
Az ismeretkör: A gyülekezet lelki egészsége 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 9 

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

 

Tantárgy neve: Lelkigondozás (T420) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 50-50 (kredit%) 

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

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

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

esetfeldolgozások – a hallgatók tapasztalatai alapján. 

A számonkérés módja: házi dolgozat, gyakj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

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

Előtanulmányi feltételek: A gyakorlati teológia elmélete I. és II. 
 

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

A hallgatók megismerik a keresztény lelkigondozás lényegét, annak teológiai ismérveit, kommunikációs 

jellemzőit, a segítő beszélgetés különböző formáit, az élet- és akcidentális krízisek lelkigondozói 

lehetőségeit a szakirodalom és saját élményanyag segítségével. 

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

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

Siba Balázs, Siba-Rohn Hilda: Élettérkép. Az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata. Kálvin Kiadó, 

2013. [ISBN: 9789635582259] 

Isidor Baumgartner: Pasztorálpszichológia. Párbeszéd, 2006. [ISBN: 9632065093] 

Fodor László, Tomcsányi Teodóra: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás. 

internet.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_tamop222_szakanyag_online...  

Ruth Bang: A segítő kapcsolat. Tankönyvkiadó Vállalat, 1980 [ISBN: 963-17-4580-5] 

Hézser Gábor: Pásztori pszichológia – Gyakorlati kézikönyv. Kálvin Kiadó, 1995. 

[ISBN: 9633006317] 

Jim Winter: Depresszió, menekülési terv. Kálvin Kiadó, 2006. [ISBN: 9789635580668] 

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

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

Tudás: 

- A gyakorlati teológia alapjainak ismerete.  

- Kitekintés a vallástudomány, a valláspszichológia és a vallásszociológia világa felé. 

Képesség: 

- Az ismeretek és személyes meggyőződések szóbeli előadásának képessége.  

Attitűd:  
- Igényesség a saját személyiség és a személyes hit formálódásával szemben.   

- Törekvés a méltányosságra és igazságosságra, készség a gyengébbek vagy hátrányosabb helyzetűek 

segítésére. 

Autonómia és felelősség: 

- Törekvés a személyre szabott szolgálati terület megtalálására, a közösségi élet szűkebb és tágabb 

köreiben való szerepvállalás kialakítására.  



- Növekvő felelősségvállalás a saját testi és lelki egészségért.  

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Kertai-Szabó Ildikó 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


