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„Segítők és segítettek” 

 
Lemorzsolódás megelőzése – konferencia: Tanulói előrehaladást 

támogató beavatkozások, tevékenységek 

 

Időpont: 2019. február 14. (csütörtök) 9.00 – 15.00 

Helyszín: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium  
(1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7.) 

 

A rendezvény célja: a református köznevelés nehézségeinek áttekintése, a tanulói előrehaladást támogató 

beavatkozások, tevékenységek, beavatkozási pontok feltérképezése, megvitatása,  

segítő szervezetek bemutatása.  

Célcsoport:  osztályfőnökök, pedagógusok, DÖK-ös diákok, felsős és középiskolás diákok számára 

Programtervezet: 

9:00 – 9:20  Áhítat – Nagy Márta (RPI, Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium) 

9:20 – 9:40 Helyzetjelentés: A református köznevelés és a lemorzsolódás kapcsolata – 

Nagy Márta, pedagógiai szakértő (RPI) 

9:40 – 10:00  A pályaorientációs foglalkozás mint lehetőség – dr. Kiss Paszkál, intézetvezető (KRE BTK 

Pszichológiai Intézet) 

10.00 – 10:20 Fontos vagy!  – Lukács Anikó, tréner-coach  

(Gordon T.&A. Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.) 

10:20 – 10:40 Szünet 

10:40 – 11:00 Konfliktuskezelés, cyber bullying – Merényi László, oktató  

(Synergida Kft és Recondo Studio Kft.) 

11:00 – 11:20 Iskolai bántalmazás – Reményiné Csekeő Borbála, pszichológus, szakmai vezető  

(Kék Vonal) 

11:20 – 11:40 Bűnmegelőzés – Pallagi Andrea, nyomozó  

(BRFK, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály) 

11:40 – 12:00 Drogprevenció – Orsolics Zénó, coach-programvezető (MRE KIMM) 

12:00 – 12:40 Ebédszünet 

12:40 – 13:40 Műhely 1. 

 Élet a digitális világban - konfliktuskezelés, cyber bullying (tanároknak) – Merényi László 

 Mi legyek, ha nagy leszek? – pályaorientációs foglalkozás (diákoknak) – Dr. Kiss Paszkál 

 Pedig csak egy jó bulinak indult… - bűnmegelőzés (tanároknak és diákoknak) – Pallagi Andrea 

 Mindent meg lehet beszélni?!? – kommunikáció és önismeret (diákoknak) – Lukács Anikó 

 

13:40 – 14:00 Szünet 

14:00 – 15:00 Műhely 2.  

 Segítő kommunikáció tanár szerepben - Reményiné Csekeő Borbála, Kék Vonal (tanároknak) 

 Flashback – visszatértem a függőségből – drogprevenciós előadás - Orsolics Zénó, MRE KIMM 

(elsősorban diákoknak) 

 „A szex vajon mi…?” - szexualitás és határai – FÉK (diákoknak) 
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Műhely 1. 12:40-13:40 

 

 Élet a digitális világban - konfliktuskezelés, cyber bullying (tanároknak) – Merényi László,  

Synergida Kft és Recondo Studio Kft. 

A program célja a megfelelő tájékoztatás az érintett felek számára: diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak. 

A digitális térben zajló eseményeknek legtöbben a vidám és hasznos oldalát ismerjük: kapcsolattartás, 

hírolvasás, játék vagy zenehallgatás. Ennél azonban sokkal többről van szó. Olyan veszélyekről, amelyeknek 

a felhasználó az akarata ellenére is részese lehet. A megfelelő tájékoztatás és megelőzés azonban csak a 

megfelelő információk birtokában valósulhat meg. 

 

 Mi legyek, ha nagy leszek? – pályaorientációs foglalkozás (diákoknak) – dr. Kiss Paszkál, 

pszichológus hallgatók – KRE BTK 

Nem megy a tanulás? Nincs motivációd? Nem tudod, merre tovább? Nyomaszt a kérdés, de nem jutsz előbbre? 

Nem tudod miben vagy jó, és merre indulj? Nem vagy egyedül. Interaktív és játékos formában segítünk 

végiggondolni, hogy hova tovább. 

 

 Pedig csak egy jó bulinak indult… - bűnmegelőzés (tanároknak és diákoknak) – Pallagi Andrea, 

nyomozó (BRFK, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály) 

 

Hol van a határ? Mit az, ami belefér, és mi az, ami már nem? Miért van szükség törvényre? Miért nem csinálhat 

mindenki azt, amit akar? Ha baj van, hogyan és kitől lehet segítséget kérni? Mikor muszáj segítséget kérni? 

 

 Mindent meg lehet beszélni?!? – kommunikáció és önismeret (diákoknak)-  

Lukács Anikó, Gordon T.&A. Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. 

 

„És valakinek ez már sikerült?” - „Próbáld ki!” 

 

Önismeret és kommunikáció 

 

Gondoltál már rá, hogy a környezetedben élők piros, kék, zöld, lila vagy éppen fekete szemüvegen keresztül 

néznek téged?  Gondoltál már rá, hogy néha levehetnék, hogy az igazi énedet lássák?  

Te letennéd a szemüveged, hogy megismerhesd az igazi énjüket? 

Esetleg még a nézőpontjuk, a véleményük is érdekelne? 

Előfordul veled, hogy egy vitában konfliktusban kiállsz magadért, de csak azt éred el, hogy még nagyobb 

lesz a konfliktus, és veszekedés, kiabálás, sértődés lesz a vége?  

Vagy inkább elhallgatod az érveidet, hogy ne törjön ki vagy hamarabb elüljön a vihar, de azután mérges 

vagy magadra, hogy meg se próbáltad elmondani, ami fontos neked? 

 

Bizonyára hallottad már a konfliktusokról: „Mindent meg lehet beszélni!”  vagy „Le kell ülni, 

megbeszélni!”  

De hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy megértsék a szempontjaidat, igényeidet, hogy ne sértsd meg közben 

a másikat, hogy neked is legyen türelmed végighallgatni őt és főként hogy a végén valahogy 

megegyezzetek? 

 

Nincsenek varázs mondataim! De az együtt töltött egy órában megismerhetsz és kipróbálhatsz néhány 

módszert, amelyek segítségével hatékonyan fogod képviselni az érdekeidet és megtalálod a saját „nyerő” 

mondataidat. 

  



Műhely 2. 14:00 – 15:00 

 

 Flashback – visszatértem a függőségből – drogprevenciós előadás (elsősorban diákoknak)-  

Orsolics Zénó, coach-programvezető (MRE KIMM)  

Iskolai drogprevenció tartalma. Miről beszéljünk és miről ne? 

A tinédzserkor kihívásai és a legális drogok csapdái. 

 

Amikor drogokról beszélünk hajlamosak vagyunk egy tipikus amerikai filmre gondolni és talán azonnal 

távolítani a dolgot önmagunktól és a közvetlen környezetünktől.  

Ilyesmi nálunk nem történik. -mondjuk. Nem is gondoljuk, hogy az igazi veszélyt nem az illegális szerek 

jelentik már. 

Kevesen tudják, hogy még a keresztyén iskolákban is előfordulnak legális drogok úgy mint: cigaretta, snüssz, 

tubák, altató, nyugtató szerek vagy éppen az alkohol. 

Tudta, hogy egy átlagos budapesti tinédzser egy új típusú designer droghoz 30 percen belül hozzájuthat és kb. 

300 Ft-ba kerül? 

Tudta, hogy a telefon, on-line játék és a sorozat -függőség kezd aggasztó méreteket ölteni a mai 

tinédzsereknél? 

Minderről beszélgetünk majd a szünet után a műhelyen. 

 

 Segítő kommunikáció tanár szerepben (tanároknak) - Reményiné Csekeő Borbála, pszichológus, 

szakmai vezető (Kék Vonal)  

 

Sokszor csak pár perc van kicsengetés után, becsengetés előtt négyszemközt beszélni egy diákkal, sokszor az 

osztályfőnöki 45 perc is elúszik az adminisztrációs terhekkel, sokszor, mire lenne időm a gyerekre, már nem 

mondja... Néhány ötlet és szempont, hogy mit kezdjünk vele, ha egy diák mégis minket tisztel meg bizalmával 

és tőlünk kér segítséget. Mit mondjunk, mit ne mondjunk, mit kérdezzünk és hogyan, mi maradhat titok, és 

mi nem? 

 „A szex vajon mi…?” - szexualitás és határai – Fiatalok az élet küszöbén (diákoknak) - FÉK 

Tilos vagy nem tilos? Mit szabad és mit nem? Ki dönti el? Miért szólnak bele? Miért nem szólnak bele?  

Miért és kitől érdemes kérdezni? Fiataloknak fiataloktól. Őszintén. 

 

A szakmai nap ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

 

Jelentkezés és további információ a www.refpedi.hu oldalon belépve az on-line jelentkezési felületen.  

(A belépéshez első alkalommal regisztráció szükséges.) 

Kérjük, a résztvevő diákokat szíveskedjenek név szerint megnevezni a megjegyzés rovatban! 

 

Jelentkezési határidő: 2019. február 7. (csütörtök) 12:00 

 

A 277/1997. Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének  

25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. 

 

Szeretettel várjuk a kedves Kollégákat!  
 

Budapest, 2019. január 22.   

Áldáskívánással: 

 Dr. Szontagh Pál 

     igazgató sk. 

http://www.refpedi.hu/

