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A DRHE kérései és elvárásai a gyakorlóhelyek vezetőihez és 

gyakorlatvezetőkhöz a teológia – lelkész szakos hallgatók gyülekezeti 

gyakorlatára vonatkozóan 

  
Programleírás  

  

A gyakorlat célja:  

A hallgatók tanpályájuk során a tanév 1. felének kezdetén egy gyülekezet életébe kapcsolódhatnak be.   

A gyakorlati program során a lelkipásztori munka időszerű kérdéseivel, aktuális teendőivel 

szembesülnek, s azt az anyagyülekezetük gyakorló lelkipásztorának szolgálati rendjében nyomon 

követhetik. Ezzel a lelkipásztori hivatás aktuális kihívásait láthatják, amely felkészülésükben 

célirányosabbá tehetik teológiai tanulmányaik folytatását. Másfelől a lelkészi szolgálat kihívásaival 

szembesülve inspirációt kaphatnak egy elkötelezettebb felkészülésre, s majdani hivatásgyakorlásra.  

1. A hallgatók a gyakorlat megkezdése előtt felkészítést nyernek a gyakorlatra. Azzal a 

tudatossággal kezdik el gyakorlatukat, hogy lelkipásztoruk mellett lehetőséget kapnak a gyülekezeti 

élet lelkipásztori szolgálat felőli nyomon követésére. Feladatuk nem az adott lelkipásztor munkájának 

felülvizsgálata, hanem a valóságos egyházi élet nyomon követése, saját maguk számára való 

tapasztalatszerzés.  

2. A gyakorlatvezető gyülekezeti lelkipásztoroknak a gyakorlati hét során különös jelentősége 

van a hallgatók irányában tanúsított nyitottságuknak. Hiszen a gyakorlatot teljesítő hallgató, leendő 

kolléga, akinek az általa, megmutatott, munkamódszerek, életforma, a szolgálatban adódó kihívások 

nagy segítséget adhatnak. A gyakorlaton levő hallgató nem végez szolgálatot, hanem tapasztalatszerzés 

céljából van jelen.   

Így fontos, hogy a hallgató minél jobb elérhetőségi lehetőséget kapjon lelkipásztorától szolgálatvégzése 

követésére.   

A gyakorlat során követelmény a gyülekezet területén való tartózkodás, de a szállás, étkezés biztosítása 

nem a gyakorlat helyszínét adó gyülekezet feladata. Az oda és visszautazás feltételeinek megteremtése 

is a hallgató feladata.  

3.  A gyakorlati hét ideje és tartalma:   

- A hallgatónak teljes szolgálati héten részt kell venni. Kezdete a szombat délutáni bejelentkezés, 

befejezése pedig a következő vasárnap délután, amikor a hallgató a gyakorlat teljesítését igazoló 

lelkipásztori aláírást megkapja.  

- A gyakorlat kezdetén/ a megérkezést követően vagy azt megelőzően egyeztetés történik a 

gyakorlati hét szolgálati rendjéről. Célszerű a gyakorlatvezető lelkipásztornak ismertetnie a várható 

heti szolgálatok menetrendjét, időbeosztást.  A hallgatónak számolnia kell azzal, hogy lelkipásztora 
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szolgálati rendjében ettől eltérő feladatok is adódnak pl. temetés, lelkigondozói beszélgetés, 

beteglátogatás stb. Így a hallgató igyekszik ehhez alkalmazkodni.  

- A hallgató teljes mértékben figyelembe veszi a lelkipásztor instrukcióit és él a tapasztalatszerzés 

minden lehetőségével, „munkarendjét” a lelkipásztor határozza meg. Viselkedésével, öltözetével 

illeszkedik az adott gyülekezet élet és szokásrendjéhez.  

- A hallgatónak a gyakorlat során a gyülekezeti élet eseményeiről az általa követett, figyelemmel 

kísért szolgálatok és azok előkészületeiről, naplót kell vezetnie, amelyet a gyakorlat teljesítését 

követően az egyetemen a megjelölt szaktanárnak benyújt.   

Tapasztalatairól az írásbeli kiértékelést követően azt egy személyes és/vagy csoport keretben 

kiértékelik, tapasztalatokat cserélnek és segítő irányítás mellett szakmailag értékes következtetéseket 

vonnak le.  A napló elkészítéséhez a hallgató a gyakorlat megkezdése előtt szaktanári szempontokat 

kap pl. hittanórákon való hospitálás, beteglátogatás, istentiszteleteken, kazuális alkalmakon való 

részvétel, igazgatási ügyek nyomon követése. - Az egyetem vezetésének és gyakorlati oktatást 

koordinálóinak kérése, hogy a gyakorlatra saját hallgatójukat fogadó lelkipásztorok minél szélesebb 

körben engedjék betekinteni szolgálatvégzésük során a hallgatókat: minden lehetséges közösségi 

alkalmon: ifjúsági óra, hivatali idő, istentiszteletek, bibliaórák, temetési alkalmak, családlátogatások, 

intézményekben végzet szolgálatok, hittanórák és egyéb alkalmak– részei lehessenek. A lelkipásztorok 

teljes munkaidejüket követhetik, de legalább napi 4 órában legyenek részesei a gyülekezeti 

lelkipásztori szolgálat figyelemmel kísérésének.   

  

  

  

…………………………………..  ……………………………….  

           hallgató                                                                             gyakorlatvezető lelkipásztor  
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AZ ALKALMAK LÁTOGATÁSÁNAK IGAZOLÁSA  
  
  

  
  

____________________________  

a gyülekezet pecsétje  
  
  

  Dátum  Hely  Foglalkozás  
Az alkalom tárgya, 

témája  

Az alkalom 

szolgálattevője  

A 

lelkipásztor 

kézjegye  

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              
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AZ ALKALMAK LÁTOGATÁSÁNAK IGAZOLÁSA  
(folytatás)  

  
  
  

____________________________  

a gyülekezet pecsétje  
  
  

  Dátum  Hely  Foglalkozás  
Az alkalom tárgya, 

témája  

Az alkalom 

szolgálattevője  

A 

lelkipásztor 

kézjegye  

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

23.              

24.              

25.              

26.              

27.              

28.              

29.              

30.              



6 
 

  
IGAZOLÁS  

  

A gyakorlatvezető lelkipásztor szakvéleménye a hallgató gyülekezeti gyakorlatáról  

(a jelölt hozzáállása, viselkedése, magatartása, érdeklődése, nyitottsága, stb.)  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Igazolom, hogy ……………………………………. az évközi gyülekezeti gyakorlatot jól 

megfelelt - megfelelt - nem felelt meg minősítéssel teljesítette.  

 

………………………………………     ………………………………….  

    dátum                   gyakorlatvezető lelkipásztor  
  
  

P.H.  
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A hallgató szöveges értékelése a gyakorlat tapasztalatairól:  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


