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Az Emberi Méltóság Stratégia célja, hogy az emberi méltóság védelmét érintő kérdésekben 
tematikus képzéseket kínáljunk a szerzetesi intézményi kör számára.  
  

TEMATIKUS KÉPZÉSEK GYERMEKVÉDELEM TÉMÁJÁBAN 
TANÁROK SZÁMÁRA 
 
A 2022/23-as tanévben a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködésben az 
alábbi képzéseket hirdetjük meg, amelyekre egyénileg lehet regisztrálni – nem csak szerzetesi 
intézményekből: 
 
ONLINE BÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSE 

DR. BARACSI KATALIN INTERNETJOGÁSZ  
 
Évek óta az egyik legtöbbször emlegetett veszélyforrás életkortól függetlenül az internetes 
bántalmazás, azaz a cyberbullying. A képzés során annak járunk utána, hogy mit is jelent ez a 
fogalom, milyen formában lehetünk áldozatai és/vagy elkövetői egy online bántalmazásnak és 
ezeknek milyen következményei vannak a való életre. Időbeni felismerés, megelőzés, 
segítségkérés lesznek a képzés jelmondatai. 
 
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.) 
Időpontok: 2022.09.29-30. és 2023.02.01-02. 
A képzés díja: 20.000 Ft/kétnapos alkalom, a szerzetesi intézmények tanárai számára 
kedvezményt biztosítunk (15.000 Ft/fő).  
Regisztrációs felület 
 
GYERMEKBÁNTALMAZÁS ÉS KEZELÉSE 

PAU TRISTANY ÉS MÉSZÁROSNÉ NAGY ANGÉLA 
 
A képzés során olyan prevenciós programot mutatunk be, amely segíthet a pedagógusoknak 
és a diákoknak abban, hogy miként beszéljünk a gyermekbántalmazásról és megelőzéséről. 
Szeretnénk támpontokat adni, hogy minél előbb észrevehető és kezelhető legyen a 
bántalmazás. 
 
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.) 
Időpont: 2022.11.11.  
A képzés díja: 15.000 Ft/fő, a szerzetesi intézmények tanárai számára kedvezményt 

biztosítunk (8.000 Ft/fő). 
Regisztrációs felület 
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JELZŐRENDSZERI FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK  

BÚZA JUDIT GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐ 
 
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.) 
Időpont: 2022.10.06., a tavaszi félévre tervezett időpont egyeztetés alatt 
A képzés díja: 15.000 Ft/fő, a szerzetesi intézmények tanárai számára kedvezményt 
biztosítunk (8.000 Ft/fő). 
Regisztrációs felület 
 
RESZTORATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ ISKOLÁBAN 

TURMEZEI MÓNIKA RESZTORATÍV TRÉNER 
 
Az iskolai légkör nyugodt, fejlődést támogató és biztonságos jellegéhez elengedhetetlen a 
diákok, tanárok és szülők támogatása és bevonódása a közös munkában. Ehhez nyújtanak 
eszközöket a resztoratív gyakorlatok a keretek kidolgozásától, a méltányos bánásmódon 

keresztül, a kapcsolatok építésén át egészen a közösségi élmény megéléséig és erősítéséig. 
Iskolákban a resztoratív gyakorlatok célja a kapcsolatok erősítése, támogató közösség 
létrehozása, valamint a konfliktusok és feszültségek jóvátételre ösztönző megközelítése, 

amely a sérelmek orvoslására és a kapcsolatok helyreállítására törekszik. 
A képzés során a pszichológiai hátteren kívül különböző konfliktuskezelési technikákkal is 
megismerkedünk. 

 
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest Piarista köz 1.) 
Időpont: a 3x6 órás képzés tervezett időpontjait később hozzuk nyilvánosságra 
A képzés díja: 32.000 Ft/fő, a szerzetesi intézmények tanárai számára kedvezményt 
biztosítunk (25.000 Ft/fő). 
Regisztrációs felület 
 
MEGOLDÁSFÓKUSZÚ MŰHELY 

AGÓCS ANDREA, MEGOLDÁSFÓKUSZÚ SZEMLÉLET TRÉNER 
Képzési kínálatunkban előszőr szerepel a Megoldásfókuszú Műhely, amely elsősorban arra 
fókuszál, hogy az egyén/csoport hova szeretne eljutni, mit szeretne a aktuális, nehéz helyzet 

helyett? Ez lehetővé teszi a problémáról való gondolkodás megváltoztatását, ami új, kreatív 
megoldásokhoz vezethet. A meglévő kompetenciákra, erősségekre épít és folyamatosan 
elismeri a haladás jeleit. Erőforrás, cél és megoldás orientált. Megoldásfókusszal dolgozhatunk 

egyénileg és teamekkel/osztályokkal, csoportokkal egyaránt. Iskolai alkalmazásával 
kapcsolatban sok rendkívül jó tapasztalat áll rendelkezésre.  
 

Helyszín: online 
Időpont: 2022.09.28-tól 2022.11.30-ig, 8 szerdai alkalom 17:00-tól 18:30-ig (nem lesz alkalom 
az őszi szünetben (2022.11.02-án), illetve 2022.11.16-án sem) 
A képzés díja: 64.000 Ft/fő 
Regisztrációs felület 
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ÉS A TANÁR MÉLTÓSÁGA? TANÁRI KIÉGÉSMEGELŐZÉS  

GULYÁS PÉTER (EGYHÁZI FEJLESZTŐK) - BAJNÓCZI SZILVIA SÁRA CB | VERSEGI BEÁTA MÁRIA CB 
 
Magas hivatástudattal, gyermekszeretettel és elkötelezettséggel egészen gyorsan 
odaérhetünk a kiégésnek hívott állomáshoz. Főleg, ha a körülmények sincsenek velünk. 
Ilyenkor fáradtságunk frusztrálttá, türelmetlenné tesz. Munka- és életkedvünk odavész. 
Kimerültségünk kikészít minket és a környezetünk sem díjazza. 
Megelőzhető-e ez egyáltalán? Ha igen, hogyan? Ha már belecsúsztunk, hogyan jöhetünk ki 
belőle? Milyen lépések vannak visszafelé a lejtőn? 

 
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest Piarista köz 1.) 
Időpont: 2x6 órás képzés, az első félévben 2022.11.08. és 2022.12.08., a második félév 

időpontjait később hozzuk nyilvánosságra 
A képzés díja: 25.000 Ft/fő, a szerzetesi intézmények tanárai számára kedvezményt 
biztosítunk (15.000 Ft/fő). 

Regisztrációs felület  
 
 
ERŐSZAKMENTES KOMMUNIKÁCIÓ  TRÉNING 

ROCHLITZ ZSUZSA, ERŐSZAKMENTES KOMMUNIKÁCIÓ TRÉNER 
 

A zsiráf – mivel a szárazföldi emlősök közül neki van a legnagyobb szíve – az erőszakmentes 
kommunikáció szimbóluma. Az erőszakmentes kommunikációt tanulva a zsiráfnyelvet 
sajátítjuk el, amivel mások megbántása nélkül tudjuk kifejezni szükségleteinket.  
        1. Ítélkezés nélküli megfigyelést követően… 
        2. azonosítani az érzéseinket és nem okolni másokat miattuk… 
        3. rátalálni az érzéseinket valójában meghatározó mély emberi szükségleteinkre… 
        4. és kérést úgy megfogalmazni, hogy azt is elfogadjuk, ha nemet mondanak rá… 
…az Erőszakmentes Kommunikáció „technikája” ennyire egyszerű (vagy ennyire bonyolult?) 
Első alkalommal kínálunk Erőszakmentes Kommunikáció kurzust, a téma ismert szakértőjével, 
Rochlitz Zsuzsával. A képzés 8 alkalmas, egyenként két órából álló képzési alkalomból épül fel, 
melyben elméleti és gyakorlati szituációk is segítik az erőszakmentes kommunikáció 
elsajátítását. 
 
Helyszín: Piarista Gimnázium (1052 Budapest, Piarista utca 1.) 

Időpont: 2022.10.03-tól 2022.11.28-ig 8 alkalom, hétfőnként 18:00-tól 20:00-ig (nem lesz 
alkalom az őszi szünetben, 10.31-én) 
A képzés díja: 30.000 Ft/fő 

Regisztrációs felület 
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TOVÁBBI EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KÉPZÉSEINK 
 
ADD, HOGY LÁSSAK! – BARTIMEUS-KÉPZÉS 3. ÉVAD 

 
Az MSZKI Emberi Méltóság Stratégia harmadik alkalommal hirdeti meg Add, hogy lássak! 
címmel a Bartimeus-képzést. A képzés célja, hogy szerzetesekkel és szerzetesi intézmények 
munkatársaival gondolkodjunk és beszélgessünk az emberi méltóság védelméről, a 
bántalmazás jelenségéről és a megelőzés lehetőségeiről.  
A 2022/23-as tanév során a megszokott módon, online alkalmak formájában hirdetjük meg a 

képzést, ahol az egész sorozatra vagy egyes alkalmakra is lehet jelentkezni. A képzés ingyenes. 
 

 
Mit kaptál  a Bartimeus képzésen? (a képzés korábbi  résztvevőinek válaszaiból )  
 

„A  téma r észl etesebb  és  többsz empontú  megköz el í tését. ”  
 

„Sz eml él etfor mál ás t,  l á tásmódbel i  tágasságot  az  egész  pr obl émakör  kapcsán,  nagyobb ,  
sz emél yesebb  fel el ősségtudatot,  ér tékes ,  mél y el őadásokat és  besz él getéseket. ”  

 
„Egy seg í tő köz össéget. ”  

 
„Ér z ékenységet,  l á tásmódot,  hogy f igyel jek  jel ekr e,  seg í tségkér ésr e;  és  az t az  ér z és t,  hogy 
akár  én sz emél yesen a  megfel el ő hozz áál l ással ,  akár  seg í tő intéz mény bevonásával  tudok  

seg í teni  bánta l maz ás t sz envedőknek .”  
 

„Hi tel es  for r ásból  szakmai  fej l ődés t és  sa ját él ményeken a l apul ó i smer eteket -  
el kötel ez ett ember ektől . ”  

 

 
A Bartimeus-képzés időpontjai a 2022/23-as tanévben: 
 

2022.09.21. Versegi Beáta: Biblikus emberkép és emberi méltóság 
2022.10.19. dr. Benyusz Márta: Gyermeki jogok 
2022.11.23. Csáky-Pallavicini Zsófia: A bántalmazás jelensége - pszichológiai megközelítés 
2023.01.25. Nyúl Boglárka: A bántalmazás pszichoszociális megközelítése 
2023.02.22. Vadász Kinga SSS: Egyházjogi szempontok az emberi méltóság témájában 
2023.03.22. Adam Zak SJ: Kelet-középeurópai egyház helyzete a bántalmazások kapcsán 
 
Regisztrációs felület  
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SEGÍTŐ HÁLÓ SZAKMAI NAPOK  

 
A 2022/23-as tanévben a Segítő Háló képzési napok az Emberi Méltóság Stratégia 
koordinálásában valósulnak meg. Ezekre a képzésekre a Segítő Háló eddigi tagjait várjuk, és 
minden szerzetesi intézményben dolgozó segítő szakembert (iskolapszichológusokat, 
mentálhigiénés munkatársakat, iskolalelkészeket, iskolai szociális segítőket, gyermekvédelmi 
munkatársakat stb.). 
A képzési napok célja, hogy egy-egy témába bepillantást nyújtson, és közben lehetőséget 
kínálunk az egymáshoz való kapcsolódásra, személyes és szakmai közeledésre.  

 

 
I de kattintva  ol vashat egy k is  í z elí tőt a  tavasz i Seg í tő Hál ó sz akmai  nap r ól . 

 

 
Segítő Háló szakmai napok a 2022/23-as tanévben: 
2022.11.16. 
2023.04.12. 
  
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.) 
A képzés a résztvevők számára ingyenes. 

 
Regisztrációs felületek: 
2022.11.16. 
2023.04.12. 
 
NYILVÁNOSSÁG ÉS GYERMEKVÉDELEM AZ EGYHÁZBAN 3. 

 
Harmadik alkalommal hirdetjük meg ezt a műhelynapot, ahol arról gondolkodunk együtt, hogy 
a gyermekvédelem és kommunikáció/nyilvánosság kezelése milyen kihívásokkal szembesít. 
Lehetőség ez arra, hogy szerzetesi kommunikációs munkatársak együtt gondolkodjanak, és 
higgadt, szakmai szempontú párbeszédet folytassanak a sajtó munkatársaival is. A részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
 
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest, 1052 Piarista köz 1.)  
Időpont: 2022.10.14.  
 

Regisztrációs felület  
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EMBERI MÉLTÓSÁG TRÉNERKÉPZÉS 2. ÉVAD 

 
Az Emberi Méltóság Stratégia a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával és az Egyházi 
Fejlesztőkkel együttműködésben ismét 120 órás emberi méltóság trénerképzést indít. 
A képzés célja, hogy a résztvevők bővítsék ismereteiket a gyermekvédelem területén, 
megismerjék az érzékenyítő tréningek vezetésének eszköztárát, és felkészüljenek az emberi 
méltóság védelmében tartandó tréningek és workshopok vezetésére. 
A képzést sikeresen elvégzők a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által kiállított 
tanúsítványt kapnak, és ennek birtokában az Emberi Méltóság Stratégia keretében képzéseket 

vezethetnek a szerzetesi intézményekben. 
 
A képzésen való részvétel feltétele a felsőfokú humán végzettség, a téma iránti nyitottság és 

elkötelezettség. 
 
A képzés témái és időpontjai: A képzés hat kétnapos, hétköznapra eső, tematikus képzési 

alkalomból, két szupervíziós és egy zárónapból áll, összesen 120 kontaktórában. 
 

 
I de kattintva  egy r ész tvevőnk  besz ámol óját ol vashatja .  

 

 
Időpontok: 2023. januártól szeptemberig, 9 képzési alkalom. 

A képzés díja: 250.000 Ft/fő 
 

Regisztrációs felület  
 
Egyéb információ: emberimeltosag.hu | info@emberimeltosag.hu  
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SZOLGÁLTATÁSOK 
 
A képzések mellett a szerzetesi köznevelési intézmények számára kínálunk még  
  

● gyermekvédelmi szabályzat és eljárásrend alkotásban szakmai támogatást 
● szabályzat és eljárásrend bevezetésében szakmai támogatást 
● szakértői kört, akik a gyermekvédelem tág témakörében megszólíthatóak 

tanácsadóként pl. jogi terület, gyermeki jogok, jelzőrendszeri együttműködés, online 
veszélyeztetés, mediáció, prevenció, kommunikációs szakértő stb. 

● intézményi állapotfelmérést és szervezetfejlesztést a gyermekvédelem 
tématerületén 

● segítő szakembereket konkrét gyermekvédelmi esetekben (pl. resztoratív szakértő, 

mediátor, gyermekpszichológus, mentálhigiénés szakember…) 
 

A szolgálatások költségtérítés ellenében vehetőek igénybe, erről előzetesen egyeztetünk az 

érintett intézménnyel, és a szerzetesi fenntartású intézmények számára kedvezményes árat 
állapítunk meg. 
 
Egyeztetés: info@emberimeltosag.hu  
 
 
 

 
Képzéseinkről részleteket  a 

www.emberimeltosag.hu oldalon találhatnak . 
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