
Az ismeretkör: A gyakorlati teológia elméleti alapjai 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) A gyakorlati teológia elmélete I. 2) A gyakorlati teológia elmélete II. 

3) Gyakorlati teológiai kutatószeminárium 
 

Tantárgy neve: A gyakorlati teológia elmélete II. (T404) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”
13

: 100% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: német) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: egyik évben magyarul, 

másik évben németül 

A számonkérés módja: koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): – 
 

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

A gyakorlati teológia a helyzet és célok elemzése (ld. előző félév) után arra a kérdésre keresi a 

választ, hogy milyen egyházi gyakorlatot kell követni. Amennyiben a praxis helyzet- és 

célbiztos, annyiban a gyakorlati teológiának megerősítést kell nyújtania az egyházi szereplők és 

közösségek számára. Amennyiben azonban a gyakorlat nem helyzet- és/vagy célbiztos, 

annyiban azt módosítani és továbbfejleszteni kell. A gyakorlati teológiának ez a harmadik ága 

teológiai reflexió a pszichológia, szociálpszichológia és szervezetszociológia felismeréseinek 

figyelembevételével.  

A félév során a szereplők/élethelyzetek, cselekvési területek és cselekvési szintek koordináta 

rendszerében tekintjük át az egyházi praxis megújításának lehetőségeit, figyelembe vége a 

pasztorálteológia klasszikus felosztását (igehirdetés, katekézis, liturgia, lelkigondozás, erkölcsi 

normarendszer, egyházszervezet stb.) is. 

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

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

Szabó Lajos: Teológia és praxis. Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének Akadémiai- Filozófiai 

Nyitott Egyeteme, Teológia Szak. https://hu.scribd.com/document/109636187/SzaboLajos-

Teologia-es-praxis  

Wildmann János: A gyakorlati teológia mint egzisztenciális tudomány, Egyházfórum 2017/4. 

30-42 . 

Rahner, Karl/Vorgrimler, Herbert: Teológiai Kisszótár. Szent István Társulat, Budapest 1980, 

559-560. 

Wildmann János: Egy reformzsinat üzenete. Gyakorlati teo-trilógia II. Kriteriológia, 

Egyházfórum Kiadó, Budapest 2006. 

A német nyelvű előadáshoz: 

Zulehner, Paul M.: Pastoraltheologie. Band 1. Fundamentalpastoral. Kirche zwischen 

Auftrag und Erwartung. Patmos Verlag, Düsseldorf 1989. 245-306. 

Haslinger, Heribert (szerk.): Handbuch Praktische Theologie. Durchführungen, Band 2. 

https://hu.scribd.com/document/109636187/SzaboLajos-Teologia-es-praxis
https://hu.scribd.com/document/109636187/SzaboLajos-Teologia-es-praxis


Matthias-Grünewald Verlag, Mainz 2000., 21-378. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

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

Tudás: 

Kritikus elemzés és reflexió az egyházi közösségek életformájára, a vallási gyakorlatára és a 

társadalomban betöltött szerepére vonatkozóan. 

Képesség: 

Az elméleti felismerések és a gyakorlati tapasztalatok egymásra vonatkoztatására; a teológiai 

kutatási témák kijelölésére, a kutatás megtervezésére és lefolytatására; mások kutatási 

eredményeinek értékelésére. 

Attitűdje:  

Nyitott a (gyakorlati) teológiai kutatások eredményi iránt, törekszik azok megismerésére és 

alkalmazására. (Ön)kritikus saját és az egyházi szervezet munkájával kapcsolatosan.  

Autonómia és felelősség:  

Tudja, mikor van szükség az önálló munkájára, és mikor kell csapatban dolgoznia, és képes 

mind a kettőre. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Wildmann János 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) 

 
 


