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Cél 
Valláspedagógia 
A vallástanítás elméleti megalapozásának didaktikai és metodikai megközelítése. 
Szakmódszertan 1-2 
A tantárgy első tematikus egysége elsősorban a gyülekezeti katechézis gyakorlatához ismerteti meg 
az alapvető és speciális módszertani eljárásokat.A tantárgy második tematikus egysége a 
gyülekezeti katechézis és az iskolai hitoktatás gyakorlatához ismerteti meg az alapvető és speciális 
módszertani eljárásokat. 
Tematika 
Valláspedagógia 
Didaktika és vallásoktatás; a hitoktatás tantervei; a valláspedagógia története; az oktatás 
előkészítésének útjai; a történetelmondás szerepe; a bibliai szövegelemzés módszerei; a beszélgetés 
módszertana és a hitoktatás; a szimbolikus kommunikáció; a hitoktató személye. 
Szakmódszertan 1-2 
A gyülekezeti katechézis műfaji különbségei és sajátosságai. 
A gyermekistentisztelet szakmódszertani eljárásai, funkcionális és tartalmi feltételei: 
csoportszervezés, liturgiai elemek, történetmondási-igemagyarázati módok, énektanítási 
módszertan, gyermekistentiszteleti programok kidolgozása.  
A gyülekezeti hittanóra formai és tartalmi sajátosságainak módszertana: a tervezés különböző 
szintjei. 
A gyülekezeti hittankönyvek, segédanyagok feldolgozása. 
A gyermekfoglalkozások egyéb lehetőségeinek módszertana: gyermekbibliaóra, szabadidős 
tevékenységi lehetőségek, táborozási programok kidolgozása. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  
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Szakmódszertan 1-2 
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