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REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT 

GYÖKÖSSY ENDRE LELKIGONDOZÓI és SZUPERVÍZORI INTÉZET 

2014. ÉVI KÉPZÉSEI, KURZUSAI A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉSBEN 

1. LELKÉSZEKNEK LELKIGONDOZÓI KÉPZÉS 
 
1.1 PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS: LELKIGONDOZÓI "RÁÉPÍTŐ" 
KÉPZÉS1  
 
A Gyökössy Intézet alapításától kezdve lelkigondozói alapképzést tart lelkészeknek, évente 8-
12 lelkész vesz részt a hathetes 240 órás kurzuson.2  A "ráépítő" képzést a már két alapkép-
zést végzett és gyakorlattal rendelkező lelkészeknek hirdetjük3. 
A továbbképzés befejezése után a lelkészek jelentkezhetnek a "Pasztorálpszichológiai To-
vábbképzés" keretében, szupervízori képzésre. 
  
A "ráépítő" képzés céljai: 
 

 Lelkigondozás elmélyítése a továbbképzésben 

 Az eddigi pasztorálpszichológia tanulási folyamat reflexiója 

 Lelkigondozói metodika teológiai reflexiója 

 Észlelés és cselekvési képesség fejlesztése az egyéni és csoport kapcsolatokban 

 Reflektálás a pasztorális tevékenység intézményes, társadalmi, egyházi kontextusára 

 Reflektálás a pasztorális magatartás etikai dimenzióira 

 Továbbképzési lehetőség előkészítése a pasztorálpszichológiai továbbképzésben, tájé-
koztatás a szupervízor képzésről 
 

Felvételi kritériumok alap és ráépítő kurzusokra 
 
A képzés ideje alatt lelkigondozói praxis gyakorlata. 
 
A kurzusvezetők ajánlása, az alábbi szempontok alapján: 
 

 Motiváció, tanulási érdeklődés 

 Saját- és mások észlelésének készsége 

 Interakciós készség 

 Terhelhetőség 
 

Tanulási Forma 
 

 Lelkigondozói gyakorlat, meghatározott munkaterületen 

  Lelkigondozói gyakorlat, praxis anyagainak rendszeres reflexiója, kiértékelése  (beszél-
getés protokoll, esetbemutatás, prédikáció szupervíziója, intézmény analízis)  

                                                           
1
 A Gyökösy Intézet "Pasztorálpszcichológiai Taovábbképzési Rendje" kidolgozta, elfogadta az Intézet tanácsadó 

testülete (Budapest, 2011. május 3.) 
2 A képzési programot az USA-ban és Nyugat-európában több mint négy évtizedes CPT, KSA lelkigondozói kép-
zés modell alapján dolgoztuk ki. A képzésvezetők is a Német Pasztorálpszichológiai Társaság  (DGfP/KSA)képzési 
rendje szerint kaptak pasztorálpszichológiai szupervízori elismerést és jogosultságot a képzések vezetésére. 
3
 2009 -13 időszakban, 17 lelkész végezte el  a lelkigondozói alapképzést (12 hét, 480 ó.). 
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 Önismereti csoportmunka (saját és a másik észlelése) interakciós folyamat csoportban  
Egyéni munka (képzés jelentés írása, napló készítése, elméleti stúdium) 

 Rendszeres szupervízió (egyéni, csoport) 

 Elméleti egységek, referátumok 
 

A pasztorálpszichológiai továbbképzésben:jelentkezési feltételek a "ráépítő" kurzusra 
 
Lelkészi diploma, lelkigondozó képzettség igazolása, mely lehet: KSA lelkigondozó végzettség 
(Gyökössy Intézet), vagy pasztorálpszichológiai lelkigondozó végzettség  (DRHE), vagy 
lelkigondozói végzettség (SE Mentálhigiéné Intézet), külföldi lelkigondozói képzések igazolá-
sa (DGfP/KSA, CPT, KPV, szükséges óraszám: 480 óra), vagy mentálhigiénés  szakember vég-
zettség (SE Mentálhigéné Intézet).  
 

 Írásban beakadandó jelentkezési anyag: életút, motiváció a lelkigondozói továbbképzés-
re, lelkigondozói gyakorlat ismertetetése 

 Minimum 5 év lelkigondozói gyakorlat 

 Felvételi rend: egyéni és csoportbeszélgetés 

 A felvételit kiképzett pasztorálpszichológiai szupervízorok vezetik 
 

Kurzus egységei 
 
Heti egységek 
 

 24 óra csoportban, 60’/óra  

 14 óra saját praxis terület, 60' /óra 

 10 óra egyéni munka, 60’/óra 

 1 egyéni szupervízió, 60’/ülés 
 
Hathetes kurzus egységei 
 

 144 óra csoportban, 60’/óra 

 84 óra saját praxis terület,60 /óra 

 60 óra egyéni munka, 60’/óra 

 6 egyéni szupervízió, 60’/ülés; 
 
A képzés helyszíne: Pápa, PRTA 
 
A képzés időpontjai: 2014. március 3-7, április 7-11, május 12-16, június 10-14, szeptember 
8-12, október 6-10. 
 
Jelentkezés határidő: 2014. február 1. 
 
Képzésvezetők: Tóth János lelkész-pasztorális szupervízor, Dr. Kocsev Miklós egyetemi tanár-
pasztorális szupervízor 
 
Jelentkezés a Gyökössy Intézet honlapján, www.gyokossyintezet.hu "Lelkigondozói képzé-
sek"kiírásában vagy e-mailben: thjs@gyokossyintezet.hu címen. 
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2. LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS 
 
ÉLETTÖRTÉNET-GONDOZÁS - A BIOGRÁFIAI MUNKA LEHETŐSÉGEI  
A LELKIGONDOZÁSBAN 
 „Állíts magadnak útjelzőket.” Jer.31,21.  
 
A történetmesélés egy alapvető emberi képesség és tevékenység. Az ember egy „homo 
narrans”, mesélő ember. Mesélés közben az ember önmagából tár fel valamit, közelebbről 
szemléli, és ugyanakkor feldolgozza a történéseket, kapcsolatba kerül másokkal, közösséget 
teremt.  
Élettörténetünknek számtalan formája és sok-sok vetülete létezhet, de lényegében mindig 
ugyanaz történik. A “Ki vagyok én?” kérdésre próbálunk megfelelni, önmagunkat világunk-
ban, élethelyzetünkben definiálni, másokhoz, eseményekhez viszonyítva leírni. Az ember 
saját történeteire fűzi fel identitását, de vajon miről szól a történet egésze? Milyen forgató-
könyvek alapján íródnak az élettörténetek? Bölcsen sáfárkodunk-e életünk rendelt idejével? 
Hol vannak azok a kapcsolópontok, ahol a mi kis történeteink összeérnek vagy összeérhetnek 
a keresztyénség nagy elbeszélésével? 
 
Akár saját magunk megismerésén dolgozunk, akár emberekkel foglalkozunk, csoportot veze-
tünk, lelkigondozunk, mindig élettörténetekkel van dolgunk. Minden megismerés, beszélge-
tés, gyakorlat, együttlét hátterében komplex élettörténetek, eddig megtett életutak állnak, s 
ezt a lelkipásztor nem hagyhatja figyelmen kívül. Nekünk úgy kell foglalkoznunk saját és má-
sok élettörténetével, hogy az az egyéni életet rendező történetté váljon. Emberi életünk tö-
redékes, ki vagyunk téve a sikertelenségnek, a kudarcnak, a bűn nyomorúságának, betegség-
nek. Gyülekezeti, lelkipásztori munkánk során fontos figyelnünk arra, hogy ezek a töredékek 
a saját magunk és mások életében értelmes egésszé állhassanak össze. Célunk, hogy az élet-
történetünket annak minden részletével együtt megvizsgáljuk, és végül elfogadjuk és meg-
becsüljük, feladatunk, hogy az életutakat Isten világosságában segítsük értelmezni, az Ő 
mérhetetlen kegyelméből és szeretetéből fakadóan szemlélni.  
Hogy mivel foglalkozunk: 
 

  az élettörténetek szerepe a teológiában, a narratív identitás kutatásának eredményei 

  biográfiai kompetencia: reflexió élettörténetünk talán elfeledett, vagy meg nem írt 
részeire 

  az élettörténeti munka módszerei a gyakorlatban: írásban, szóban és fotók által 

  a biográfiai munka lehetőségei a gyülekezeti munkában 
 
Aki szeretne egy kis időre megállni és életútját behatóbban tanulmányozni, szeretettel várjuk 
erre az önfelfedező útra! A műhely során egyénileg és kiscsoportos, csoportos munkában 
foglalkozunk múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel. Különböző gyakorlatok segítségével ka-
punk egyre mélyebb rálátást életünk eseményeire, összefüggéseire, miértjeire.  
 
Képzésvezetők: Siba-Rohn Hilda, református lelkész, lelkigondozó 
                          dr. Siba Balázs, református lelkész, egyetemi adjunktus  
 
Kurzus 1. 2014. február 1-2. ( előtte egy személyes egyeztetés a képzési felkészülésről) 
Jelentkezési határidő: 2014. január 23. 
Helyszín: Máriabesnyő 
Csoportlétszám: 8-12 fő 
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Óraszám: 20 óra (60’) 
Kreditpont: 20  
 
Jelentkezni a siba-rohn.hilda@gyulekezet.hu email címen, vagy a 06-30-264-3725-ös telefon-
számon 
 
Kurzus 2. 2014 július eleje 
Csoportlétszám: 8-12 fő 
Óraszám: 20 óra (60’) 
Kreditpont: 20  
Helyszín: Budapest 
 
Jelentkezni a siba-rohn.hilda@gyulekezet.hu email címen, vagy a 06-30-264-3725-ös telefon-
számon vagy a Gyökössy Intézet honlapján, www.gyokossyintezet.hu "Akkreditált kurzusok a 
lelkésztovábbképzésben" kiírásban vagy e-mailben: thjs@gyokossyintezet.hu címen. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
GYERMEKÜKET GYÁSZOLÓ CSALÁDOK LELKIGONDOZÁSA 
 
Nem könnyű megállni a gyereküket elveszítetett családtagokkal a ravatal mellett, nehéz be-
szélni és még nehezebb utána a szülőkkel, rokonokkal,  lelkigondozói kapcsolatot kialakítani. 
A kurzus ebben a folyamatban kínál segítségséget, elmélet ismereteket és gyakorlati érzé-
kenységet. 
 
A képzés témái: 

 

 A gyász történeti megközelítése 

 A gyász szociológiája 

 A gyász lélektana 

 A család gyásza 

 Az anya gyásza 

 Az apa gyásza 

 A testvér gyásza 

 A nagyszülő gyásza 

 A gyászolók lelkigondozása 

 A hit jelentősége 

 Az egyház szerepe a gyászolók mellett 

 Emlékezés 
A képzést kiegészítik a témára fókuszáló filmek és csoportos esetmegbeszélések. 
 
Vezető: Gecse Attila kórházlelkész, szupervízor (Miskolc) 
Időpont: 2014. május 23-24. 
Jelentkezési határidő: 2014. május 15. 
Helyszín: Budapest, Házasság és Családsegítő Szolgálat  
Csoportlétszám: 8-12 fő 
Óraszám: 20 óra (60) 
Kreditpont: 20 

mailto:siba-rohn.hilda@gyulekezet.hu
mailto:siba-rohn.hilda@gyulekezet.hu
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Jelentkezés a Gyökössy Intézet honlapján, www.gyokossyintezet.hu "Akkreditált kurzusok a 
lelkésztovábbképzésben" kiírásban vagy e-mailben: thjs@gyokossyintezet.hu címen. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
HITVALLÁS A LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉSBEN 
  
A képzés célja: Miközben a bibliai emberképen tájékozódó keresztyén lelkigondozásban em-
pátiával viszonyulunk beszélgetőtársunkhoz, különös figyelmet érdemel az, hogy eközben 
megmarad és a beszélgetésben is megmutatkozik hitvallásunk. Ez fontos is ahhoz, hogy a 
velünk eszmecserét folytató ember támpontokat kaphasson Istenhez való viszonyának ref-
lektálásához, saját „személyiségspecifikus credo”-jának (K. Winkler) megfogalmazásához és a 
közösségi hitvallásokhoz való viszonyuláshoz. 
 
• Hogy néz ki lelkigondozói gyakorlatunk ebből a szempontból? 
• Megmutatkozik-e hitvallásunk a lelkigondozói beszélgetésekben? 
• Merünk-e teret engedni saját hitbeli meggyőződésünk kinyilvánításának az ökumenikus 
szellemben végzendő börtönlelkészi munka során? Hogyan csapódik ez le beszélgetéseink-
ben és beszélgetőtársainkban? 
• Hogyan alakul a hit megvallása közben az empátia, feltétel nélküli elfogadás és kongruencia 
közötti dinamika? 
Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre találhatunk választ saját beszélgetés-feljegyzéseink 
elemzése révén. 
 
A részvétel feltétele: 3 db. olyan saját beszélgetés-feljegyzés írott formában (lehet elektroni-
kus úton a kaszo.gyula@bv.gov.hu címre) történő beküldése a kurzus kezdete előtt három 
héttel, amelyekben (pozitív vagy negatív) szerepet kapott a nyilvánvalóvá tett hitvallásunk. 
Vezető: dr. Kaszó Gyula gyülekezeti és börtönlelkész (Szekszárd) 
Időpont: 2014. augusztus 21-23. (csütörtök-szombat) 
Jelentkezési határidő: 2014. július 28. 
Hely: Budapest, Börtönmissziós Központ (Felsőcsatári út). 
Csoportlétszám: max. 10 fő 
 
Jelentkezés a Gyökössy Intézet honlapján, www.gyokossyintezet.hu "Akkreditált kurzusok a 
lelkésztovábbképzésben" kiírásban vagy e-mailben: thjs@gyokossyintezet.hu címen. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
„ A HARMADIK, AKIVEL NEM SZÁMOLTAK ” 
 BEVEZETÉS A KONTEXTUÁLIS LELKIGONDOZÁS ELMÉLETÉBE, GYAKORLATÁBA 
 
A kontextuális lelkigondozás vallja, hogy az ember kapcsolati lény. Ezért a lelkigondozói talál-
kozásban nem csak a lelkigondozó és a segítséget kérő ember, hanem a számára fontos 
„harmadik” kapcsolatai is jelen vannak, mellyel számolni kell. A kontextuális lelkigondozás 
segíti a családtagok közötti kapcsolatok dinamikájának felismerését, a sérülések, elakadások, 
tőrések mentén a kapcsolati erőforrások megtalálását. Az egymáshoz tartozó embereket 

mailto:kaszo.gyula@bv.gov


6 
 

párbeszédre bátorítja, támogatja, hogy a párbeszédben helyreálljon – amennyire lehetséges 
– az egymás iránti bizalom. 
Kiket várunk a képzésre: lelkészeket, vallástanárokat,  akik rendszeresen foglalkoznak csalá-
dok, családtagok, idősek, házaspárok, fiatalok, gyerekek lelkigondozásával. 
 
A bemutató képzés tervezett témái: 

 bevezetés a kontextuális lelkigondozás teológiai, lélektani és filozófiai hátterébe, 
a kontextuális lelkigondozás fogalomrendszerébe, 

 kontextuális lelkigondozás gyakorlatába, 

 genogram készítésbe. 
 

Képzésvezetők: Dr. Hanneke Meulink-Korf és Annette Melzer kontextuális kiképzők (Stichting 
Contextueel  Pastoraat in Nederland), tolmácsolás biztosított. 
Óraszám: 40 tanóra (60’) 
Kreditpont: 40 
Képzés időpontja: 2014. szept. 29 - okt.3. 
Képzés helyszíne: Mályi , Mécses Központ (TIREK) vagy Pápai Református Teológiai Akadémia 
(PRTA), Pápa 
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 15. 
Csoportlétszám: 10- 12 fő 
Jelentkezés a Gyökössy Intézet honlapján, www.gyokossyintezet.hu "Akkreditált kurzusok a 
lelkésztovábbképzésben" kiírásban vagy e-mailben: thjs@gyokossyintezet.hu címen. 
 
A képzéshez ajánlott szakirodalom: 
Hanneke MEULIN-KORF, Aat van RHIJN: A harmadik — akivel nem számoltak (EXIT Kiadó, 
Kolozsvár 2009) 
May MICHIELSEN, Wim van MULLINGEN, Leen HERMKENS (szerk.): Összetartozásban – A 
kontextuális segítésről (EXIT Kiadó, Kolozsvár 2010) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

BIBLIODRÁMA ELEMEK A VALLÁSPEDAGÓGIÁBAN 

A hitoktatás célja, a tanulók a bibliai történeteken és a hitvallásainkon keresztül megtapasz-
talják, kapcsolatba kerüljenek Istennel. Más tárgyakhoz viszonyítva kivételes lehetősége van 
a gyermekek nevelésében, nemcsak hitre vonatkozó ismereteket közvetíthet, érzelmileg is 
nevelhet, fejlesztheti a szociális készségeket, érzelmi intelligenciájukat. A bibliodrámán az ó- 
és újszövetségből játszunk el történeteket, közös megjelenítésben közelebb juthatunk nem-
csak a biblia, hanem önmagunk jobb megismeréséhez is. Ebben a folyamatban kölcsönösen 
áthatja egymást a bibliai szövegről és az önmagunkról szerzett tapasztalat. A bibliai szereplő 
hat ránk, megelevenítjük a saját személyiségünkkel a bibliai figurát. Izgalmas találkozásoknak 
lehetünk tanúi. A hajdani és a mostani világ az “ő” világuk és a “mi” világunk, mint egy imád-
kozó kéz egymásba kulcsolódik.  
 

 A kurzuson résztvevők, egy bibliai történet eljátszásával saját élményt és ízelítőt kapnak 
a biblodrámáról. 

 A közös csoportegyüttlét második felében kiemelünk a bibliodráma eszköztárából néhá-
nyat, amelyet alkalmazni lehet gyermekeknél, fiataloknál és kipróbáljuk alkalmazhatósá-
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gukat néhány bibliai történetben is. (Pl: szerepcsere a konfliktusban lévő két főszereplő-
vel; a főszereplő belső hangja – identifikáció; találkozás egy történet csúcspillanatában 
non verbálisan és/vagy párbeszéddel; egy bibliai szereplő érzéseinek vagy karakterének 
szobra, egy jelenetrész többféle verzióban; stb. 

 
Kurzus időpontja, helyszíne: 2014. május 30-31. 
Jelentkezési határidő: 2014. május 23. 
 Helyszíne: Mályi, Mécses Központ (TIREK) 
Kurzusvezetők: Vadász Márta lelkész, vallástanár (Pápa) bibliodráma vezető, Tóth János lel-
kész 
Óraszám: 20 (60’) 
Kreditpont: 20  
Csoportlétszám: 8-12 fő 
 
Jelentkezés a Gyökössy Intézet honlapján, www.gyokossyintezet.hu "Akkreditált kurzusok a 
lelkésztovábbképzésben" kiírásban vagy e-mailben: thjs@gyokossyintezet.hu címen. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Összeállította:  
                                                                                                               Tóth János 
                                                                                                               intézetvezető-lelkész 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2013. december 16. 


