Bibliodramatikus eszközök használata a katechézisben
Akkreditált pedagógus-továbbképzés
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet
Alapítási engedély szám: 23/241/2015
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020.08.14.
Foglalkozási órák száma: 30 (lelkészeknek 23 kredit)
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami
Szakmai vezető: Thoma László (lelkipásztor, bibliodráma tréner) és Forstner Krisztina (tanító és
bibliodráma tréner)
A továbbképzés helyszíne és időpontja: A jelentkezők igényei alapján (minimumlétszám: 12 fő).
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező továbbképzésekbe.
A program tartalmának rövid ismertetése:
A református hitoktatásban dolgozó lelkészek, hittanoktatók, vallástanárok számára nagy szükség van a
módszertani repertoár bővítésére. A bibliodráma olyan módszer, ami nagyon jól alkalmazható a
hittanoktatás során a bibliai történetek élményszerű átadásához. A legalapvetőbb bibliodramatikus
módszerek elsajátíthatók e módszertani képzés és megfelelő bibliai háttértudás segítségével. Így a módszer
elemei alkalmazhatóak a hittanóra keretein belül is.
A program moduljai:
1. Bibliodráma elméleti alapok áttekintése, az alapfogalmak tisztázása, a bibliodráma fejlődésének
bemutatása, a különböző létező bibliodramatikus iskolák bemutatása.
2. Bibliodráma: hogyan lehetséges a bibliai szereplők bőrébe bújni a játékban?
3. Bibliodráma: bibliai kapcsolati minták gazdagsága a játékban. Újszövetségből vett példa alapján.
A továbbképzés specialitása, hogy elméleti alapok mellett sok sajátélményű gyakorlatot tartalmaz.
A lelkipásztor, vallástanár, bibliodráma vezető képesítéssel és tapasztalattal rendelkező tanfolyamvezető
úgy állítja össze ezeket a feladatokat, hogy a résztvevők a sajátélményű gyakorlatokon keresztül a
tapasztalati tanulás útján sajátíthassák el a módszert.
A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről:
„Öröm volt nyugodtan, felszabadult légkörben dolgozni, a Lélek szelét érezni.”
„Nagyon felkészült előadók, a kérdésekre mindig kielégítő válasz érkezett.”
A tanúsítvány kiadásának feltétele az órák 90%-án történő részvétel. Írásbeli záró dolgozat: szabadon
választott témában és korosztályban készített óravázlat, vagy foglalkozás tervezet létrehozása a
bibliodráma alkalmazásával 3-6 oldalban.

A jelentkezés feltételei egyetem és/vagy főiskola; hittanoktató, teológia, vallástanár; bármely szakos
tanár; lelkipásztor, vallástanár.
Részvételi díj összege: 27.000–30.000 Ft.
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 27.000 Ft.
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és szállásköltség.

