
Hitoktatási továbbképzési nap  2022. május 14. 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszéke továbbképzést szervez hitoktatók és lelkészek 

számára. A hét éve indult, félévente megrendezésre kerülő továbbképzési napok célja, hogy a gyermekek és felnőttek 

hitoktatásában előforduló nehéz témák feldolgozásához segítséget nyújtson, valamint olyan hitoktatói munkaközösséget 

alakítson ki, amely a mindennapi munkában hasznos szakmai hátteret tud biztosítani. A következő alkalom részleteiről az 

alábbiakban olvashatnak. 
 

„Tavaszi nagytakarítás” - Hitoktatói szakmai identitástréning 

 

Az elmúlt két év online alkalmai után 2022 tavaszán egy személyes hitoktatói napra hívunk 

benneteket, ahol közösen feldolgozhatjuk a mögöttünk álló időszak nehézségeit és ajándékait. A 

megélt élmények támogatott megosztása mellett felfedezhetjük erőforrásainkat és reménnyel 

tekinthetünk a jelen és a jövő kihívásai felé is.  

Most következő alkalmunkat - sokak sokszori kérésének megfelelően - a saját, megélt nehéz 

helyzeteink, dilemmáink feldolgozására szánjuk. Hiszünk abban, hogy a közös gondolkodás, a 

szupervízió tere alkalmas új szempontok nyerésére, a horizontok tágítására, és nem utolsó sorban a 

saját magunkkal - mint a nevelés egyik legfőbb eszközével - való munkára. A nap során két nagyobb 

blokkban lesz lehetőségünk közösen gondolkodni nehéz helyzetekről, melyek a hitoktatás különböző 

aspektusai köré fókuszálódnak.   

 

Program: 

9:30-9:45 érkezés, regisztráció 

9:45-10:00 Köszöntés, áhítat, információk // Kodácsy-Simon Eszter 

10:00-12:30 Esetmegbeszélő műhelymunkák // Csáky-Pallavicini Zsófia, Johann Gyula, 

Kodácsy-Simon Eszter, Seben Glória és további kollégák 

12:30-13:30 ebéd 

13:30-16.00 Esetmegbeszélő műhelymunkák // Csáky-Pallavicini Zsófia, Johann Gyula, 

Kodácsy-Simon Eszter, Seben Glória és további kollégák 

 

A jelentkezési felületen lehetősége van minden jelentkezőnek egy úgynevezett „esetvignetta” 

beküldésére. Ebben olyan eseteket, problémafelvetéseket várunk, amelyek a résztvevőket aktuálisan 

foglalkoztatják, számukra elakadást jelentenek, és amiről szívesen gondolkodnak másokkal együtt. A 

beküldött eseteket csoportosítva fogjuk kialakítani a délelőtti és délutáni témapalettát, melyekhez a 

helyszínen lehet majd csatlakozni. Természetesen nem minden egyes beküldött esettel fogunk tudni 

dolgozni, de az a tapasztalatunk, hogy a hasonló témájú, irányú felvetések "megtalálják egymást", és 

a mások dilemmáival történő foglalkozás nagyban segíti a saját elakadások átdolgozását, megértését 

is. Az esetküldés önkéntes, mégis úgy tapasztaljuk, hogy sokszor az viszi haza a legtöbbet, aki tud és 

mer saját felvetésekkel élve alakítani a nap tematikáján. Ezért biztatunk mindenkit arra, hogy a 

jelentkezési felületen fogalmazza meg saját esetvignettáit.  

 

Időpont: 2022. május 14. 

Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.  

Jelentkezési határidő: 2022. április 15. 

Jelentkezés: a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb1ozuofXTf-

0ANn5juxY2QLRXKcxa4HMlS1VuihIIxJoTpg/viewform?usp=sf_link 

linken található kérdőíven. 

Ugyanezen a felületen kérjük a megbeszélésre szánt kérdések, dilemmák vignetta jellegű leírását is 

eljuttatni számunkra.  

 

Három fogásos ebédet 1200 Ft-os áron tudunk biztosítani azoknak, akik április 15-ig jelzik 

ebédigényüket és legkésőbb eddig az ebéd díját az Evangélikus Hittudományi Egyetem 11707024-

20272733 számlaszámra „Ebéd a hitoktatói napon: NÉV” közleménnyel át is utalják.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb1ozuofXTf-0ANn5juxY2QLRXKcxa4HMlS1VuihIIxJoTpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb1ozuofXTf-0ANn5juxY2QLRXKcxa4HMlS1VuihIIxJoTpg/viewform?usp=sf_link


Hitoktatási továbbképzési nap  2022. május 14. 

 

A továbbképzési napon való részvételről igazolást küldünk a MEE Országos Iroda felé mind a HÉM, 

mind a LÉM tekintetében. Kérjük, csak azok a pedagógusok jelezzék igényüket igazolás kiállításáról, 

akik más továbbképzési rendszerben gyűjtik kreditjeiket (ők a 120 órás továbbképzési rendszerükben 

a „nem akkreditált” továbbképzésekből gyűjthető alegységben tudják elszámolni ezt a 

továbbképzést). 

 

 

Az alkalomra minden, hitoktatással foglalkozó kollégát szeretettel várunk! 

 

 

Valláspedagógia Tanszék oktatói 

Evangélikus Hittudományi Egyetem 


