
Tájékoztató  a TEOLÓGIA SZAK – LELKÉSZ SZAKIRÁNY keretében teljesítendő 

kötelező nyári gyakorlatok rendjéről 

 

A nyári gyakorlat a teológia szak – lelkész szakirány képesítési követelményeinek részeként 

mint kreditpont nélküli kötelező tanegység kerül nyilvántartásra. A gyakorlatokat a szorgalmi 

és a vizsgaidőszakon kívül eső nyári időszakban lehet teljesíteni. 

 

Három részre bontható: 

1. Diakóniai gyakorlat, 

2. Gyülekezeti gyermek- és ifjúsági missziói gyakorlat, 

3. Országos ifjúsági rendezvényen való segítő részvétel. 

A gyakorlatok célja: 

1.     

A diakóniai gyakorlat esetében a lelkészi hivatásra készülés szerves részeként a hallgatók 

megismerkednek az MRE gyülekezeti és intézményes diakóniájával. A fogyatékkal élők és 

időskorúak között eltöltött 1-1 hét alatt motivációt kapnak a Diakónika (G036) tantárgy 

ismeretkörének mélyebb megismerésére, illetve kapcsolatba kerülnek egyházunk 

szeretetszolgálati munkájával. 

2-3.     

A gyermek- és ifjúsági programokon való részvétel során rálátást kapnak egyházunk 

gyermekek és fiatalok között végzett szolgálatának kihívásaira, s rendszerezhetik a 

Katechetika 1-2 (G053-54), illetve a Missziológia 1-2 (G034-35) tantárgyak keretében 

megszerzett ismereteiket. Elkötelezést kaphatnak jövendő lelkipásztori szolgálatukra nézve e 

területeken. Lehetőséget kapnak arra, hogy az adott területen gyakorlott szolgálatot végzők 

munkájából ismeretet és tapasztalatot szerezhessenek. 

A gyakorlatok paraméterei: 

1.    Diakóniai gyakorlat: 

2x1 hét, amelyből 1 hetet fogyatékkal élőket foglalkoztató nappali vagy teljes ellátást 

biztosító bentlakásos otthonokban lehet letölteni. A 2. hetet időseket ellátó bentlakásos vagy 

teljes nappali foglalkoztatást nyújtó otthonokban lehet teljesíteni. 

  

2.    Gyülekezeti gyermek- és ifjúsági missziói gyakorlat: 

2x1 hét, amelyből 1 hetet gyülekezeti hittanos tábor/gyermekklub vagy egyéb gyülekezeti 

foglalkozáson, 1 hetet pedig ifjúsági táborozáson vagy többnemzedékes gyülekezeti 

táborozáson való aktív részvétellel lehet teljesíteni. 

3.    Országos ifjúsági rendezvényen segítőként való részvétel: 

Jelenleg a kétévente megrendezésre kerülő Csillagpont Ifjúsági találkozót jelenti, amelyet az 

MRE Zsinatának Ifjúsági ügyekkel foglalkozó osztálya szervez. Erről a hallgatók a 

református médiában széleskörű tájékoztatást kapnak. A találkozón annak teljes 

időtartamában nemcsak a jelenlét előírás, hanem a szervezőkkel felvett kapcsolat alapján egy-

egy területen segítőként való részvételt vár el a DRHE. 

A gyakorlatok szervezése: 



Mindhárom esetben a hallgató maga keresi meg a gyakorlati helyet, s szervezi meg az azon 

való részvételt, alkalmazkodva a gyakorlatot biztosító hely körülményeihez. A befogadó 

intézmény, gyülekezet, szervezet felkínálhatja a gyakorlat idejére a lakhatást/ellátást, de ez 

alapvetően a hallgatót terheli. Ehhez segítséget kérhet például a Debreceni Lelkészképzésért 

Alapítvány évenként meghirdetésre kerülő pályázatából. 

A gyakorlat követelményei: 

1.    A gyakorlat során a hallgató köteles a gyakorlatvezető személy (diakónia esetében 

intézményvezető vagy általa megbízott személy, gyülekezeti gyermek- és ifjúsági missziói 

szolgálat esetében a lelkipásztor vagy általa megbízott személy, Csillagpont találkozón 

részvétel esetében a szervezők által kijelölt koordinátor) irányítása alatt végezni munkáját. 

2.    Cél, hogy a diakóniai szolgálat során a hallgató belelásson az intézmény napi 

működésébe, vagyis 8 órát aktívan részt vegyen az intézmény életében, amelyet a 

gyakorlatvezető irányítása szerinti időbeosztásban követ. Ehhez hasonlóan a missziói 

szolgálat során követi a program szerinti időbeosztást, s abban teljes tudása szerint részt vesz.  

3.    Mindhárom esetben a gyakorlati hely/program vezetője adja ki az igazolást a gyakorlaton 

való részvételről, a gyakorlat helyének, idejének feltüntetésével és aláírással igazolva a 

részvételt. 

4.    A gyakorlaton részt vevő hallgató nemcsak passzív szemlélője az eseményeknek, hanem 

a gyakorlat vezetője által kért feladatokat is elvégzi az előzetes egyeztetések alapján. 

5.    A gyakorlatról vezetett napló benyújtandó a DRHE Missziói és Felekezettudományi 

Tanszékére a következő szemeszterre való beiratkozáskor. A naplót mindenki magának 

szerkeszti, nincs hivatalos formátuma. 

6.    A naplónak tartalmaznia kell a gyakorlati helyet biztosító intézmény/gyülekezet adatait; a 

gyakorlat minden egyes napjáról szóló beszámolót, amelyben a hallgató rögzíti, hogy milyen 

tevékenységben volt része: mint résztvevő és mint aktív cselekvő, szolgálattevő. Ezekről 

értékelő megjegyzést kell írnia. Majd a napi jegyzeteket (0,5-1 oldal terjedelem) követően 

legalább 2 oldal terjedelemben összegző módon értékelnie kell a gyakorlatot. 

7.    Az 1. szám alatt szereplő gyakorlat (diakóniai) folyamatosan előfeltételévé válik felmenő 

rendszerben a Diakónika (G036) tantárgynak, a 2. és a 3. gyakorlat teljesítése (gyermek- és 

ifjúsági programok) pedig előfeltétele a Gyülekezetépítés 1. (G032) tantárgynak. 

8.    A gyakorlat a 2010-2011. tanév végével felmenő rendszerben került bevezetésre, az 

alábbiak szerint: 

Azok a hallgatók, akik a 2013-2014. tanév I. szemeszterében a 9. félévükre iratkoznak be (5. 

évfolyamosok lesznek), egy hét diakóniai és egy hét gyülekezeti gyermek- és ifjúsági 

gyakorlatot, valamint az országos ifjúsági rendezvényen való gyakorlatot kell teljesíteniük. 

Ezek teljesítése a 7. pont szerint a Gyülekezetépítés 1 (G032), és Diakónika (G036) tantárgy 

felvételének előfeltételei. 

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2014-2015. tanév I. szemeszterében lesznek 5. évesek és 

kezdik a 9. félévüket, minden nyári gyakorlat teljesítése kötelező és előfeltétele a fent említett 

tantárgyaknak (2x1 hét diakóniai, 2x1 hét gyermek- és ifjúsági program, és az országos 

ifjúsági rendezvény). 

9.    A teljesített gyakorlatokról az igazolásokat, valamint a naplót a szemeszter kezdetén, a 

regisztrációs hét első napján le kell adni a Teológiai Intézet oktatásszervezőjének (Szabó 

Zsuzsanna). Addig, amíg a gyakorlat teljesítését a kért dokumentációval nem igazolta a 

hallgató, a megnevezett tantárgyakat nem lehet felvenni. 

 


