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Projektazonosító: EFOP 5.2.2-17-2017-00126 

Projekt címe: „Fiatalokkal a keresztény Európáért.  

Ifjúságvezetők workshopja. 

Időpont: 2018. október 12-14. 

Helyszín: Domaszék – Zöldfás Lelkigyakorlatos ház  

Workshop célja: Az ifjúság kapcsolati hálózata napjainkban, akiket személyesen kerestünk 

meg. Ezen workshop alkalmon a A workshop résztvevői a Szeged – Csanádi Egyházmegye 

hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó felnőtt munkatársai voltak, akik különböző 

régiókban hasonló minőségben látják el az ifjúságpasztorációs feladatokat. 

Előadók:  

- P. Claudius Misquitta SDB a Zafféry Károly Szalézi Középiskola nevelési 

igazgatóhelyettese  

- Ft. Serfőző Levente a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöki oktatási helynök, ifjúsági 

és kateketikai referens  

Résztvevők:A projektbe 12 célzottan kiválasztott fő vett részt, a programot megelőző 

személyes megbeszéléseknek köszönhetően. A meghívás és a kiválasztás szempontjait a 

projekthez kapcsolódó szakmai terv 5.1. pontjának leírása alapján tervezték meg. 

A workshop programja:  

2018. október 12. 

10:00-10:45 I. Előadás: Szalézi nevelési perspektívák és módszerek (P.Claudius Misquitta 

SDB) 

11:00-12:30 I. műhelymunka  

14:00-14:45 II. Előadás: A szalézi konfliktuskezelési módszer (P. Claudius Misquitta SDB) 

15:00-17:00 II. műhelymunka 

19:00 spirituális és kulturális program a résztvevők számára (szentmisén való részvétel 

lehetősége)  

2018. október 13. 



9:00-9:45. Napindító ima és elmélkedés  

10:00-10:45 III. Előadás: A keresztény etika, személyesség és példaadás (Serfőző Levente) 

11:00-12:30 III. műhelymunka  

14:00-14:45 IV. Előadás: Szabadidő hasznos eltöltése (P. Claudius Misquitta SDB) 

15:00-17:00 IV. műhelymunka 

19:00 spirituális és kulturális program a résztvevők számára (szentmisén való részvétel 

lehetősége)  

20:30 társasjáték est 

2018. október 14.  

9:00-9:45. Napindító ima és elmélkedés  

10:00-10:45 V. Előadás: A fiatalok behívása egy közösségbe (Serfőző Levente) 

 11:00-12:30 V. műhelymunka  

14:00-14:45 VI. Előadás: Hogyan kommunikál ma a fiatal? (P. Claudius Misquitta SDB) 

15:00-16:30 VI. műhelymunka 

 

Előadás témái: Szalézi nevelési perspektívák és módszerek: az előadó röviden bemutatott olyan 

programelemeket, amelyeket a közösségükben nagy sikerrel valósítanak meg. Ezen programok 

egyes elemei adaptálhatók és egyéb területeken nagy hasznosulási rátával alkalmazhatóak az 

ifjúság körében.   

A szalézi konfliktuskezelési módszer: az előadás során a megelőző módszer fontosságára hívta 

fel a figyelmet az előadó. Ebben a gyakorlatban a konfliktushelyzet feloldását feladatok 

testálásával próbálják megoldani a fiatalokkal foglalkozó szakemberek.  

A személyesség és példaadás: Keresztény etika alapfogalmai, a személyesség és példaadás 

jógyakorlatának hasznosítási lehetőségei a XXI. században.  

Szabadidő hasznos eltöltése: Napjaink egyik kulcskérdése a fiatalok iskolán kívüli 

tevékenységének feltérképezése és megszervezése, erre hozott példákat P. Claudius Misquitta a 

szalézi programsorozatból.  



A fiatalok behívása egy közösségbe: Hogyan lehet megszólítani egy fiatalt napjainkban? 

Hogyan kommunikál ma egy fiatal?  

Összegzés. 

A résztvevők által hozott és képviselt régiók tudásanyagát és azok gyakorlati hasznosulási 

formáit oszthatták meg az előadásokat követő műhelymunkák alkalmával. Továbbá a közös 

célok meghatározását követően kialakulhatott egyfajta adaptációs vonal is, amely segítheti a 

résztvevő szakemberek számára a jógyakorlatok közvetlen alkalmazását is. Így az eddig terület 

specifikus ifjúságpasztorációs jógyakorlatai, illetve egyéb ifjúsági munkákhoz kapcsolódó 

tudásanyagok összegyűjtésre és megosztásra kerülnek a projekt végén.  

A Workshophoz kapcsolódó beszámoló (résztvevő beszámolója) 

Világunkban egyre inkább tapasztalat, hogy a fiatalok számára csak számukra hiteles 

valódi meggyőződéssel bíró vezetők fogadhatók el vezetőnek. Ennek fényében fontos, a vezetők 

szakmai képzettségén túl a mentális fejlődésük. Ennek lehet egyik eszköze amikor önmagunkra 

figyelünk, megvizsgálvakapcsolatainkat: Hétköznapjainkban folyamatosan kapcsolódunk. 

Valakihez vagy valamihez. Akár akarjuk, akár nem. A kérdés az, megválaszt(hat)juk-e, hogy 

kihez és mihez. Akarjuk-e minőségivé tenni ezeket a kapcsolatokat? Ha igen, ha nem: vajon 

miért? És főleg: hogyan? A témaválasztást indokolttá tette, hogy a fiatalokkal foglalkozó 

szakemberek tapasztalata, hogy a személyes emberi kapcsolatok egyre inkább visszaszorulnak. 

Erre is  adott lehetőséget ez a program, ahol személyes kísérést kaptunk a résztvevők, előadások 

és csoportos foglalkozások mellett. Az esetmegbeszélések kapcsolatfókuszú önreflexív munkája 

segíti, hogy megerősödve a vezetői szerepükben térjenek vissza a fiatalok közé. Mindez segíti a 

fiatalokat, hogy az életállapotukból fakadó, a felnőtté válás átmeneti periódusában segítséget 

kapjanak, erősítve személyes kapcsolataik minőségét, a felelősségvállalásukat, az 

elköteleződésre való nyitottságukat.  

  


