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Projektazonosító: EFOP 5.2.2-17-2017-00126 

Projekt címe: „Fiatalokkal a keresztény Európáért” 

Tanulmányút-előadások: Módszerek és tapasztalatok az ifjúság nevelésében  

Időpont: 2018. október 27. 

Helyszín: Pécs - Dóm Zarándokház, Máriagyűd 

Tanulmányút célja:  

Tapasztalatcsere a Pécsi- és a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúságpasztorációs munkájával 

kapcsolatosan. Előadások: módszerek és tapasztalatok, a fiatalok életkori jellemzői és a hozzájuk 

vezető lehetséges utak - témában. A tanulmányút hozzájárul a Szeged-Csanádi Egyházmegye 

ifjúságpasztorációs (köz)szolgáltatásának fejlesztéséhez, a helyi fiatalok közösségbevonásához és 

közösségének fejlesztéséhez. A tanulmányút továbbá a szakmai terv „6.2. A Projekt keretében 

elérendő célok bemutatása” (20. oldal) című fejezetben ismertetett projektcélok megvalósulását 

szolgálja: (1) Ifjúságügyi nemzetközi szakértői hálózat létrehozása és hosszútávú működtetése; (2) A 

helyzetelemzés során azonosított problémák megoldási gyakorlatának vizsgálata. A fiatalok körében a 

keresztény és kulturális értékek megszilárdításának módszertani vizsgálata a projektbe bevont 

partnerek segítségével; (3) A megvizsgált jó gyakorlatok adaptálása a támogatást igénylő által végzett 

szolgáltatási portfólióba; (6) Szakpolitikai és szakmapolitikai javaslatok megfogalmazása, valamint a jó 

gyakorlatok gyűjteményének elkészítése. 

Előadók:  

- Sipos Edit, tanársegéd, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pedagógia-Kateketika Tanszék 

oktatója, az MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport munkatársa  

- Vargáné Bögi Veronika mentálhigiénés szakember, a Szeged-Csanádi Egyházmegye kateketikai 

Irodájának munkatársa 

Résztvevők: Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs munkáját segítő önkéntesek, a 

pályázatban megjelölt célcsoport, konzorciumi partnerszervezet résztvevői. 19 fő (mellékelt jelenléti 

ív alapján) Résztvevők meghívása személyesen és online történt a mellékelt meghívó alapján. 

  



A tanulmányút programja:  

2018. október 27. 

10:00-10:45 I. Előadás: Pécsi Egyházmegye ifjúságpasztorációs helyzete (Sipos Edit) 

10:45 --11:00 Műhelymunka 

11:30-12:30 II. Előadás: Fiatalok krízisei és életkori jellemzői (Vargáné Bögi veronika) 

12:30 -13:00 ebéd 

13:00-19:00 Spirituális és kulturális program  

Előadás témák: 

Sipos Edit a Pécsi Egyházmegye ifjúságpasztorációs munkáját mutatta be. A Pécsi Egyházmegye 

különösen nagy hangsúlyt fektet a fiatalok megszólítására: a kis létszámú közösségek szervezésén és 

támogatásán keresztül a nagy tömegeket megszólító többnapos rendezvényekig. A fiatalok 

közösségépítésének támogatására jó alkalom a liturgia utáni közös étkezés, beszélgetések. Az 

egyházmegye a XXI. századi kihívásoknak megfelelően online is kommunikál a fiatalokkal. Fontos 

kiemelni a többéves hagyománnyal rendelkező, minden évben megrendezésre kerülő katolikus ifjúsági 

találkozót, a Máriagyűdi találkozót (MIT). A többnapos találkozó segíti a fiatalokat a katolikus értékek 

megismerésében, a személyes emberi kapcsolataik kialakításában és elmélyítésében. A fiatalok 

támogatást, iránymutatást kapnak a felnőtté válás során meghozandó fontos döntésekben. Sipos Edit 

részletesen ismertette a program szervezésének, felépítésének körülményeit, a rendezvénnyel 

kapcsolatos tapasztalatait.  

Vargáné Bögi Veronika a fejlődéslélektani előadásban a fiatalok életkori jellemzőiről, a 

krízisekről és a segítségnyújtás lehetséges formáiról beszélt. A tolerancia, másik elfogadása, az 

együttműködés és egymás szolgálatának megélése, a kortárs csoport egyaránt nagy szerepet játszik a 

fiatalok megszólításában. A kortárssegítés fontosságát kiemelve, annak hatékonyságára és a 

résztvevők felelősségére is felhívta a figyelmet. Az előadást követően kiscsoportos formában dolgozták 

fel a résztvevők a hallottakat, a lehetséges új módszereket, cselekvési terveket. 

Összegzés:  

A Pécsi Egyházmegye ifjúságpasztorációs munkájából számos módszer adaptálható. A 

résztvevők a Máriagyűdi találkozót egyértelműen jógyakorlatként azonosították. A Szeged-Csanádi 

Egyházmegyében is lehetőség nyílna nagyobb, széles tömeget megszólító, többnapos találkozó 

megrendezésére. A nagyobb találkozók megrendezése az aktív kisközösségek létrehozásának kulcsa. A 



rendezvényre érkező fiatalok könnyen megszólíthatóak és bevonhatóak a rendszeresen találkozó 

kisközösségekbe, ahol a tényleges értékátadás és pasztorációs munka hosszútávon végezhető. A 

tanulmányút hasznos volt a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúságpasztorációs szolgáltatásának 

fejlesztéséhez, így a tanulmányút során szerzett tapasztalatok hasznosulnak a közvetett célcsoport 

(fiatalok) számára is. 

A tanulmányút alkalmával a témához kapcsolódó előadások valósultak meg a pályázati felhívás 

1.1. pontjának valamint a Szakmai Tervben foglalt céloknak megfelelve. A tanulmányút keretében 

összegyűjtött jógyakorlatok a projekt végén megosztásra kerülnek. 

 

A tanulmányút kulturális programja:  

A Pécsi Püspökség és a pécsi Dóm megtekintése, látogatás Máriagyűdre.  

A résztvevők megismerhették az ifjúsági találkozó részleteit, menetét és helyszíneit. Lásd a fotókon. 

 

Kelt.: Szeged, 2018.10.29. 

 

  

Zakar Péter Mihályné  

szakmai vezető   
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2018. 10. 27. Pécs -  Sipos Edit főiskolai oktató előadása  

 

 

 
2018. 10. 27. Pécs előadás  
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2018. 10. 27. Máriagyűd 


