HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK
„Azért választottam ezt az intézményt, mert egy ismerősöm
által kerültem kapcsolatba a főiskolával és szerettem volna egy
olyan helyen tanulni, ahol Isten igéjét és magát Istent ismerhetem meg jobban.”
(Lakatos Attila, diakónia alapképzési szak)
„Első pillanattól fogva megnyerő volt az, hogy a tanárainkkal
személyes kapcsolatot lehet kialakítani. Mindemellett az órák
jó hangulatban telnek és nagyon sok hasznos, gyakorlati tanáccsal látnak el minket.”
(Takács Tímea, református hittanoktató alapképzési szak)

NAGYKŐRÖSI INTERNÁTUS
Egyetemünk Nagykőrösi Internátusa a Tanítóképző Főiskolai
Kartól – könnyű sétával – 10 percre található csendes, parkos
környezetben. A kétszintes épület 90 fő elhelyezésére nyújt
lehetőséget. Két- és háromágyas szobáink összkomfortosak,
főzésre és ételmelegítésre a földszinten lévő közös konyha ad
lehetőséget. Emellett mosókonyha áll rendelkezésre, amely
térítésmentesen vehető igénybe.
Tanulást és kikapcsolódást a tanulószoba, a társalgók, számítógépterem, a billiárd terem, kollégiumi könyvtár és a konditerem biztosít. Az internátus egész területén wifi elérhetőségre
van lehetőség.
A szociálisan rászorulóknak az internátusi díj mérséklésének
lehetőségét is megadjuk, valamint alapítványainkon keresztül
a napi megélhetéshez támogatást adunk.
Cím: 2750 Nagykőr ös, Ar any J ános u. 28.
Telefonszám: +36 30 182 0705
E-mail: kollegium.tfk@kre.hu

LEHETŐSÉG PÁRHUZAMOS KÉPZÉSRE
A hitéleti szakok párhuzamos képzési formában is működnek
felvehető világi szakok:
Tanító, Óvodapedagógia, Szociális munka, Pedagógus szakvizsga

„A kántor szakon a gyülekezeti munkában jól használható repertoárt tanultam, (személyre szabott motivációt kaptam), fejlesztették zenei igényességemet, és segítettek meghallani Isten
egyházzenében kódolt üzenetét.”
(Farkasné Gombár Ildikó, kántor alapképzési szak)

ELÉRHETŐSÉG
Tanítóképző Főiskolai Kar
-nagykőrösi képzési helyszín
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
Telefon: +36 53 350 885
Mobil: +36 30 564 9331
Honlap: www.kre.hu/tfk

Jelentkezés a kari honlapon!
Alkalmassági vizsga időpontja:
2016.05.26. 9:00

HITÉLETI
T Á J É K O Z TAT Ó

DIAKÓNIA SZAK (BA)
A képzés célja hitben járó, szakmailag alaposan felkészült
szakemberek képzése, akik keresztyén értékekre támaszkodva, evangéliumi szellemben képesek a szükséget szenvedő
embertársainknak testi, szociális, lelki és spirituális téren hatékony segítséget nyújtani. Felkészültek a társadalmi problémák
okozta egyenlőtlenségek kezelésében közreműködni; együttműködve az önkormányzatok, a szociális, az egészségügyi
stb. ellátórendszerek különféle szakterületein munkálkodó
szakemberekkel.
Az alapszakot eredményesen elsajátító diakónusok képesek a
gondjaikra bízottak valós szükségleteinek feltárására, a kialakult helyzet kritikus és rendszerszemléletű elemzésére, a szakmailag megfelelő, költséghatékony megoldás kidolgozására és
megvalósítására. Képesek az egyének, családok, gyülekezetek
és intézmények problémamegoldó képességének fejlesztésére,
az egyének és közösségeik társadalmi integrációjának támogatására, a kívánatos együttműködés elősegítésére.
Ismerik, és felkészülten használják az állami szervezetek előírásait, dokumentációit, a szakmai információforrásokat, a
korszerű technikai eszközrendszert. Kompetens módon működnek közre az állami és az egyházi mikro- és makrokörnyezet közös érdekeltségen alapuló problémamegoldó
tevékenységében.
Mint a MRE elhívott szakemberi, képesek az egyház – elsősorban annak gyülekezetei, intézményei és alapítványai – diakóniai problémáinak feltárására, elemzésére és a fennálló
helyzet javítását célzó feladattervek kidolgozását illetően javaslatokat tenni.

REFORMÁTUS
(BA)

HITTANOKTATÓ

SZAK

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19) – hangzik a
feltámadott Krisztus szava apostolaihoz, amit missziói parancsnak nevezünk. A keresztyén egyház küldetésének fontos
része a tanítvánnyá tétel, aminek a jelen kor összefüggéseiben
is legjobb tudásunk szerint szeretnénk eleget tenni. E nemes
küldetés teljesítésére neveljük több, mint két évtizede azokat a
református hittanoktatókat, akik gyülekezetekben, iskolákban
és egész életükkel egyszerre tanítóként és tanítványként Krisztus tanítványait nevelik és oktatják a hit útjára, a keresztyén
tanításra.
A református hittanoktató BA szak képzési szervezője és felügyelője a Hittanoktató- és Kántorképző Intézet. Hallgatóink a
képzési idő alatt szerteágazó teológiai ismeretekre tesznek
szert, szinte minden teológiai tudományágba betekintést kapnak, valamint az egyházi szolgálat speciális igényeire és körülményeire is igyekszünk felkészíteni növendékeinket. Fontosnak érezzük az egyházzenei és liturgikus ismeretek átadását
is. A jövőbeni hittanoktatói szolgálat teljesítését segítik a pedagógiai és pszichológiai tárgyak, amelyeket a keresztyén
nevelés értékrendszere szerint adunk elő. A hittanoktatói diplomával rendelkezőket szívesen alkalmazzák gyülekezeti,
óvodai, iskolai hit és erkölcstan tanítására, sőt a világi iskolák
is a Nemzeti alaptantervben szereplő erkölcstan, etika oktatására is.
A református hittanoktató BA szak elvégzése feljogosít a vallástanár-nevelő MA szakra való beiratkozásra, valamint lehetőség van más jellegű továbbtanulásra, specializálódásra is.
Szakunk legújabb mintatantervét úgy készítettük el, hogy Főiskolánk más szakjainak elvégzését párhuzamos képzés formájában lehetővé tesszük.
Karunkon törekszünk arra, hogy ünnepeinket, hétköznapjainkat, tanulmányi programjainkat és szabadidőnket keresztyén
közösségként éljük át. A reggeli közös könyörgések, ünnepi
istentiszteletek, közösségi, tudományos és egyéb rendezvények tanítványságunk és Krisztushoz tartozásunk kifejeződései.

KÁNTOR SZAK (BA)
A kántori hívatás szolgálat. Az a hála táplálja, amit Isten minden gyermeke ismer, aki az Ő teremtő és üdvözítő hatalmát
megtapasztalta. A kántorság missziói szolgálat, melynek képviselője a ma nemzedékét az említett tapasztalatra igyekszik
rávezetni az előttünk járt hitvallók énekszövegeit, dallamait,
zeneműveit felhasználva. A kántori feladatkör lelkigondozói és
missziói szolgálat is, hiszen a szolgálattévő a kórus vezetése
közben közösséget formál, az egyház közösségébe hív meg, az
élet különböző szakaszaihoz kapcsolódva szolgálata által bátorítást, vigasztalást, megerősítést hirdet. Végül a kántori szolgálat művészi szolgálat is, amennyiben képviselőjét ugyanaz a
Lélek hatja át, mint a bibliai Becálélt, akinek az Úr bölcsességet és értelmet adott, hogy mestermunkával (2Móz 26,1), tehát
művészien tudja elkészíteni a Szent Sátor istentiszteleti kellékeit. Becálél arra is kapott (2Móz 35,30-36,2) képességet,
hogy tanítson, és hozzáértő emberekkel együtt végezze munkáját. Úgy véljük, a mai szerteágazó kántori szolgálathoz is Isten
Lelkétől indított és hozzáértő emberekre van szükség. Hallgatóink hat féléven keresztül készülnek jövőbeni hivatásukra a
mintatanterv ajánlása szerint, melyben a speciálisan zenei tárgyak mellett (gyülekezeti orgonajáték, karvezetés, himnológia,
gregorián és graduál, szolfézs-zeneelmélet, zeneirodalom) a
bibliai és egyházi (ó- és újszövetségi bevezetéstan, hitvallásismeret, egyháztörténet, ekléziasztika és liturgika), továbbá a
pedagógusképzés alaptárgyai (pedagógia, pszichológia) is helyet kapnak. E tanegységek elsajátítását követően hallgatóink
főiskolai szinten képzett kántorokká válnak.
Reggeli áhítataink alkalmain hallgatóink szakmai gyakorlatot
is teljesítenek, orgonán kísérik gyülekezeti énekeinket. Istentiszteletek, gyülekezetlátogató kiszállások, tanulmányutak,
külföldi tanulmányok, liturgikus szolgálatok, koncertek, külső
gyakorlatok teszik sokoldalúan megismerhetővé a kántori szolgálatot. A képzéshez szükséges infrastrukturális háttér kiváló,
több orgonával, zongorával rendelkezünk, s lehetőségünk van
református templom hangversenyorgonájának használatára is.
Főiskolánkon működik a Laus viventi Deo Énekkar, amely az
egykori tanítóképző kórushagyományait szeretné tovább éltetni.

