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1. Bevezetés



2. Kérdésfeltevés, célok
A keresztyén oktatásban hogyan garantáljuk a biztonságot és a 

biztonságérzetet?

1. Bevezetés
Bemutatkozás
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1. Bevezetés
2. Kérdésfeltevés, célok



3. Milyen keretben gondolkodunk?

- A bibliai világkép nyitott, szemben a természettudományossal, ami zárt
- Isten az Ő Igéjén és a teremtett világon keresztül jelenti ki magát 
nekünk
- Igazgyöngyök a Paradicsomból: zene, természet, házasság, stb. 

Videó:  hogyan szaporodnak a természetben olyan ritka fajok, mint a 
Phengaris alcon lepke, a szürkés hangyaboglárka

https:/hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/het-gentiaanblauwtje

3. keret

https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/het-gentiaanblauwtje


• Szemlélet
- teremtés
- harmónia és teljes bizalom
- a bűneset és következményei: diszharmónia
- bizalom Istenben (Zsolt 78: 7), Jézus Krisztus evangéliuma
- az új Jeruzsálem ígérete

3. keret

Kiindulási pontok

• Misszió

- Szövetség és ígéretek, Tízparancsolat, Hegyibeszéd

- azonosulás a tanár személyével



Pedagógiai kvintett: a mag és a héj
(ter Horst 1999 alapján)

héj

fizikai-kémiai
vegetatív
viselkedés
tudatosság
szív

FELADAT SZEREP
védelmez: Kincstárnok
gondoz: Kertész
továbbad: Pásztor
bevezet: Vezető
beavat: Pap

3. keret

Vice versa



4. A normatív oktatási modell
(Jochemsen et al, 2006 alapján)

4. Normatív oktatási modell

Normák az 
oktatásban

Szabályozó oldal
Hozzáállás, a tanár 
feladata és szerepe, 
elvárások

„Felépítő” oldal

Minősítési normák
Érdeklődést felkelteni és kapcsolatot 
teremteni: képzés/nevelés

Feltételeken alapuló normák
jogi, gazdasági, stb.

Alapozó normák
„Szerszámosláda”: aszimmetrikus kapcsolat
Kiválósági normák



Képzés/nevelés
A képzés/nevelés célja: a tudás és a készségek kialakítása + jóllét
(erények)
A diákok kiváló példákat látva megtanulnak kiválóan dolgozni. 
Az optimalizálás fontosabb, mint a maximalizálás.  

Képzési/nevelési ideál
(forrás: A keresztyén tanár, Driestar hogeschool, 2016)

• Csodálkozás: a dolgoknak megvan a maguk titka
• Találkozás: az ember kapcsolatokra született
• Közösségvállalás: megérinti a szívünket
• Felelősség: az ember mindig Istenszíne előtt él
•Tartósság: a képességeknek és a szemléleteknek meg 

kell gyökerezniük
• Különbözőség: mindenkinek más az adománya

4. Normatív oktatási modell



A normatívan reagáló  oktatási modell
(Hegeman et al, 2011 alapján)
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A reagáló tanár

Normák, “sztenderdek”, szabályok és 
értékek
Telos (végcél), avagy az oktatás alapértékei

Alapértékek felé mutat

Reagálás a gyakorlatra

4. Normatív oktatási modell
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Az iskolai alapértékek
(Stratégiai terv Driestar Educatief  2016 alapján)

Az alábbi értékek irányítják a személyes viselkedést, 
együttműködést és megjelenést

- Odaadás
- Megbízhatóság
- Bölcsesség
- Érzelmi elkötelezettség
- Bátorság

4. Normatív oktatási modell



A : olyan teret, amelyben lehet fejlődni és dolgozni

illetve:

B : ha nem biztonságos helyzet alakul ki, akkor beavatkozás 
történik!

5. A szociális biztonság helyzete
(köszönettel Giti Bánnak, Iskola és Biztonság Alapítvány)

5. szociáls biztonság

Mit jelent számodra a szociális biztonság?



A Maslow-piramis

Testi szükségletek

BIZTONSÁG és VÉDELEM  iránti szükségletek

Elismerés
iránti szükséglet

Szociális kapcsolatok iránti 
szükségletek

Önmeg-

valósítás

5. szociáls biztonság



A szociális biztonság jogi háttere 
Hollandiában

Oktatási törvény:
* panasztételhez való jog;
* be- és feljelentési kötelezettség;
* a‘Szociális biztonságról’ szóló törvény legújabb 

módosítása, 2015

A törvénymódosítás oka: 
diák- és tanár-öngyilkosságok

5. szociáls biztonság



Az egyes iskolák szerepe

1. A szociális biztonságért az iskola a felelős:

– A törvényből irányelveket kell leszűrni.

– Az irányelveket alkalmazni kell a gyakorlatban.

– A törvény megszegése esetén szankciókra van szükség.

– …

2. A diákok biztonságérzetét kötelezően monitorozni kell.

3. Egy személyt ki kell jelölni, akihez a diákok és a szülők 
fordulhatnak.

Bizalmi funkcióval 
megbízott kollega

5. szociáls biztonság



Egyház

Társadalom Család

Iskola
(Bizalmi funkcióval 
megbízott kollega) 

Összetartozás

5. szociáls biztonság



A bizalmi funkcióval megbízott kollega 
alapvető feladatai:
1. A panasztevőt meghallgatja, támogatja és kíséri az eljárás 
folyamán
2. Kérésre vagy kérés nélkül tanácsot ad
3. Felvilágosít és megelőz

Jeleznie kell többek között:

5. szociáls biztonság

bűntény protokol érintettek

Gyermekbántalmazás Bejelentés Tanácsadói szolgálat

Erkölcs elleni Be- és feljelentési 
kötelezettség

Rendőrség

Iskolai zaklatás/agresszió Zaklatás/agresszió elleni 
akcióterv

Diáktársak, tanár, 
szülők, igazgató



Zaklatás Szociális biztonság

Zaklatás/agresszió elleni akcióterv

5. szociáls biztonság



Zaklatás/agresszió elleni akcióterv 5. szociális biztonság

A bizalmi funkciót betöltő 
kollegához lehet fordulni, aki

• Feltárja a helyzetet
• Felvázolja és megteszi a 
lehetséges lépéseket az iskolában
(a protokol szerint)

•Amennyiben szükséges:
Az érintett diákot kíséri és 
továbbküldi az iskolán belül vagy 
kívül, más munkatársakhoz

Politikai
intézkedések



6. Hídépítés

6. Hídépítés

A bizalmi funkcióval járó gyakori csapdák:

FELADAT SZEREP
védelmez: Kincstárnok
gondoz: Kertész
továbbad: Pásztor
bevezet: Vezető
beavat: Pap

A bizalmi kollega elhívása:

HOGYAN?
A normatív reagáló oktatási 
modellből kiindulva



7. Lezárás
7. Lezárás

Válasz a kérdésre:
Hogyan tudjuk garantálni a biztonságot és a biztonságérzetet a keresztyén 
oktatásban?
- Nem vagyunk tökéletesek
- Hiszünk abban, hogy Isten közel van a teremtettségben, valamint hiszünk Jézus 
Krisztusban, a Forrásban.
- Csak Jézus Krisztus szeretete és igazságossága alapján lehetséges

Felhívás:
A Vele való közösségben folyamatosan figyeljük, hogy milyenirányba tartunk. A 
döntéseink valóban a célunk felé, az Alapértékek felé visznek?

Remény
Reményteljes a jövőnk, mivel:
Áldott az az ember, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma! Jer. 17: 7

Összefoglalva:
A keresztyén oktatás középpontjában az ide- és a visszaút áll. (Gilhuis)



Köszönet a figyelmességéért

Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! (Psalm 150 : 6)

Singing Finch in weeping willow


