushelyzeteket megosztani és 

tapasztalatokat cserélni.



A BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLAT KIHÍVÁSAI 
 dr. Baracsi Katalin

18Az internethasználat már nagyon korán meghatározó részévé 

válik a fiatalok mindennapjainak. A virtuális tér számos hasznos 

oldala mellett sokszor  kiszámíthatatlan veszélyforrást is jelent 

a gyermekek számára. 

A műhelyalkalom során célunk, hogy a különböző fogalmak 

tisztázásával a pedagógusok jobban megismerjék a gyermekek 

életében nagy szerepet jelentő internet lehetőségeit és veszélyeit, 

illetve  gyakorlati ötletekkel szeretnénk segítséget nyújtani, hogyan 

tudják a fiatalokat a biztonságos internethasználat felé terelni.



19Komoly kihívás az iskolák számára a drog jelenléte a fiatalok 

életében. A műhelyalkalmak lehetőség nyújtanak, hogy prevenciós 

lehetőségeinkről és eszközeinkről közösen gondolkodjunk és 

megismerjük egymás tapasztalatait. 

A diákok érzelmi megerősítése, a nemet mondás képessége, 

alternatív élményszerzési lehetőségek, kortárs segítés mind fontos 

lépések a droghasználat megelőzésében, érdemes egymástól és 

szakemberektől tanulni a témában.

DROGPREVENCIÓ AZ ISKOLÁBAN



20A szexuális nevelés sosem volt egyszerű feladat, de a mai korban 

különösen is nehéz, pláne, ha keresztény szellemben, egyszersmind 

korszerűen szeretnénk tenni azt. Az őszi félévre hirdetett hat alkalmas 

zárt csoportunkban együtt szeretnénk felkészülni gyermekeink 

szexuális nevelésére:

Milyen viszonyulást próbálunk kialakítani a gyermekeinkben a 

párkapcsolattal és a szexualitással kapcsolatban?

Milyen értékeket szeretnénk átadni?

Milyen párkapcsolati mintákat közvetítünk a gyermekeinknek?

És mi magunk milyen viszonyban vagyunk a testünkkel, a nemiséggel, 

valamint az Egyház tanításával?

Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ, beszélgetésen 

és önismereti játékokon keresztül.

SZEXUÁLIS NEVELÉS A CSALÁDBAN
dr. Semsey Gábor
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