A(z) spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: spiritualitás és misszió az egyházban
szakirányú továbbképzési szak
A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Spirituality and Mission in the Church
Postgraduate Specialist Training Course
2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése: spirituális segítő
A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség megnevezése angolul:
spiritual caregiver
3. A szakirányú továbbképzés besorolása:
3.1. képzési terület szerinti besorolása: hitéleti képzési terület
3.2. a végzettségi szint besorolása:
o ISCED 1997 szerint: 5A
o ISCED 2011 szerint: 6
o az európai keretrendszer szerint: 6
o a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
3.3. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása:
o ISCED 1997 szerint: 221
o ISCED-F 2013 szerint: 0221
4. A felvétel feltétele(i):
− hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, valamint
− protestáns egyháztagság, és a tényleges gyülekezeti szolgálatban állást, vagy ilyen
jellegű kapcsolatot igazoló püspöki vagy esperesi ajánlás,
− a jelentkezés benyújtásával egyúttal a protestáns keresztyén egyházban történő szolgálat
vállalása.
− 2 év egyházi munkatapasztalat.
5. A képzési idő félévekben meghatározva: 4 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és
felelősség):
7.1. A képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik gyülekezeti kontextusban a képzésben
megszerzett ismeretek és tapasztalatok birtokában a saját Isten-kapcsolatuk
elmélyülésével képesek másokat is vezetni, kísérni (imacsoportok, csendes hétvégék
spirituális szemléletű szervezése és vezetése, illetve gyülekezeten kívüliek megszólítása).

Spirituális segítőként felkészítenek és támogatnak másokat, hogy hitüket hivatásukban
és a közéletben megéljék, illetve egyházi intézményeken belül (iskola, szociális és
egészségügyi intézményekben) a munkatársak, tanulók, gondozottak lelki életének
szükség szerinti támogatásával hozzájárulhatnak a szolgálat keresztyén
megvalósulásához.
7.2. Szakmai kompetenciák:
A spirituális segítő
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

7.2.1. Tudása:
Ismeri:a keresztyén spiritualitás bibliai és teológiai alapjait;
a spiritualitás és az egyház másokért való küldetésének dinamikáját;
az egyetemes keresztyénség meghatározó kegyességi mozgalmait, és azok kiemelkedő
személyiségeit;
a lelki életet szolgáló közösségi formákat, történelmi példákat és mozgalmakat,
szolgálata során alkalmazza azokat;
elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisét,
az összefüggéseket szintetizálja, és adekvát értékelő tevékenységet folytat;
alapszinten a keresztyén spiritualitás meghatározó műveit;
megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát
magyar és idegen nyelven;
a lelki kísérés szemléletmódját, hangsúlyait és gyakorlatát;
megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását,
a missziói gyülekezet fogalmát, és annak spirituális és gyülekezetépülési vonatkozásait;
a lelki fejlődés és a spirituális növekedés kapcsolatának aspektusait a keresztyén
antropológia tükrében.

7.2.2. Képességei:
− Képes:reflektív módon integrálni az istenismeretet és önismeretet, valamint másokat
ebben segíteni;
− az élet egészét a Szentírás tükrében egységben szemlélni, és másokat ebben segíteni;
− a spiritualitást egyéni és közösségi dimenzióban a gyülekezet épülésének szolgálatába
állítani;
− az elsajátított látásmódot a kortárs teológiai és spirituális irányzatokra kritikusan
alkalmazni.
7.2.3. Attitűdje:
− elkötelezett az egyetemes keresztyénség értékeinek megbecsülése mellett;
− nyitott a szakterülete átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető
jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására;
− a személyes lelki növekedést fókuszban tartó hozzáállás jellemzi;
− törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg
− elkötelezett a keresztyén szellemi örökség ápolásában, és kész az abban való
megújulásra,
− a komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik a
jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntését;
− elkötelezett a missziói szemlélet iránt
− törekszik a másik befogadására a saját integritásának megtartása mellett;
− vállalja és hitelesen képviseli szakterülete társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a
világhoz.
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7.2.4. Autonómiája és felelőssége:
- önállóan vezet, szervez, irányít gyülekezeti csoportot, felelősséget vállalva a
közösség egészéért és a tagokért;
- tudatosan vállalja és közvetíti a keresztyén etikai normáit;
- kész az egyházi környezetében bekövetkező változások önálló megfigyelésére;
- tudatosan képviseli azokat a formákat és módszereket, amelyekkel szakterületén
dolgozik;
- etikus döntéseket hoz az információk közlésére vonatkozólag, tiszteletben tartja az
egyházi közösség tagjainak személyiségi jogait;
- a szakmai közösség és az egyéni érdekei között egyensúlyt és összhangot teremt.
8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető
szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:
8.1. Alapozó ismeretek ismeretkör: 30 kredit
Bibliai és teológiai alapok, Mozgalmak és egyének, Szövegolvasás.
8.2. Személyes formálódás ismeretkör: 48 kredit
Egyéni folyamat, Az imádság, Lelki kísérés.
8.3. Missziói szemlélet és gyakorlat ismeretkör: 12 kredit
Misszió és spiritualitás, Gyülekezetépülés és gyülekezeti élet
8.4. Mindennapok spiritualitása ismeretkör: 22 kredit
Művészetek és spiritualitás, Munka, család és közélet
8.5. Szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 8 kredit
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