
Az ismeretkör: A gyülekezet lelki egészsége 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 9 

Tantárgyai: 1) Lelkigondozás 2) A lelkigondozás története 3) Teológia és egészség 

 

Tantárgy neve: A lelkigondozás története (T421) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100 (kredit%) 

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

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja: házi dolgozat, koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 9. félév 

Előtanulmányi feltételek: A gyakorlati teológia elmélete 
 

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

A hallgatók rövid betekintést kapnak a keresztény lelkigondozás történetéről, jelentősebb elméleti 

alkotásairól, a különböző korok lelkigondozói szemléletéről, azoknak az adott korra és közösségre 

gyakorolt hatásáról. Az előadások tartalma az idegen nyelvű szakirodalom fordításaiból összeállított 

jegyzet.  

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

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

G. R. Evans: A History of Pastoral Care. Cassel, Wellington House. 2000. 

[ISBN: 0-225-666840-8] 

Klaus Winkler: Seelsorge. Walter de Guyter, 2000. [ISBN: 3-11-016814-6] 

Manfred Jossutis, Heinz Schmidt, Stefan Scholpp: Auf dem Weg zu einer sellesorgischen Kirche. 

Theologische Bausteine. Vandenhoeck – Ruprecht. 2000. [ISBN: 3-525-60403-3]  

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

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

Tudás: 
- A nyugati keresztény teológia klasszikus és modern kérdésfelvetései és válasz-kísérletei.  

Képesség: 

- Törekvés a saját vélemény kialakítására és megvédésére, a saját vélemény korrigálásának készsége. 

Attitűd: 

- Érdeklődés a bibliai és teológiai hagyomány, a keresztény közösségek régi és mai kihívásai és az 

azokra adott válaszai iránt.  

Autonómia és felelősség: 
- Törekvés a személyes érdeklődési terület egyre pontosabb meghatározására és más ismereti területek 

ehhez való kapcsolására.  
 

Tantárgy felelőse: Dr. Kertai-Szabó Ildikó 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


