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„Ecclesia semper reformanda est.”

„Az egyháznak szüntelenül meg kell újulnia.”

Augustinus 

Luther, Kálvin Karl Barth, 1947 



1. „Ecclesia semper reformanda” 

„…az éppen aktuális kontextus, a történeti, társadalmi, politikai,
szociális és kulturális valóságban vár érvényesülésre.”

Füsti-Molnár Szilveszter: Szempontok az ecclesia semper
reformanda elvének érvényesítéséhez, www.napkut.hu

 Az egyház megújítása Isten kezdeményezésére és munkája
alapján történik, Szentlelke által.

Isten örök és állandó Igéje az alap, a mérce – a
Szentháromság Isten maga a kezdeményező.

Mindig az adott korhoz

viszonyítottan – de az

örökkévaló Isten állandó igéje

alapján jelenik meg.

http://www.napkut.hu/


Gyermek

Makrorendszer
(hagyományok, 

„örökségek”, tradíciók)

Exorendszer
(társadalmi hatások, 

intézmények)

Mezorendszer
(iskola, gyül, 

viszonyok.)

Mikrorendszer
(saját tér, család)

2. Mi hat a 

gyermekre/fiatalra? 
Krono-rendszer 

Urie Bronfenbrenner
Humán-ökológiai modell 

 Minden környezeti 
tényező hatással van az 
egyénre.

 A történelem nagy 
eseményei 
paradigmaváltóak
lehetnek. 

COVID 19, mint  
Krono-rendszer 
tényező

Háború

Rendszerben való 

gondolkodás 

Egyház(ak)

Gyülekezet

Egyéni hit/ „vallásosság”

Egyházi iskola, 

hittanoktatás 



kiszámíthatatlanság

változékonyság

ellentmondásosság

Komplexitás 

(bonyolultság)

VUCA

2. Mi hat a 

gyermekre/fiatalra? 



3. Megújulás igénye az oktatásban 

Megújulás igénye

Az oktatás területén is 
megjelenő új 
felismerések 

Megváltozott 
tudásértelmezés

Változó nemzedék (Z, Y, Alfa 
generáció)

 Mi a célunk? 

 Mit akarunk átadni?

 Mi az a többlet, 

amelyet szeretnénk a 

diákok felé 

közvetíteni?

Személyiségfejlesztés

Bölcsességre nevelés 
Biblikus értékrend 

közvetítése 



Védő tényezők 
(protektív faktorok)

• Egyénen belüli,
• Egészségügyi biológiai,
• Személyiségvonások,

• Képességek,
• Viselkedéses jegyek.

• Egyént érintő, de rajta kívül 
álló faktorok.

• Családon belüli védőfaktorok 
(kapcsolat, működés, 

családot támogató tényező)
• Társadalmi (közösségi) 

Rizikó tényezők 

4. Amink már van… 



Védő tényezők 
(protektív faktorok)

• egyénen belüli,
• Egészségügyi biológiai,
• Személyiségvonások,

• Képességek,
• Viselkedéses jegyek.

• Egyént érintő, de rajta kívül 
álló faktorok.

• Családon belüli védőfaktorok 
(kapcsolat, működés, 

családot támogató tényező)
• Társadalmi (közösségi) 

Mit adhat a hit? 

A tudományos kutatások tükrében

Személyiségvonások: önbecsülés, énhatékonyság, 

belső kontrollosság, szociális érzékenység, erős 

munkaerkölcs és kitartás.

Képességek: empátiára való készség, környezet reális 

értékelése, (reziliencia?!)

Viselkedéses jegyek: vallásosság, hit, spiritualitás. Hit 

az élet értelmében, egyéni kontrollban, jövőbe vetett 

optimizmus, múlt kontrolja.

Forrás: Erdei Róbert: Az optimális fejlődést 
támogató védőfaktorok, SPF. 25-44.

Tágabb közösség: egyházi, gyülekezeti támogatás, 

proszociális viselkedésű személyekkel fenntartott 

kapcsolatok, az elfogadó közösség támogatása és 

pozitív mintái, valahová tartozás érzése. 



Az Ige 
mérlegére tenni 

Pedagógiai jó 
tapasztalatok 

adaptálása

Pedagógiai-
pszichológiai 
felismerések

Mi segíthet a 

célunk 

elérésében? 

Megoldásfókuszú oktatás

Reziliencia és reziliens

látásmód

5. Merre tovább? 



6. Megoldásfókuszú oktatás: rendszer szinten

Alapelvek

1.”Ha az, amit csinálsz, működik, 

akkor csinálj többet belőle!

2. Ha az, amit csinálsz, nem 

működik, csinálj helyette valami 

mást!

3. Ami nem romlott el, azt ne javítsd

meg!” 

(Berg-Shilts, 2005, 18).

Tanári szemléletformálás

• Már meglévő képességekre és 

lehetőségekre koncentrálás.

• Mi az, ami már most működik? 

(Kivételek keresése és a működést 

segítő tényezők feltárása)

• Megoldásközpontú stratégia 

kialakítása: motiválás, erőforrás 

keresés, jövőtervezés. 

(Metcalf, 2008)

WOWW- módszer 

(Working on What Works)
(Insoo Kim Berg)

https://benkorefi.hu/woww/

Bántalmazáskezelés –

megoldásfókusszal
(Sue Young)

Prevenció – utólagos 

krízisintervenció helyett. 

Miskolci Egyetem Hátrány és Iskola 

Szakmai Műhely (HH, HHH) –

megoldásfókuszú gyakorlatok a 

lemorzsolódás ellen 



https://benkorefi.hu/woww/

Kép forrása: OH – Rezilio kártyacsomag.

Mit adhat a 

megoldásfókusz?



A meglepő „output” 

7. Reziliens
látásmód: az egyén 

szintjén 



Reziliencia

Mint a keljfeljancsi… 

„A meglepetésekkel, változásokkal és váratlan 

akadályokkal való megbirkózás képessége.” 

(Paul Donders)

Képesség = fejleszthető és tanulható! (lehetőség)  

A talpra állás képessége (művészete)

Mint a labda



Nehéz élethelyzetekben éleslátóbban, mélyrehatóbban tudjuk kezelni a helyzeteinket.

Pozitív hatással van az egészségünkre, teljesítőképességünk, kapcsolatainkra.

Segít a kreatív megoldások keresésében: a problémákra való koncentrálás és korlátozott 

lehetőségek helyett.

Segít a negatív érzések, elutasítottság, csalódottság, kritika, negatív hatások 

feldolgozásában.

Hatékonyabb és eredményesebb csoportmunkát tesz lehetővé, segíti az egészséges 

kapcsolatok kialakítását és fenntartását.

Mit nyerhetünk a 

rezilienciával?
(Donders, 2019. 20-21.)

Segíti és megkönnyíti a környezetünkben tapasztalható változásokhoz való 

rugalmas hozzáállást és fejlődési lehetőséget ad.



A megtért, hitben 

élő ember
Reziliens ember =

„Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is
megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra
kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és
nem fáradnak el.” (Ézs 40,30-31)



Békesség: a múlttal, jelennel – érzelmi stabilitás. („Jézus Krisztus… ugyanaz”)

Realista optimizmus (Az Isten előtti/Isten kezében lévő jövő)

Fejleszthető képességek („Isten előtt lehetséges…”)

Tudatos odafigyelés (Ó-ember és új-ember)

Egészséges kapcsolati háló 

(Testvér, felebarát Krisztusban) 

A reziliens

gondolkodásmód 

részei

„Big 

picture” 

Célok

Humor 

Kontroll

Hit 



Köszönöm a 
figyelmet!
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