
 
A Logoterápia Alapítvány és Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium  

tisztelettel meghívja Önt 

 

Értelemkeresés és nevelés 

Viktor Frankl logoterápiájának alkalmazása az oktatásban, nevelésben  
 

című interaktív konferenciájára 2017. április 22-én 10.00-ra  

a KaPi (Katolikus Pedagógiai Intézet) székházába (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.). 

 

A konferencia programja 

 

10.00-10.15 Regisztráció 

10.15-10.20 Köszöntő - Kautnik András  

10.20-11.40 A meghívott szakemberek előadásai 

Sárkány Péter 

Az egzisztenciális nézőpont jelentősége a pedagógiában 

Kovács Zsuzsanna 

A logoterápia egyéni és csoportos alkalmazási lehetőségei fogvatartottakkal 

Radics Dávid 

Viktor Frankl a középiskolai tanításban, a nevelésben 

Medgyessy László  

Egyéni és közösségi önismeret a logoterápiás célú játékok tükrében 

11.40-12.00 Kávészünet 

12.00-13.00 Interaktív műhelyfoglalkozások a résztvevők bevonásával 

13.00-13.15 Kávészünet 

13.15-13.55 Kerekasztal-beszélgetés V. E. Frankl logoterápiájának alkalmazásáról a        

nevelésben, oktatásban, ill. az előadásokhoz kapcsolódó kérdésekről 

13.55-14.00 A konferencia zárása 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi hivatkozáson található regisztrációval jelezze 

április 20-ig. 

Köszönettel fogadja a Logoterápia Alapítvány, ha adományával a helyszínen hozzájárul a 

szervezés költségeihez. 

 

A regisztrációs felületet - április 20-ig - ide kattintva érheti el.  

https://goo.gl/forms/n7y36lv4pndTE2Hl2
https://goo.gl/forms/n7y36lv4pndTE2Hl2


 
 

A konferencia előadói, a műhelyfoglalkozások vezetői,  

a kerekasztal résztvevői 
 

Sárkány Péter, Eszterházy Károly Egyetem, Eger 

habilitált főiskolai tanár, a Logoterápia Alapítvány kuratóriumi elnöke 

Műhelyfoglalkozásának témája: Mi a nevelés? - Szókratészi párbeszéd a gyakorlatban 

 

Kovács Zsuzsanna, Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

börtönpszichológus, logoterápiás tanácsadó és személyiségfejlesztő 

Műhelyfoglalkozásának témája: Egy irodalmi mű logoterápiás megközelítésű 

feldolgozása 

 

Radics Dávid, Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom 

ferences szerzetes, középiskolai tanár, mentálhigiénés szakember, logoterapeuta 

Műhelyfoglalkozásának témája: Az értékek felfedezése középiskolásokkal Assisi Szent 

Ferenc Naphimnuszában 

 

Medgyessy László, Pető András Főiskola Gyakorló Óvoda, Budapest 

logopédus, mentálhigiénés lelkigondozó, logoterápiás tanácsadó és személyiségfejlesztő 

Műhelyfoglalkozásának témája: Boltos játék - viszonyulás értékeinkhez, beállítódásunk 

átalakulása 

 

Kautnik András, Szent Gellért Katolikus Gimnázium, Budapest 

magyartanár, mentálhigiénés szakember, logoterápiás tanácsadó és személyiségfejlesztő  

A konferencia szervezője, a kerekasztal-beszélgetés moderátora 

 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi hivatkozáson található regisztrációval jelezze 

április 20-ig. 

Köszönettel fogadja a Logoterápia Alapítvány, ha adományával a helyszínen hozzájárul a 

szervezés költségeihez. 

 

A regisztrációs felületet - április 20-ig -  ide kattintva érheti el.  

 

https://goo.gl/forms/n7y36lv4pndTE2Hl2
https://goo.gl/forms/n7y36lv4pndTE2Hl2

