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Projektazonosító: EFOP 5.2.2-17-2017-00126 

Projekt címe: „Fiatalokkal a keresztény Európáért.  

Tapasztalatcsere és a délvidéki Ifjúsági Hálózat Kösségfejlesztése 

Időpont: 2018. október 19-24 

Helyszín: Domaszék – Zöldfás Lelkigyakorlatos ház  

Workshop célja:  

Szerbiai és a Szeged-Csanádi egyházmegye ifjúsággal foglalkozó önkéntesei reflektív úton 

való képzése, előadások,  módszerek és jó gyakorlatok bemutatása és kiértékelése a szerbiai és a 

magyar régiók tapasztalatcseréjén keresztül. 

Előadók:  

Serfőző Levente a püspöki oktatási helynök, ifjúsági és kateketikai referens  

Szűcs Sebestyén az Ifjúságpasztorációs Iroda munkatársa  

A műhelymunkákat Gaga Zsuzsa Ifjúságpasztorációs szakember vezette.  

Résztvevők:  

A projektbe online, a partnerszervezettel egyeztetve, 12 célzottan kiválasztott fő vett részt. 

A meghívás és a kiválasztás szempontjait a projekthez kapcsolódó szakmai terv 5.1. pontjának 

leírása alapján tervezték meg. 

A workshop programja:  

2018. október 19. 

10:00-10:45 I. Előadás Az Ifjúság Szerbiai helyzete  

11:00-12:30 I. műhelymunka ( Gaga Zsuzsa) 

14:00-14:45 II. Előadás Magyarországi helyzetjelentés /Szűcs Sebestyén/ 

15:00-17:00 II. műhelymunka ( Gaga Zsuzsa) 

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

lehetősége)  

2018. október 20. 



9:00-9:45. Napindító ima  

10:00-10:45 III. Előadás: A fiatalok szabadidő programjainak bemutatása közösségi és csoportos 

tevékenységeken keresztül (Serfőző Levente) 

10:45-12:45. III. műhelymunka( Gaga Zsuzsa) 

15:00-17:00 találkozás helyi fiatalokkal 

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

lehetősége)  

20:30 Activity kör, avagy hogyan lehet motiválni a fiatalokat? 

2018. október 21.  

9:00-9:45. Napindító ima  

10:00-10:45 IV. Előadás: Ifjúsági programok és módszerek a Szeged-Csanádi Egyházmegyében 

(Serfőző Levente) 

11:00-12:30 IV. műhelymunka  

14:00-14:45 V. Előadás Kommunikációs csatornák a virtuális térben (Szűcs Sebestyén)  

15:00-16:30 V. műhelymunka 

2018. október 22. 

9:00-9:45. Napindító ima  

10:00-12:45.Közösségfejlsztés I. műhelymunka (Gaga Zsuzsa) 

15:00-17:00 . Közösségfejlsztés II. műhelymunka. (Gaga Zsuzsa) 

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

lehetősége)  

20:30 Játéktanulás 

2018. október 23. 

9:00 – 12:00 Közösségfejlsztés III. műhelymunka (Gaga Zsuzsa) 



14:00-18:00 Városnézés és kulturális program 

18:00 spirituális program a résztvevők számára (szentmisén való részvétel lehetősége)  

2018. október 24. 

9:00-9:45. Napindító ima  

10:00-12:45.Közösségfejlsztés IV. műhelymunka (Gaga Zsuzsa) 

14:00- 16:00 Zárás 

Előadás témái:  

Az Ifjúság Szerbiai helyzete: A Magyarországra érkezett, szerbiai partnerszervezetet 

képviselő csoport személyesen mutatta be a vajdasági tartomány szociális – kulturális helyzetét, 

valamint a fiatalokat jellemző generációs attitűdöket. A szerb partner hangsúlyt fektet a kulturális 

és generációs elemekre, melyek az évek során minden programban megjelennek. Ilyen nevelői és 

kulturális jegyeket képviselnek a korosztályonkénti találkozók, többnapos tábor és 

programszervezés, a helyi kulturális és keresztény értékeket prioritásként kezelő előadások, több 

napos programsorozatok, a folyamatos szakmai, illetve helyi szervezetfejlesztő találkozók.  

Magyarországi helyzetjelentés A magyarországi partnerszervezet részéről a Szeged-

Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs irodájának munkatársai is részt vettek, akik ismertették 

a Dél-Alföldi régió ifjúsági programjaiban használatos módszertani elemeket. A hazai viszonyokat 

bemutató előadást Szűcs Sebestyén ifjúsági munkatárs vezette. 

Az Ifjúságpasztorációs Iroda programjainak bemutatása közösségi és csoportos 

tevékenységeken keresztül, az Ifjúsági programok és módszerek a Szeged-Csanádi 

Egyházmegyében (Serfőző Levente) A már gyakorlatba ültetett módszerek mellett lényeges 

szempontként merült fel a közösségfejlesztés, új önkéntesek meghívása és kapacitálása, több 

generációs team megszervezése, mely utóbbi esetében a tapasztalatok és a nemzedékek közötti 

kapcsolatépítést is segítheti. Az előadás power point szemléltetését a beszámoló mellé csatoljuk.  

Kommunikációs csatornák a virtuális térben, ezek előnyeit és kockázatait mutatta be Szűcs 

Sebestyén. A jelenlévők arra is választ kerestek, hogy milyen elemek és tényezők segíthetik a 

közösségeket összetartani, milyen szerepe van az egyes személyeknek abban, hogy helyi és régió 

szinten működő közösségek interaktívabban működjenek. 



A workshopok training foglalkozásait Gaga Zsuzsa ifjúságpasztorációs szakember, 

közösségfejlesztő tartotta. A program fő célja a fiatalok keresztény és kulturális értékrendjének 

megismerése, az általuk jónak vélt gyakorlatok összegyűjtése, valamint a közösségük formálása 

volt. Ehhez önismereti és meditációs gyakorlatokon keresztül kerestek szempontokat A fiatalok 

első sorban kiscsoportos és nagy közös beszélgetések segítségével mutatták be a számukra 

hasznosnak vélt jó gyakorlatokat a saját területükről. Ennek segítségével az őket érintő területen 

így már egy tisztább ás mindenki számára érthetőbb alapról indulhat az ifjúságpasztoráció 

módszereinek fejlesztése. A program további részében fejlesztő foglalkozások is helyet kaptak, 

melyek lehetőséget adtak a szerbiai körülmények között kipróbált módszerek ismertetésére, azok 

reflektív módon való értékelésére, valamint esetleges módszertani továbbfejlesztésére is. 

Összegzés. A partnerszervezetek területén élő fiatal korosztály hátrányos helyzete meghatározza az 

itt gyakorlatba ültethető módszerek és programok formáit. Összességében a partnerszervezettel 

megvalósult workshop alkalmat nyújtott a két régió ifjúságát érintő jellegzetességeinek 

bemutatására, a helyben használt módszerek ismertetésére, és biztosította annak a lehetőségét, 

hogy mindezt reflektív és interaktív módon feldolgozzák. Fontos eredmény, hogy a már bevált és 

hatékonyan működő gyakorlatok megismertetésére és azok szeminációjára/továbbadására. A 

program lehetővé tette, hogy az ifjúságpasztorációs jógyakorlatok, illetve egyéb ifjúsági 

munkákhoz kapcsolódó tudásanyagok a projekt végén összegyűjtésre és megosztásra kerülhetnek.  

 

A Workshophoz kapcsolódó kulturális program  

 Szegedi városnéző séta főbb állomásai: Dóm, Dóm látogatóközpont, Toronylátogatás, Alsóvárosi 

Havas Boldogasszony Templom, ferences kolostor, Kilátó, Egyetemi lelkészség, Forráspont,  

A Workshophoz kapcsolódó beszámoló (résztvevő beszámolója) 

„A workshop során a délvidéki partner, a csantavéri Szent Antal Római Katolikus plébánia 

ifjúságának tagjai vettek részt. A program fő célja a fiatalok keresztény és kulturális 

értékrendjének megismerése, az általuk jónak vélt gyakorlatok összegyűjtése, valamint a 

közösségük formálása volt. A hétvége során Gaga Zsuzsa, ifjúságpasztorációs szakember vezette 

a közös munkát.   

A fiatalok első sorban kiscsoportos és nagy közös beszélgetések segítségével mutatták be a 

számukra hasznosnak vélt jó gyakorlatokat a saját területükről. Megvitatták, hogy szerintük, 

hogyan lehetne ezeket fejleszteni, illetve, hogy mik azok a módszerek, amelyek a véleményük szerint 



kevésbé hatékonyak a velük való foglalkozások során. Ennek segítségével az őket érintő területen 

így már egy tisztább ás mindenki számára érthetőbb alapról indulhat az ifjúságpasztoráció 

módszereinek fejlesztése. 

Fontos témája volt a workshopnak az is, hogy hogyan tudja egy-egy tag az adott közösséget 

összetartani, illetve segíteni. Az eseményen részt vett a Szeged-Csanádi Egyházmegye 

Ifjúságpasztorációs irodájának egyik munkatársa is, így a jó gyakorlatokról való beszélgetések 

során a két partner közötti hálózat is erősödött, illetve a nézőpontok is így átfogóbbak voltak az 

alkalom során. „ 

 

 

  


