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Református Ifjúsági Vezetőképző     

Tematika 

1. Hétvége – Alapok és Kiscsoportok  

Fókuszpont: Én, mint tanítvány és ifivezető/csoportvezető 

Tartalom: 

- Csapatépítés 

- A keresztyén ifjúsági munka alapértékeinek meghatározása 

- Saját fejlődésem 

- Tanítvánnyá válás folyamata 

- Változások az Ifjúsági szolgálatban 

- Kiscsoportok szerepe és felépítése  

- Céltudatos tervezés 

 

Leírás: Az első hétvégén vidám játékos formában megismerkednek a képzésben résztvevők 

egymással. Röviden bemutatásra kerül a 3 hétvégés program. Interaktív feladatokon 

keresztül felhívjuk a résztvevők figyelmét saját lelki növekedésük fontosságára. 

Támpontokat kapnak a hitben való éretté váláshoz. Lefektetjük a keresztyén ifjúsági 

munka alapértékeit, melyek elengedhetetlenül fontosak egy gyümölcsöző szolgálat 

felépítéséhez. Áttekintjük az elmúlt 20 évben, az ifjúsági munka terén végbement 

változásokat. Megvizsgáljuk, hogy egy ifjúsági csoport, hogyan segítheti egészséges 

módon gyülekezeteink és egyházi iskoláink közösségének fejlődését. Segítséget kapnak a 

résztvevők egy rövid-, közép-, és hosszú távú terv elkészítéséhez, hogy céltudatosabban 

tudják felépíteni szolgálatukat. A képzés folyamán és a képzések közötti időszakban is a 

feladatok elvégzéséhez folyamatosan használniuk kell a Szentírást. 

 

2. Hétvége – Kiscsoportok vezetése és Mentorálás 

Fókuszpont: Kiscsoportok és személyes mentori beszélgetések vezetése 

Tartalom: 

- Én, mint kiscsoport vezető  

- Kiscsoportok résztvevői 

- Csoporttagok lelki fejlődése  

- Én, mint mentorált 

- Én, mint mentor 

- Mentori kapcsolatok típusai 

- Mentori találkozások felépítése 
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Leírás: Interaktív feladatokon keresztül mindenki végiggondolhatja Istentől kapott 

ajándékait. Ezeket az ajándékokat elhelyezzük az ifjúsági szolgálat palettáján. Áttekintjük, 

milyen tanulható és fejleszthető készségekre van szüksége egy kiscsoportvezetőnek. 

Megvizsgáljuk, hogy hogyan épül fel és működik egy egészséges csoport. Végiggondoljuk, 

hogy milyen stációkon kell végigmennie egy fiatalnak, hogy a konfirmáció után 18-20 éves 

korára elkötelezett, aktív egyháztaggá váljon. A hétvége második felében a mentori 

kapcsolatokkal foglalkozunk, melyek elengedhetetlenül fontosak mind a vezető, mind a 

csoporttagok számára. Segítséget kapnak a résztvevők mentori kapcsolatok 

kialakításához, találkozások megtervezéséhez. Senior ifjúsági vezetők osztják meg ezzel 

kapcsolatos személyes tapasztalataikat.  

 

3. 4 napos gyakorlat 

Fókuszpont: Innováció az ifjúsági szolgálatban és a tanultak gyakorlati alkalmazása 

- Csoport által választott szolgálati hely (ifi hétvége, árvaház, rehabilitációs központ stb.) 

- Határon túli szolgálati hely 

- Minden csoporttag szolgálatot kap ajándékainak megfelelően  

- Innováció az ifjúsági szolgálatban  

- Ifjúsági munka különböző környezetben 

- Személyes visszajelzés és értékelés  

Leírás: A 4 napos gyakorlatot egy erdélyi ifjúsági központban töltjük majd, ahol a 

tanultak gyakorlati alkalmazására és innovatív ötletek kipróbálására lesz lehetőség. 

Választható programok, többek közt:  

Shepherd Experience – fél napot töltünk majd egy hegyi pásztornál, aki bemutatja, hogy 

mit jelent egy nyájat vezetni, pásztorolni. Végiggondoljuk a nyájjal való kirándulás során 

Jézus pásztorról és bárányokról mondott szavait. Ezen keresztül könnyebben 

értelmezhetővé válik a fiatal vezetők számára a biblikus vezetés. 

23. Zsoltár – egy éjszakát kint tölthetnek a természetben, hogy mélyebben megérthessék 

Dávid gondolatait. 

Bush Camp – egy éjszakát tölthetnek saját maguk által kitalált sátorban és napi 300 Ft-

ból kell megoldani étkezésüket, hogy érzékenyebbé váljanak a szociális és társadalmi 

különbségekre. 

Step out- Step in – gyülekezeti ifjúságépítő modell bemutatása egy túra keretében. 

Árvaház látogatás – egy közeli református árvaházban szervezünk egy 3 órás programot 

az árvaház lakóinak. A program célja, hogy a fiatal vezetők használják az ilyen jellegű 

szolgálatokat ifjúsági csoportjuk építésére. 
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Gyermek evangélizáció  - egy közeli faluban 3 órás programot szervezünk az ott élő 

gyermekeknek. A program bemutatja, hogy hogyan vonható be az ifjúsági csoport a 

gyülekezet egyéb szolgálataiba, pl. gyermek misszióba. 

Család látogatás – közelben élő rendkívül szegény családokat fogunk meglátogatni, 

akiknek ruha és ételcsomagokat viszünk. A program bemutatja, hogy hogyan vonható be 

az ifjúsági csoport a gyülekezet egyéb szolgálataiba, valamint szociálisan érzékenyebbé 

teszi a résztvevőket a mélyszegénységben élők iránt. 

A résztvevők ezeken a programokon keresztül bátorítást és új ötleteket kapnak a 

környezetük adta lehetőségek kihasználására. Mindannyian, ajándékaiknak megfelelően 

vesznek majd részt különböző szolgálatokban. A program záró alkalmán kiértékeljük a 

képzést és bátorítjuk a résztvevőket a tanultak alkalmazására saját gyülekezeteikben. 

 


