
Gyakorlati teológia szakmai gyakorlat 

tantárgyleírás 
 

Tantárgy neve: Gyakorlati teológia szakmai gyakorlat  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: szabadon választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100% gyakorlat  

A tanóra típusa: gyakorlat 

Féléves óraszáma:  

nappali: 30 

levelező: 10 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

A főiskola a gyakorlati képzésben résztvevő partnereivel együttműködési megállapodásban szabályozza a 

gyakorlat feltételeit: részletesen meghatározza az együttműködő felek jogait, kötelezettségeit és a szakmai 

gyakorlat lebonyolításának, értékelésének szabályait. A megállapodások azt is rögzítik, hogy az 

együttműködő partnerek a szakmai gyakorlat során mentor kijelölésével biztosítják a tantárgy 

teljesítéséhez szükséges szakmai támogatást. A kijelölt mentorok a szakmai gyakorlat intézményi szintű 

felelősével egyeztetve végzik munkájukat. A gyakorlat teljesítéséről a szakmai mentor ad ki írásos 

igazolást a főiskola számára. 

 

Az értékelés típusa és módszere: 

A kurzus teljesítésének alapfeltétele a minimum gyakorlati óraszám teljesítése. A hallgató értékeléséről a 

szakmai mentor és a főiskola intézéményi szintű felelőse közös értékelést és véleményezést ad.  

 

A szakmai gyakorlat értékelésének általános szempontjai: 

- szakmai kompetencia,  

- aktivitás, 

- elhivatottság, 

- a választott feladathoz illő attitűd, 

- gyakorlati készségek 

 

A gyakorlatról a hallgató naplót/ írásbeli dokumentációt készít a mentor által előzetesen megadott 

szempontok szerint. Ezen kívül a mentor a főiskola intézményi szintű felelősével egyeztetve egyéb 

írásbeli, vagy szóbeli feladatot is előírhat a gyakorlat teljesítésének feltételeként. Az írásbeli vizsga 

értékelése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 51.§-ban rögzített szempontok szerint történik. A szóbeli 

feladat értékelését a szakmai mentor végzi el. 

Az értékelés típusa: ötfokozatú, kritériumorientált értékelés.  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.-8. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Lelkigondozástan 1. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A szakmai gyakorlat anyaga és célja 

A szakmai gyakorlat alapvetően a gyakorlati teológia két területére, a Lelkigondozástan 1.-2. – és akinél a 

Homiletika 1.-2. kurzusok is teljesítettek, ott a homiletika – elméleti tudásanyagára épül. A gyakorlat 

lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók a korábban megszerzett elméleti ismereteket a főiskola által 

szervezett keretek között a gyakorlatban is alkalmazzák. A gyakorlati készségek fejlesztése érdekében a 

hallgatóknak a gyakorlat során lehetőségük van a főiskola szerződött partnereinél valós élethelyzetekben is 

kipróbálniuk magukat: pl. segítő beszélgetés, idősek mentálhigiénés ellátása, gyülekezeti igehirdetés, 

ifjúsági óra stb. A konkrét gyakorlati feladatot a hallgatók a szakmai gyakorlat intézményi felelősével 

személyre szabottan egyeztetik. A gyakorlat végső célja, hogy segítse az alapszakos hallgatók 

pályaorientációját, vagy tanulmányaik folytatására ösztönözze őket. A lelkigondozás (vagy homiletika) 

különböző helyzeteiben megszerzett gyakorlati tapasztalatok mellett a kijelölt szakmai mentor reflexiói 

által újabb szakmai ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség. A gyakorlat fejleszti továbbá a hallgatók 



lelkigondozói (vagy igehirdetői) kompetenciáját és önismeretét. Esetenként lehetőség van kiscsoportos 

hallgatói munkavégzésre is, ami elősegíti a hallgatók közötti kooperációt. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom 

Ajánlott irodalom 

A kijelölt szakmai mentor által meghatározott kötelező és ajánlott irodalom a választott gyakorlati 

területnek megfelelően. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása (magában foglalja) 

- Bevezetés szintű gyakorlati ismereteket a gyakorlati teológia egyik területén (lelkigondozástan, vagy 

homiletika). 

- A témával kapcsolatos szakirodalom felől való tájékozottságot. 

b) képességei 

- Képes a gyakorlati teológia valamelyik területén felmerülő gyakorlati probléma megoldására, vagy az 

abban való közreműködésre. (Pl. igehirdetés tartása különböző műfajokban.) 

- Képes a szakterületéhet tartozó szakirodalom feltárására, értelmezésére és önálló feldolgozására. 

- Képes arra, hogy a tanult ismereteket kreatívan alkalmazza és továbbfejlessze váratlan – főként – 

gyakorlati teológiai kihívások esetében. 

- Képes arra, hogy akár élőszóban, akár írásban összefoglalja saját (önálló) álláspontját. 

- Képes az informatikai ismeretek felhasználói szintű alkalmazására, 

- Képes tudása és képességei önálló fejlesztésére. 

c) attitűdje 

- Személyisége nyitott, előítélet-mentes. 

- Személyisége fejlesztésére törekszik. 

- Kritikai észrevételeit és saját álláspontját a retorika szabályait követve, indulat nélkül fogalmazza meg és 

képviseli. 

- Folytonosan fejleszti saját tudását és keresi tudása gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Rendelkezik egyéni felelősségtudattal,  

- elutasít, nem alkalmaz érzelmi, vagy ideológiai jellegű manipulációt. 

- Rendelkezik közösségi felelősségtudattal,  

- felelősséget érez a környezetében tapasztalt szociális problémák megoldására. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy Sándor tudományos munkatárs 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): nincs 

 

 

 


