A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA
ÉS A

REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET
AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI

A MISSZIÓI IRODA AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI

CIGANISZTIKA – CIGÁNYMISSZIÓ I., II. ÉS III.
Előadó:
DANI ESZTER, LANDAUER ATTILA, NAGY KRISZTINA
Tanóra: 25
Résztvevők száma: 20−20−10 fő
Jelentkezés és további információ a MRE Missziói Irodánál
A kurzus célja: új perspektíva és használható eszközök felkínálása a cigánymisszióban. A Ciganisztika –
cigánymisszió I. kurzus négy különböző területen és megközelítéssel nyújt ismereteket, illetve gyakorlati
segítséget. A Ciganisztika – cigánymisszió II. és III. azok számára ad lehetőséget a cigánymisszió elméleti és
gyakorlati kérdéseiben való továbbgondolkozásra, akik 2014-ben és/vagy 2013-ban részt vettek a
Ciganisztika – cigánymisszió I., vagy I. II. kurzusokon.
A három kurzust egy időpontban, külön és közös előadásokkal, beszélgetésekkel és interaktív blokkokkal
szervezzük.
(1) A kurzus Landauer Attila által tartott része rövid szociológiai és néprajzi áttekintés mellett alapszinten
nyújt bevezetést a cigányság és a Kárpát-medencei keresztyén egyházak kapcsolatainak a tizenhatodik
századtól terjedő történetébe. A történeti tapasztalatokból leszűrhető gyakorlati ismeretek átadásán túl e
blokk céljai között szerepel annak a széles körben elterjedt mítosznak az eloszlatása is, mely szerint a hazai
protestáns egyházak semmit nem tettek az elmúlt évszázadokban a cigány emberekért, a cigányság
„felzárkóztatásáért”.
(2) Dani Eszter missziológiai blokkja az egyház missziói elhívását holisztikus, kontextuális értelmezésében
mutatja be, ami egészen konkrét, gyakorlati kérdésekhez vezet: Mit jelent az evangéliumot hitelesen
továbbadni a cigány közösségekben? Hogyan ismerhetjük meg a környezetünkben élő cigányok világát,
miben gazdagít minket ez a megismerés? Cigány spiritualitás – Milyen fajta spiritualitásra érzékenyek a
cigányok? Hogyan lehet ezt összeegyeztetni a gyülekezettel? Hogyan kezeljük az előítéletek kérdését,
hogyan kezdje a gyülekezet a cigányok közötti szolgálatot? Melyek azok a kihívások, amire érdemes
felkészülni? Kitől kérhetünk segítséget? A gyülekezet cigánymissziós jó példáinak bemutatása mellett szó
lesz a cigánygyermekek hitoktatásáról, az integrált hittanoktatásról és a keresztény közösségfejlesztésről.
(3) Nagy Krisztina a szociális munka eszköztárával nyújt segítséget a lelkészeknek a cigányok között végzett
gyülekezeti munkában. Milyen kompetenciahatárokra érdemes odafigyelni, hogyan lehet figyelemmel
kísérni, segíteni egy-egy változási folyamatot az egyén illetve nagyobb közösség életében. Konfliktuskezelési,
mediációs technikák alkalmazása mellett fontos hangsúly kap a munkatársképzés kérdése: Hogyan tegyük
alkalmassá a cigány segítőket munkatársi feladatokra? Jó gyakorlatok megismertetése: pl. lakhatási
programok, képzésbe ágyazott foglalkoztatás, aktuális pályázati lehetőségek.
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BEVEZETÉS A MISSZIOLÓGIÁBA – A MISSZIÓI EGYHÁZ TEOLÓGIÁJA
A DC Missziológia Szekció keretében szervezett kreditpontos lelkésztovábbképzés
Előadó:
MICHAEL W. GOHEEN, PH.D. (Director of Theological Education, Scholar-in-Residence Missional Training Center—Phoenix)
A szekcióülés nyelve: angol
Csoportlétszám: 15 fő
Tanóra: 24
Angol nyelvű missziológiai műhelymunkára hívjuk azokat a missziológia iránt érdeklődő teológusokat, akik
motiváltak a misszióról együtt gondolkozni, és vállalják hosszabb távon is az intenzívebb műhelymunkába
való bekapcsolódást azzal a céllal, hogy a jövőben egyházunk missziói képzéseiben, a missziói
lelkésztovábbképzéseken és gyülekezeti munkatársképzéseken előadóként közreműködjenek.
Vendégünk Michael W. Goheen, Ph.D kanadai református missziológus (CRC), doktori disszertációját
Newbigin missziológiájából írta. A Bosch és Newbigin által felvázolt irányt viszi tovább a missziói egyház
teológiájában mind elméleti, mind gyakorlati gyülekezetépítési témákkal. Mike Goheen professzori és
kutató munkája mellett folyamatosan lelkipásztori szolgálatot is végez, ahol a missziói gyülekezet
teológiájának megvalósítását is gyakorolja. Az utóbbi években számos missziológiai könyve jelent meg,
melyből a lent megnevezett két könyv elolvasását kérjük a jelentkezőktől a szekcióülésen való aktív részvétel
és együttműködés biztosítása érdekében. Ezeket a könyveket a jelentkezést követően a missziói irodában
lehet átvenni.
A műhelymunkát a Doktorok Kollégiumának Missziológiai Szekciója a MRE Missziói Iroda közreműködésével
szervezi, ezért a jelentkezéseket kérjük a missziói iroda címére küldeni.
A 3 napos intenzív missziói műhely a lelkésztovábbképzések rendszerébe bekapcsolódva 24 kreditről ad
igazolást.
Módszer:
A kurzus angol nyelven folyik, az előadások után megbeszélésekkel.
Ajánlott irodalom:
NEWBIGIN, L.: Evangélium a pluralista társadalomban.
BOSCH, D.: Paradigmaváltások a misszió teológiájában.
GOHEEN, MICHAEL W.: A Light to the Nations: The Missional Church and the Biblical Story.
GOHEEN, MICHAEL W.: Introducing Christian Mission Today: Scripture, History, and Issues.
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A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI

ÉLMÉNYT ADÓ HITRE NEVELÉS
Időtartam: 40 óra (40x45 perc) 4 alkalom (10 óra alkalmanként, a képzés egyes napjaira is lehet önállóan
jelentkezni.)
Összes kredit érték lelkésztovábbképzésben: 30, képzési alkalmanként:6 és 7.
Összes kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 40, képzési alkalmanként: 10.
Pedagógus továbbképzési akkreditáció folyamatban van.
Képzés időpontjai: 2014. november 20; 2015. február 19.; április 9.; május 7.
Helyszín: Budapest. Elegendő létszámú jelentkező esetén a 2014-es képzési nap, 2015-ben újra
megrendezésre kerül.
Maximum létszám: 30 fő
Részvételi díj: 24.000 Ft/fő. 1 alkalomra való jelentkezés esetén: 7.000 Ft/fő
Programfelelős:
DR. JAKAB-SZÁSZI ANDREA (RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes)
További előadók:
FODORNÉ ABLONCZY MARGIT (Dunamelléki Református Egyházkerület, Ifjúsági lelkész )
DR. ARANY ERZSÉBET (DRHE, óraadó tanár, szaktanácsadó, felnőttképzési tréner )
PTK trénerek, DÁNYI ZOLTÁN vezetésével
NAGY MÁRTA (RPI, katechetikai szakértő)
SZABÓNÉ ZIMÁNYI NOÉMI (RPI, katechetikai szakértő)

MEGÚJULÓ KATECHÉZIS, 2015.
Időtartam: 14 óra (14x45 perc) 2 alkalom (2x7 alkalom)
Összes kredit érték lelkésztovábbképzésben: 10
Összes kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 14
Képzés időpontjai: 2015. február 12, augusztus 24. Helyszín: Budapest.
Maximális létszám: 40 fő
Részvételi díj: Lelkipásztorok, hittanoktatók számára: 8.000 Ft/fő/2 alkalom. Egyéb jelentkezők és 1
alkalomra jelentkezés esetén: 5000 Ft/fő/ 1 alkalom
Programfelelős:
DR. JAKAB-SZÁSZI ANDREA (RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes )
További tervezett előadók:
THOMA LÁSZLÓ (lelkipásztor, bibliodráma tréner)
MÓROCZ ILDIKÓ (RPI, pedagógiai szakértő, egyházi ének-zene szakértő)
NAGY MÁRTA (RPI, katechetikai szakértő)
SZABÓNÉ ZIMÁNYI NOÉMI (RPI, katechetikai szakértő)
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A SEGÍTÉS ÉS A BESZÉLGETÉS HATÁRAI – A MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ PEDAGÓGUS
Időtartam: 8 óra (8 x 45 perc)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 6.
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 8.
Képzés tervezett időpontja: 2015. május 21.
Helyszín: Budapest. Igény esetén, egyeztetett időpontban, Debrecenben is megrendezésre kerül.
Programfelelős: DR. JAKAB-SZÁSZI ANDREA (RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes )
További előadók:
NAGY MÁRTA (RPI, katechetikai szakértő)
MOLNÁR FERENC (RPI, pedagógiai szakértő )
ROZGONYI ZOLTÁN (RPI, pedagógiai szakértő)
Maximális létszám: 30 fő
Részvételi díj: 5.000 Ft/fő. Református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 4000
Ft/fő

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HITTANOKTATÁSBAN
Időtartam: 12 óra (12 x 45 perc) (1 alkalom)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 9.
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 12.
Képzés tervezett ideje: 2015. november 5. Helyszín: Budapest.
Igény esetén, egyeztetett időpontban, Debrecenben is megrendezésre kerül.
Programfelelős:
DR. JAKAB-SZÁSZI ANDREA (RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes )
További tervezett előadók:
SZABÓNÉ ZIMÁNYI NOÉMI (RPI, katechetikai szakértő)
NAGY MÁRTA (RPI, katechetikai szakértő)
Részvételi díj: Református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 7000 Ft/fő. Más
jelentkezőknek: 8.000 Ft/fő.
Maximális létszám: 40 fő

KOOPERATÍV TANÍTÁSI ÉS TANULÁSI MÓDSZEREK ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN
Időtartam: 30 óra (30x 45 perc, 3 alkalom)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 23.
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 30.
Képzés tervezett időpontja: 2015. szeptember 17, október 1, október 8.
Helyszín: Budapest
Programfelelős:
DR. JAKAB-SZÁSZI ANDREA (RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes )
További tervezett előadók:
NAGY MÁRTA (RPI, katechetikai szakértő)
SZONTAGH PÁL (RPI igazgató, pedagógiai szakértő)
Maximális létszám: 30 fő
Össz. költség református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 20.000 Ft/fő, további
jelentkezőknek: 24.000 Ft/fő
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HITOKTATÓ/LELKIPÁSZTOR/VALLÁSTANÁR
LEHETŐSÉGEI A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA MODELLBEN
Időtartam: 6 óra (6 x 45 perc)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 4.
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 6
Tervezett időpont: 2015. szeptember 10.
Helyszín: Budapest. Igény esetén, egyeztetett időpontban, Debrecenben is megrendezésre kerül.
Programfelelős:
DR. JAKAB-SZÁSZI ANDREA (RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes )
További előadók:
SZONTAGH PÁL (RPI, Pedagógiai szakértő, igazgató)
KELEMEN GABRIELLA (RPI, Pedagógiai szakértő)
Részvételi díj: Református oktatási intézmények és egyházközségek alkalmazottainak: 3000 Ft/fő. További
jelentkezőknek: 5000 Ft/fő
Maximum létszám: 30 fő

TANÓRÁN KÍVÜLI LELKI ALKALMAK
Időtartam: 30 óra (30x45 perc) 4 alkalom (8-8-7-7 óra)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 23.
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 30.
Képzés tervezett időpontja: 2015. szeptember – december. Időpont és helyszín szervezés folyamatban.
Programfelelős:
DR. JAKAB-SZÁSZI ANDREA (RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes)
További tervezett előadók:
SZABÓNÉ ZIMÁNYI NOÉMI (RPI, katechetikai szakértő)
NAGY MÁRTA (RPI, katechetikai szakértő)
FODORNÉ ABLONCZY MARGIT (Dunamelléki Református Egyházkerület, ifjúsági referens )
BÖLCSFÖLDI ANDRÁS (KRE-HTK, spirituális)
Maximális létszám: 30 fő
Részvételi díj: református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 22. 0000 Ft/fő, 1
alkalomra való jelentkezés esetén: 7.000 Ft/fő. További jelentkezőknek: 24.000 Ft/fő.
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AZ EGYHÁZI ÉV ÜNNEPEI A KATECHÉZISBEN
Időtartam: 30 óra (30x45 perc) 4 alkalom (8-8-7-7 óra)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 23.
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 30.
Képzés tervezett időpontjai: 2015.október 22.; december 8. 2016. márc. 10. ápr.28.
Helyszín: Budapest. 20-30 fő jelentkezése esetén, egyeztetett időpontban, Debrecenben is megrendezésre
kerül.
Programfelelős:
DR. JAKAB-SZÁSZI ANDREA (RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes)
További tervezett előadók:
DR. BODÓ SÁRA (DRHE, egyetemi docens)
DR. PAP FERENC (KRE TFK, egyetemi docens)
SZABÓNÉ ZIMÁNYI NOÉMI (RPI, katechetikai szakértő)
NAGY MÁRTA (RPI, katechetikai szakértő)
KUSTÁRNÉ ALMÁSI ZSUZSANNA (DRHE, katechetikai szakértő)
Maximális létszám: 30 fő
Részvételi költség: Református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 22. 0000 Ft/fő,
1 alkalomra való jelentkezés esetén: 7.000 Ft/fő. További jelentkezőknek: 24.000 Ft/fő.

BIBLIODRAMATIKUS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A KATECHÉZISBEN
Időtartam: 30 óra (30x45 perc) 3 alkalom
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 23.
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 30.
Képzés tervezett időpontjai: 2015. szeptember 24; október 15, november 12.
Helyszín: Budapest
Programfelelős: DR. JAKAB-SZÁSZI ANDREA (RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes )
További tervezett előadók:
DRS. THOMA LÁSZLÓ (lelkipásztor, bibliodráma vezető)
A tréning másik bibliodráma vezetőtársa egyeztetés alatt.
Maximális létszám: 20 fő
Részvételi díj: Református egyházközségek és oktatási intézmények alkalmazottainak: 22. 0000 Ft/fő,
További jelentkezőknek: 24.000 Ft/fő.
Az RPI valamennyi kurzusára a jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor, hittanoktató, vallástanár, bármely
szakos pedagógus végzettség.
Részletes információk és jelentkezés: nagy.henrietta@reformatus.hu. 06-30/961-8672; 06-1 / 343-7870;
310. mellék
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