„Mennyire vágyódunk erőteljes nevelők után!
Mennyire szeretnénk az ifjúságot úgy formálni
és nevelni, hogy később az élet viharait
kibírják!”
P. Josef Kentenich

MEGHÍVÓ
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita
Az oktatás szinte minden szintjén
dolgoztam; óvodát, iskolát alapítottam és
vezettem; egyetemen általános módszertant
oktattam leendő tanároknak.
Művészetpedagógiából doktoráltam.
Neveléskutatóként a személyiség hatékony
fejlesztése, az érzelmi intelligencia humán
tőkévé alakítása érdekel. Legjobban tehát
az, hogy hogyan tanítsunk-neveljünk úgy,
hogy ne csupán ismereteket, hanem életet
alakító tudást és tapasztalatot adjunk át.
“A nevelés az Élet szolgálata” – ezt vallom,
kutatom feleségként az önnevelésben, anyaként, tanárként és pedagógiai kutatóként is.
Mindezt leghitelesebben és legelevenebben
a Schönstatt mozgalom alapítójánál,
Josef Kentenichnél találtam meg.

Pater Josef Kentenich

A soproni Pro Familia Egyesület szeretettel
hívja a szülőket, pedagógusokat, és a nevelés
iránt elkötelezetteket

(1885-1968)
a Schönstatti Apostoli Mozgalom alapítója.
Nevelői célkitűzése a tökéletes keresztény
szabadságra jutott ember, akiben
harmonikusan kapcsolódik össze a
természet és az isteni kegyelem. Aki nem
szolgája többé sem a saját szenvedélyeinek,
sem korunk elszemélytelenítő hatalmainak.
Aki értelmezni tudja az idők jeleit, aki
képes irányítani önmagát és a rábízottakat.
E mélyreható feladat megvalósításán
munkálkodva alkotta meg saját pedagógiai
rendszerét.

Uzsalyné Dr.Pécsi Rita
A nevelés az Élet
szolgálata
című előadássorozatának

12-13.
előadására

2014. október 11.
Folytatás novemberben:
• Osztottak még nekünk lapot?
Vagy most már mindegy?
• Lépjünk velük
érzékeléskapcsolatba!
• A serdülőkor életfeladatai,
lehetőségei és nehézségei
• Túlélés vagy új születés?
• (M)Ilyen a serdülőnk!

Királyi Én születik
(nagykamaszok és ifjak)
•
•
•
•
•
•

Elengedni - de éppen most?!
Nevelői feladatunk: "nyitott
tenyérrel szeretni " Mennyire és miben támogassuk?
Hogyan válnak az értékek
belsővé?
Veszélyek - amikor megreked a
fejlődés
Meddig tart a serdülés?

Időpont: 14.30-tól 18.00 óráig
Helyszíne:
Sopron, Szent Orsolya Római Katolikus Iskola
Díszterme (bejárat a Széchenyi tér felől)

• haragkezelés
• férfi és nő – egymás
kedvéért születtünk

Egyéb tudnivalók

A gyermeket mindkét szülője neveli,
mindkettő felelős érte, ezért kérjük,
hogy aki teheti, előadásainkon
házastársával együtt vegyen részt.
*
Belépődíjat továbbra sem szedünk, de a
sorozat folytatása érdekében kérjük
önkéntes támogatását, alkalmanként
1000 Ft/család összeggel
*
Pedagógusok számára

akkreditált továbbképzés

