Viator Egyesület

A Viator Egyesület és a Faludi Ferenc Akadémia

Zarándokműhelyt és Zarándokvezető képzést hirdet
"Boldog az az ember, akinek ereje benned gyökerezik,
s akinek szíve zarándokútra készül." Zsolt 84,6
Zarándoklataink és egész életünk alapélménye, hogy úton lévő emberek, homo viatorok vagyunk.
Vándorlásunkban társul szegődik az Isten, aki formál és új emberré alakít bennünket. A gyalogos
zarándoklás testet-lelket megújító hatását már sokan megtapasztaltuk: minden út néhány lépéssel
közelebb segített Teremtőnkhöz, valódi önmagunkhoz és embertársainkhoz. Milyen jó lenne, ha
minél többen útra kelnének és átélhetnék ezt! E vágytól vezérelve indítjuk el képzésünket, mely a
Párbeszéd Házában 2012-ben, 2013-ban és 2015-ben tartott zarándokműhelyek ill. képzések
bővített változata.
A résztvevők a Zarándokműhelyen zarándoklással kapcsolatos elméleti ismereteiket bővíthetik a
teológia, biblikum, néprajz, történelem, pszichológia, művészettörténet tárgykörében, valamint
betekintést nyerhetnek a zarándoklatok sokszínűségébe, a zarándoklás és a zarándokfogadás
lehetőségeibe.
A Zarándokvezető képzésen a résztvevők elsajátíthatják azokat az elméleti és gyakorlati
ismereteket, amelyek egy zarándoklat megszervezéséhez és vezetéséhez szükségesek. (Pl. tereptan,
tájékozódás, térképolvasás, csoportdinamika, segítő beszélgetés, plakáttervezés, konfliktuskezelés,
kommunikáció, lelki impulzusok és zarándokrituálék, imamódok, zarándoklatszervezés, elsősegély
stb.) A képzésre várjuk azokat a jelentkezőket is, akik nem vezetésre, hanem a zarándoklás ügyének
más módon való szolgálatára éreznek indíttatást (pl. zarándokfogadás, zarándoklatokon való segítés
stb.)
A képzést közös zarándoklat zárja, ahol a megszerzett ismereteket gyakorlatban alkalmazzuk.
A képzés 3 egymásra épülő modulból áll:
1. modul: Zarándokműhely
2. modul: Zarándokvezető képzés
3. modul: Zarándoklatvezetési gyakorlat

Képzési alkalmak:
1.modul: Zarándokműhely
2017. február 11-12. szombat 9.00-18.30 vas. 9.00-14.00
2017. március 18-19. szombat 9.00-18.30 vas. 9.00-14.00
2017. március 25. szombat 9.00-13.00
A 2-3. modul csak abban az esetben indul el, ha lesz elegendő jelentkező. Ellenkező esetben a
képzés ezen rész későbbi időpontban vagy módosult tartalommal kerül meghirdetésre.

2. modul: Zarándokvezető képzés
2017. április 22-23.
2017. május 6-7.
2017. május 27-28.
3. modul: Zarándoklatvezetési gyakorlat
2017. jún.29-júl.2. csüt. 17.00-vas. estig
A képzést sikeresen elvégző résztvevők elismerő oklevelet kapnak.

Célcsoport:
A Zarándokműhelyre olyan érdeklődőket várunk, akik szeretnék elmélyíteni zarándoklással
kapcsolatos ismereteiket.
A Zarándokvezető képzésre és zarándoklatvezetési gyakorlatra pedig olyan elkötelezett felnőtt
keresztényeket, akiknek már van gyalogos zarándoktapasztalatuk és vágyat éreznek arra, hogy a
zarándoklás lélekformáló erejét és örömét másokkal is megosszák személyes szolgálatuk révén
pl. zarándoklatokon való segítéssel, zarándoklatok szervezésével, vezetésével vagy
zarándokfogadással.

A jelentkezés és részvétel feltételei
Az 1. modul esetén:
- keresztény felekezethez való tartozás
- betöltött 18. év
A 2-3. modul esetén:
-

az 1. modul anyagából március 25-én megírt sikeres teszt
elkötelezett keresztény élet
gyalogos zarándoktapasztalat
jó fizikai kondíció (napi 15 km gyalogos megtétele ne okozzon problémát)
alapszintű számítógépes ismeretek (e-mail, internet)

A 3. modul esetén:
-

a 2. modul anyagából megírt sikeres teszt (teszt tervezett időpontja: máj. 28.)
a 2. modul során megadott házifeladatok megfelelő módon, határidőre történő beadása (1
plakát, 1 lelki impulzus, zarándoklat 1 szakaszának megtervezése)

A képzés helyszíne:
Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky u. 20.), a terepgyakorlatok Budapesthez közeli
hegyekben (Budai-hegység, Pilis, Börzsöny) lesznek.

Költségek:
1. modul részvételi díja: 23000 Ft
2-3. modul részvételi díja: 29000 Ft + a zarándoklat (szállás, étkezés, utazás) költségei

Szeretnénk, ha anyagi okok miatt senkinek nem kéne lemondania a képzés elvégzéséről. Aki
segítségre szorul, kérjük, jelezze.
Az ebédről és a szállásról a képzés idejére mindenki maga gondoskodik.
Az I. modul esetében lehetőség lesz csak bizonyos előadások és képzési napok látogatására is,
ez esetben a költségek a következőképpen alakulnak:
teljes képzési nap: 9000 Ft
fél képzési nap: 5000
1,5 órás előadáson való részvétel: 2000 Ft

A résztvevők maximális létszáma az I. modulon max. 40 fő, a II-III. modulon max. 20 fő.
Jelentkezés és jelentkezési határidő:
az I. modulra: január 20-ig az alábbi linken ill. a www.vandorut.hu oldalon található online
jelentkezési űrlap kitöltésével.
JELENTKEZÉSI ŰRLAP
A jelentkezés beérkezését néhány napon belül visszaigazoljuk. A jelentkezés a részvételi díj (23000
Ft) a Viator Egyesület számlaszámára való átutalásával válik véglegessé, az ehhez szükséges
információkat a jelentkezési űrlap beérkezésének visszaigazolásakor küldjük.
Akit a képzés részleges látogatásának lehetősége érdekel, kérjük, hogy szintén az online
jelentkezési űrlapot töltse ki, így kérhet tájékoztatást az előadások részleteiről.
a II-III. modulra: március 25-ig, plébánosi vagy lelkészi ajánlással és motivációs levéllel
A motivációs levél (max. 2 oldal) tartalmazza a jelentkező bemutatkozását, kapcsolatát az
egyházzal, továbbá annak kifejtését, hogy miért szeretne a képzésen részt venni. Milyen
zarándokélményei vannak? Civil kapcsolatrendszere van-e, milyen szervezet(ek) tagja, mi a szerepe
a közösségben? Mi a szándéka a megszerzett tudással?
Beküldési cím: zarandokvkmuhely@gmail.com
INFORMÁCIÓ:

www.vandorut.hu
zarandokvkmuhely@gmail.com

