KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPSZAK – KATEKÉTA
SZAKIRÁNY (BA)

Ki ne emlékezne első hitoktatójára? Sok gyerek számára az iskolai hittan órák jelentik az első
találkozást az egyházzal. Számos hitben élő felnőtt számol be arról, milyen meghatározó szerepet
játszott életében az iskolai hitoktatás és a hitoktató személye. Ha a katekéta – lelkipásztori
munkatárs BA alapszakunkat választod, az iskolai és gyülekezeti gyerekmunkában jól
hasznosítható ismeretekhez juthatsz, és megtapasztalhatod a gyakorlatban is, milyen sok örömmel
jár a gyerekek közötti szolgálat. A tanulmányok ideje 6 félév, az oklevél megszerzéséhez 180
kreditet kell teljesíteni a hallgatóknak.
A képzés célja olyan felkészült katekéták szolgálatba állítása, akik a hatályos egyházi törvényeknek
és el írásoknak megfelel en képesek a hittanoktatás közoktatási és gyülekezeti feladatainak
ellátására. A hallgatók pedagógiai és teológiai ismereteiket a tanulmányi idejük alatt végzett
gyakorlatok tapasztalataival ötvözve képesek legyenek önálló hitoktatói szolgálat végzésére.
A képzés során az alapozó tárgyként többek között bibliaismeretet, hitvallásismeretet, egyház és
felekezetismeretet, gyermek és ifjúsági énekeket tanulnak a hallgatók. A szakmai törzsmodul
tantárgyai (ó-és újszövetségi bevezetés, bibliai kortörténet, etikai tárgyak) el segítik az egyház
hitének, erkölcsi tanításának és az ezt megalapozó bibliai tanítások ismeretét. A gyakorlati modulba
a szakspecifikus ismeretek tartoznak. (például katechetika, szakmódszertan, vallási szocializáció,
valláspedagógia)
A képzés ideje alatt két félévben is részt vesznek a hallgatók gyülekezeti katechetikai gyakorlaton,
valamint az utolsó két félévben iskolai hitoktatói gyakorlatot teljesítenek. A gyakorlatok célja, hogy
a megszerzett elméleti ismereteket képesek legyenek a gyakorlatban is alkalmazni diákjaink. Ebben
több éves gyakorlattal rendelkező mentor tanárok segítik őket. Az utolsó féléves iskolai gyakorlat
végén záró tanítás során mutathatják meg a végzés előtt álló hallgatók, mit tanultak, milyen
jártasságokat szereztek a hat félév során.
A szak elvégzése lehetőséget ad arra, hogy az osztatlan vallás és nevel tanár szakon korábbi
tantárgyaik beszámításával diákjaink két év alatt szerezzenek egyetemi szint oklevelet.
Amennyiben a képzés ideje alatt teológus-lelkész szak lelkészi szakirányára is beadják
jelentkezésüket, a KLM szakon teljesített tárgyak beszámításra kerülhetnek.
A hitéleti képzésekben való részvétel feltételei a református egyháztagság, igazolás a
konfirmációról, valamint az alkalmassági vizsgán való részvétel. Az alkalmassági vizsgán
beszédkészség, írásbeli kifejez készség, ének meghallgatás történik, valamint pályaalkalmassági
beszélgetésen vesznek részt a jelöltek. Legalább 60%-os eredmény hittan érettségi 40 többletpont
beszámítását eredményezi.
Az Oktatási Hivatal adatai szerint az átlagos elhelyezkedési idő csupán 1,91 hónap, a végzettek
között ezt követően nincs álláskereső. Az intézményi diplomás pályakövetési adataink mindezt
alátámasztják. Főleg személyes ismertség és tanári ajánlás alapján jutottak jelenlegi munkájukhoz,
és jellemzően az első munkahelyükön dolgoznak. A végzettek kisebb része a munkavállalás mellett
tovább is tanul.

