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A kurzus helye és ideje:
- A kurzus részét képezi a temetésen, esketésen, keresztelőn való részvétel. Ennek ideje és helye
értelemszerűen előre nem látható, a félév során folyamatos értesítést kapnak róla a kurzus hallgatói.
- A kurzushoz 6 kötelező kontaktóra tartozik (4x1,5 órás beosztásban).
A tanóra típusa: gyakorlat
Kurzus leírása, tematikája:
1. Általános bevezetés, elméleti alapvetés (erre az órára már kötelező olvasmány a Hafenscher-könyv
vonatkozó fejezete).
2. Temetés
3. Esketés
4. Keresztelő
A bevezető óra utáni három tematikus órán egyenlő szerepet kap a vonatkozó szakirodalmi részek
feldolgozása és a „terepen” megszerzett tapasztalatok megbeszélése.
Jegyszerzés módja:
Kötelező aktív órai részvétel kivétel nélkül mindegyik kontaktórán.
Részvétel minimum három, a MET valamely lelkésze által vezetett kazuális alkalmon (keresztelő,
esküvő, temetés), melyet a hallgató a szolgálatot végző lelkész aláírásával igazol az ún. Kazuális
gyakorlat hospitációs napló nevű formanyomtatványon.
Az alkalmakról rövid írásos beszámoló készítése, tényszerűen leírva, valamint a szakirodalom
bevonásával reflektálva arra, amit tapasztaltak. A beszámolónak minden esetben részét képezi egy rövid
önreflexiós rész is: hogy érezte magát a hallgató, milyen saját gondolatokat tud megfogalmazni.
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