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KÁROLI JUNIOR AKADÉMIA PEDAGÓGIAI ÉS TEOLÓGIAI ALAPISMERETEK 

 
 

Kurzusunk lehetőséget nyújt mind a pedagógia, mind a teológia területén való elmélyüléshez, 

megerősítve e két szakterület közös gyökereit, történeti hagyományait. Ha a következő 

gondolatkörök valamelyikét közel érzed magadhoz, szeretettel várunk a KRE Pedagógiai 

Karának és Hittudományi Karának képzésein, 2022 őszén pedig mindezekbe betekintést 

nyújtva a Junior Akadémia Pedagógiai és teológiai alapismeretek kurzusán! 

 

Tapasztaltad már egy-egy tanárod, tanítód órája után, milyen nagyszerűen és tartalmasan telt az 

idő a tudás megszerzése közben? Érezted, milyen jó hatással van nevelőid személyisége rád és 

az osztályodra? Emlékszel az óvónénid szeretetére? Ha szívesen a nyomukba szegődsz, vár a 

Károli Pedagógia Kara! 

Itt lépésről lépésre megismerheted a pedagógus hivatás alapjait, hányféleképpen lehet olvasni 

és írni tanítani a gyermekeket, kibontakoztatni a tehetségüket, fejleszteni bontakozó 

személyiségüket, a kisebbek számára mi módon lehet az óvodai napokat értékesen megtölteni 

és felfedeztetni velük a világot, vagy még kisebbekről szívvel-lélekkel, szakértelemmel 

gondoskodni.  

A nevelés művészetét és a pedagógiai tudományos alapjait kínáljuk a jövő nemzedékei nevelői 

számára. Hasznos és értékes útravalóval látjuk el a pedagógus hivatás művelőit, szilárd 

értékrendet kínálva ehhez a Biblia iránymutatása szerint. Bátran vértezd fel, gazdagítsd magad 

ezen tudással és erkölcsi értékekkel, hogy kiváló pedagógusként a legjobb nevelési célokkal 

gyarapíthasd a rád bízott gyermekeket! Képzéseink során felfedezheted és megerősítheted a 

pedagógus hivatáshoz szükséges benned lévő kincseket, a szakmai és a személyes életedben is 

gyarapodhatsz készségekben, lelki erőforrásokban, tudatosabbá válhatsz az érzelmi világ 

sokszínűségében és társas kapcsolataidban. Hittanoktatóként mindezek mellett a teológia 

tudományában is elmélyülhetsz, és számos módszerrel megismerkedhetsz, amelyekkel a 

gyermekeknek megfelelő módon taníthatod Isten örömüzenetét. 

A Kar alapképzési szakjai párhuzamosan is teljesíthetők, a megszerzett szakképesítés pedig 

tovább mélyíthető a neveléstudomány mesterképzési szak elvégzésével. A szakmai ismeretek 

bővítésére, megerősítésére továbbképzéseink is lehetőséget nyújtanak 

(https://pk.kre.hu/index.php/oktatas-informaciok/kepzeseink). 

 

Szeretnéd tudni, hogy milyen műfajú iratokból áll össze a Biblia, és hogy hogyan rendeződött 

gyűjteménnyé, kánonná? Érdekel, hogy mennyit és hogyan kell készülni egy prédikációra? 

Akarod tudni, hogy a különböző korokban, hogyan tekintettek magukra és hivatásukra a 

lelkészek? Szívesen foglalkoznál azzal, hogy a református hitvallási iratok mit mondanak 

néhány ma is aktuális kérdésről? 

A teológiai tárgyú előadások során bevezetést nyerhetsz a teológia részterületeinek néhány 

kérdésébe. A gyakorlati teológiai előadásokon az egyházi élet és egyházi szolgálat fontos 

kérdéseivel találkozhatsz. A bibliai tárgyú előadásokon megismerkedhetsz a bibliai műfajokkal, 

és a bibliai kor kultúrájával. A rendszeres teológiai tárgyú előadás a református hitvallási iratok 

bemutatásán keresztül vezet be Téged a dogmatika és az etika kérdéseibe. Az egyháztörténeti 

tárgyú előadáson pedig egy jézusi mondás megvalósulásain keresztül kaphatsz bepillantást a 

keresztyénség szerteágazó történetébe. 

 

 

https://pk.kre.hu/index.php/oktatas-informaciok/kepzeseink
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DÁTUM IDŐPONT ELŐADÁS ELŐADÓ 

2022.09.24. 10.00-10.50 

1. óra 

Lelkészi hivatás és 

identitás 

Drs. Szászné Lázár 

Eszter Csenge 

11.00-11.50 

2. óra 

A szószék lépcsőfokai. 

Azaz lépések a    

prédikáció elkészítésé-

nek útján 

Dr. Literáty Zoltán 

11.50-12.50 Ebédszünet  

12.50-13.40 

3. óra 

A keresztyén nevelés 

szerepe a képességek 

kibontakoztatásában 

 

Fehér Ágota 

13.50-14.40 

4. óra 

A pedagógushivatás 
üzenetei 

Fehér Ágota 

2022.10.22. 10.00-10.50 

1. óra 

„Íme én veletek vagyok 

minden napon a világ 

végezetéig...” – Jézus 

utolsó ígéretének 

beteljesülése az 

egyháztörténelemben 

Drs. Bárány Zoltán 

 11.00-11.50 

2. óra 

A tanulás sajátosságai – 

részképességek és 

fejlesztésük lehetőségei 

Fehér Ágota 

 11.50-12.50 Ebédszünet  

 12.50-13.40 

3. óra 

A pedagógus személyé-
nek szakmai összetevői 
A keresztyén nevelés 
alapjai 

Lehoczky Mária 
Magdolna 
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 13.50-14.40 

4. óra 

A pedagógussá válás 

folyamata 

A mentorálás és az ön-

reflexió a pedagógus-

képzésben 

Lehoczky Mária 
Magdolna 

2022.11.19. 10.00-10.50 

1. óra 

16. századi hitvallásaink 
a 21. század emberének 

dr. Pétery-Schmidt 
Zsolt Máté 

11.00-11.50 

2. óra 

Az Újszövetség 

iratainak műfaji 

sajátosságai 

Prof. Dr. Balla Péter 

11.50-12.50 Ebédszünet 

12.50-13.40 

3. óra 

„Az én istenem, a te 
istened...”  

Dr. Thoma László 

13.50-14.40 

4. óra 

Az ószövetségi 

kánon  

 

Teszt a feldolgozott 

témák alapján 

 

Dr. Péntek Dániel 

Gábor 

2022.12. 03. 
 

 
Összevont 

4. nap 

9.00-13.00 óra A szakma gyakorló képviselőinek 

bemutatkozása. 

 

(Ezen a napon a résztvevők valamennyi 

alapismereti kurzushoz kapcsolódó szakmák 

gyakorló képviselőinek előadását 

meghallgathatják) 

13.00 órától Ünnepélyes tanúsítványátadás 

 


