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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/ZK1/22

Tantárgy megnevezése: A kateketika alapjai 1

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. A J. Selye Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A félév során 2 írásbeli tesztet kell letennie az egyháztörténet, 2
írásbeli tesztet a vallástudomány és 2 írásbeli tesztet a katechetika tárgyakból. Az írásbeli tesztek
minden esetben a kötelező olvasmányokból és az előadás anyagából kerülnek ki. A sikeres
írásbeli tesztek a tanfolyam teljes sikerességének 30%-át teszik ki. A többi 20%-ot a hallgató a
folyamatosan elvégzett írásbeli feladatokkal érdemli ki. A félév során az egyháztörténet területén
a hallgató 2 írásbeli feladatot, a vallástudomány területén 1 írásbeli feladatot, a katekétika
területén 2 írásbeli feladatot ad le. A hallgató a másik 50%-ot a szóbeli vizsgán kapja. A kurzus
sikeres teljesítéséhez a hallgatónak legalább 80%-os eredményt kell elérnie. Az írásbeli tesztek,
az írásbeli feladatok és a szóbeli vizsgán adott válaszok értékelése a Tanulmányi Szabályzatban
foglaltak szerint történik (lásd a Tanulmányi Szabályzat 10. A tanulmányok ellenőrzése és a
tanulási eredmények értékelése című cikkely eredményeit).
Hallgatói óraterhelés:
5 kredit = 125-150 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 31 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatokra; 55-80 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A kurzus célja, hogy forrásszövegek és hiteles történelmi művek alapján bemutassa az egyház
eredetét és fejlődésének korai szakaszait az ókori kultúrák körében. Elsősorban azt kívánja
bemutatni, hogy a hellenisztikus civilizáció milyen formában fogadta el Jézus Krisztus
evangéliumát. A könyv a keresztényüldözéstől a korai középkorban az egyház világhatalommá
válásáig vizsgálja a korszakot. A nagy egyházi személyiségek tevékenységére támaszkodva
és az általános zsinatok bemutatásával tájékoztat az egyház liturgikus életének belső és külső
fejlődéséről.
A hallgatók megismerik a vallástudomány általános kérdéseit és fogalmait, azt, hogy mikor és
milyen körülmények között alakult ki ez a tudományág, a vallástudomány és a teológia közötti
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különbséget, valamint a vallási rendszereket. Megismerkednek az amerikai kontinens, Afrika és
Óceánia őslakos vallásaival is.
A hallgató ismeri az oktatás területének alapvető tényeit, irányait és határait.
Képességek:
A hallgató képessé válik az ókori egyháztörténet általános kérdéseinek azonosítására.
A hallgató képessé válik a vallások fenomenológiájának általános kérdéseinek meghatározására.
A hallgató képessé válik a képzettségének megfelelő munka elvégzésére.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz érvelni a hit teológiai és egyháztörténeti reflexiójának ismert tartalmáról az
adott félév témája szempontjából.
A hallgató képes lesz indokolni az általános egyháztörténet-tudományi ismeretek alkalmazását.
A hallgató képes lesz érvelni a teológiai és vallási reflexió ismert tartalmáról az adott félév
témája szempontjából.
A hallgató képes lesz megindokolni a vallásfenomenológia tudomány ismeretanyagának
alkalmazását.
A hallgató képes lesz érvelni az adott félév témája szempontjából a teológiai és katekétatörténeti
reflexió ismert tartalmáról.

Tantárgy vázlata:
Egyháztörténet 1 részterület:
1. Melléktudományai, társtudományai, forrásai és periodizációja.
2. A Római Birodalom megalapítása, a kereszténység elterjedése és terjeszkedése a kezdetektől
313-ig.
3. Az apostoli atyák és apologéták
4. Egyházatyák.
5. Keresztényüldözés a Római Birodalomban.
6. 1. írásbeli vizsga.
7. Nagy Konstantin, Nagy Theodosius, az I. és II. ökumenikus zsinat.
8. Dogmatikai küzdelmek és a Harmadik
IV. ökumenikus zsinat.
9. Augustinus. A szerzetesség; a keleti és nyugati szerzetesség sajátosságai.
10. Dogmatikai küzdelmek és az V.-VII. ökumenikus zsinat.
11. A kereszténység megalapítása. Szerkezet, egyházi adminisztráció, hierarchia és művészet.
12.Összefoglaló
13.2.Írásbeli vizsga.
Vallástudomány 1. részterület:
1.Mi a vallás? A kérdés különböző nézetei és értelmezései
2. A vallástudomány mint a vallások tudománya (eredet, személyiségek)
3. A vallás az emberi társadalom történetében
4. Vallástudomány és teológia
5. Vallási rendszerek: dinamizmus, animizmus
6. Vallási rendszerek: politeizmus, panteizmus és dualizmus - 1. írásbeli vizsga.
7. Vallási rendszerek: henoteizmus, monoteizmus és ateizmus
8. Vallási fogalmak.
9. Szent személyek
10. Szent idők
11. Szent mondások és szentírások
12. Vallás és nemzet
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13. A világvallások típusai - 2. írásbeli vizsga
A katekézis története részterület:
1. Oktatás az ókori Rómában,
2. A korai kereszténység és az oktatás,
3.A középkori szellemi műveltség átadásának intézményei,
4. Humanista nevelés,
5. Reformáció és oktatás,
6. A katolikus megújulás pedagógiája - 1. írásbeli vizsga
7. Johannes Amos Comenius pedagógiai elvei,
8. Rousseau naturalista pedagógiája,
9. Oktatás és pedagógia az abszolutizmus korában,
10. Pedagógia és nevelés 1867-1919,
11. Katekézis 1920-1938-ban és a kommunizmus alatt,
12. Katekézis 1990 után,
13. 2. írásbeli vizsga

Szakirodalom:
Katus László: Középkor története. Rubicon, Budapest, 2001. ISBN: 963 9252 04
Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris. Budapest, 2000. ISBN: 963 379 686
Colijn, Jos: Egyetemes egyháztörténet. Iránytű Alapítvány, Sárospatak, 2001. ISBN: 963 9055 08
8.
Szántó Konrád: A katolikus egyház története I. Ecclesia, 1983. ISBN: 963 363 415 6.
Török József: Egyetemes egyháztörténelem I. /. - Budapest : Szent István Társulat, 1999. ISBN
9633610680
A vallástörténet klasszikusai. Szerk. Simon Róbert. Budapest,Osiris 2003. ISBN963 379 905 8
Eliade, Mircea: A szent és a profán, Budapest : Európa Könyvkiadó, 1987. ISBN 963 07 4253 5.
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I. Budapest : Osiris Kiadó, 2002. ISBN
963 379 121 9.
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Budapest : Osiris, 2002. ISBN
9633792525. - Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története III. Budapest : Osiris, 2002.
- 348. - ISBN 9633791456.
Leeuw, G. v. d.: A vallás fenomenológiája. Budapest: Osiris Kiadó, 2001. ISBN 9633798841
Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és
az iskoláztatás töörténetébe, Budapest, Osiris, 2005, ISBN 9789633895917
https://mek.oszk.hu/01800/01893/html/
http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/
Szénási Lilla. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a Szlovenszkói és Kárpátaljai
Református Egyházban. DOI 10.36007/3747.2020.59 In: 12th International Conference of J.
Selye University : Theological Sections: Theological Sections. Somogyi Alfréd. Komárno:
Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 59-68. ISBN 978-80-8122-374-7.
http://uk.ujs.sk/dl/3747/Szenasi.pdf
Szénási Lilla. Új hittankönyvek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház használatában.
Teológiai Fórum : Vedecký časopis Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho
a Teologického inštitútu J. Calvína : A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a
Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata. Évf. 12, sz. 2 (2018), p. 57-67. ISSN
1337-6519.
Czinke Tímea: A katekézis nemzetmegtartó ereje a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyházban, Calvin J. Teológiai Akadémia, Komárom, 2017, ISBN 978-80-89899-01-2
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A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő részterületeket foglalja magába: Egyháztörténelem 1
Vallástudomány 1
A katekézis története

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD., ThDr. Attila Lévai, PhD., ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/ZK2/22

Tantárgy megnevezése: A kateketika alapjai 2

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A félév során 2 írásbeli vizsgát kell letennie egyháztörténetből és 1
írásbeli vizsgát vallástudományból. Az írásbeli tesztek minden esetben a kötelező irodalomból és
az előadások anyagából kerülnek összeállításra. A sikeres írásbeli tesztek a kurzus teljesítésének
30%-át teszik ki. A hallgató további 20%-ot kap a folyamatosan elvégzett írásbeli feladatokért.
A félév során az Egyháztörténet területén a hallgató 2 írásbeli feladatot, a Vallástudomány
területén 1 írásbeli feladatot, a Katekétika területén 3 írásbeli feladatot ad le. A hallgató a másik
50%-ot a szóbeli vizsgán kapja. A kurzus sikeres teljesítéséhez a hallgatónak legalább 80%-
os eredményt kell elérnie. Az írásbeli tesztek, az írásbeli feladatok és a szóbeli vizsgán adott
válaszok értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd a Tanulmányi
Szabályzat 10. A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények értékelése című cikkelyét).
Hallgatói óraterhelés:
5 kredit = 125-150 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 31 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatokra; 55-80 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
Az előadások célja, hogy rendszerezett ismereteket adjon az egyház intézményes kialakulásáról
a kora középkor kezdeteitől a késő középkor megszilárdult intézményi formáján keresztül a
reformáció előtti időkig. Különös hangsúlyt kap az egyházi igazgatás és az egyházi szervezet
eredete és működése, valamint a mindennapi vallási élet meghatározásában betöltött szerepük.
A hallgatók megismerkednek a hellenizmus főbb eseményeivel, vallási kultúrájával. Ismereteket
szereznek a különböző misztériumvallásokról (Eleuszinuszi misztérium, Dínisz, Attisz és Kübele,
Ízisz és Ozirisz, Mithrász kultusza), valamint Európa pogány vallásairól (gepidák, germánok,
szlávok).
A hallgató megismeri a katekézis alapjait, alapfogalmait, különösen az elvi katekézis területén. A
hallgató elsajátítja az anyagi katekézis sikeres tanulmányozásához szükséges ismereteket.
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Képességek:
A hallgató képessé válik az ókori egyháztörténet általános kérdéseinek azonosítására.
A hallgató képessé válik az ókori pogány vallások általános kérdéseinek azonosítására.
A hallgató képessé válik a képzettségének megfelelő munka elvégzésére.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz indokolni az általános egyháztörténet-tudományi ismeretek alkalmazását.
A hallgató képes lesz érvelni a teológiai és vallási reflexió ismert tartalmáról az adott félév
témája szempontjából.
A hallgató képes lesz megindokolni az ősi vallások tanulmányozására vonatkozó ismeretek
alkalmazását.
A hallgató képes lesz érvelni az adott félév témája szempontjából a teológiai és
katekétikatörténeti reflexió ismert tartalmáról.

Tantárgy vázlata:
Egyháztörténet 1 részterület:
1. A középkor periodizációja és felosztása, főbb történelmi események. A kelták, germánok, britek
és írek megtérése, arianizmus és katolicizmus. 3. Állam és egyház kapcsolata: egyházi birtokok,
pápák hatalma, Arnulfing-dinasztia, Pipinidák birodalma, erkölcs és egyházfegyelem.
4. A skandinávok (jütek, dánok, svédek, norvégok), szlávok és magyarok megtérése.
5. A pápai hatalom megdöntése: I. Miklós, VIII. János, VII. Gergely, IV. Henrik, a canossai utazás
és a beiktatásért folytatott küzdelem.
6. A keresztes hadjáratok. /1. írásbeli teszt/
7. Szerzetesrendek, koldulórendek, lovagrendek. Helytelen irányzatok: (eretnek mozgalom)
katharok, albigensek, forradalmi eretnek pártok.
8. A bizánci egyház tanítása: Renovatio Expanzia Romana. Vallási különbségek Kelet és Nyugat
között. Az egyház nagy megosztottsága, keleti rossz tendenciák.
9. Az első és a negyedik lateráni zsinat, III. Reformtanácsok: Firenze, Ferrara. VIII. Bonifác és
Franciaország, az avignoni fogság, Anglia és a pápaság.
10. A keresztény teológia fejlődése a IX-XV. században. Misztika: Clairvaux-i Bernát. Skolasztika:
Aquinói Tamás.
11. Reformáció előtti, reformátorok: Peter Valdes, John Wycliffe, John Huss, Savonarola.
12. Egyház és világkultúra, művészet, műveltség és tudomány a középkorban.
13.
Vallástudomány 1 részterület:
1. A germán népek pogány vallásai. Nagy Sándor háborúi és hadjáratai
2. A birodalom helyzete Sándor halála után és a hellenisztikus birodalom szervezete
3. Hellenisztikus vallások és hatásuk a hagyományos vallásokra
4. A misztériumvallások természete és alapgondolata, valamint a hagyományos vallásokhoz való
viszonyuk
5. Eleusinuszi misztérium
6. Dionüszosz kultusza
7. Orphism
8. Attis és Cybele
9. Ízisz és Ozirisz
10. Mithraizmus
11. A gepidák vallása
12. A pogány germán népek vallásai
13. A szlávok pogány vallásai
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Elvi katekétika részterület:
Szemináriumi témák:
A tudományág alapfogalmai. A kateketikai tevékenység jellege. A katekétikai tevékenység
teológiai motivációja. A katekétikai tevékenység antropológiai motivációja. A katekétikai
tevékenység ekkleziológiai motivációja. Katekézis a gyermekkorban. Ifjúsági katekézis. Felnőttek
katekézise. A katekézis rövid története: Katekézisoktatás az Ószövetségben . Katekétikai nevelés
az Újszövetségben. Katekétika az egyházi területen, Katekétikai nevelés az általános iskolákban.
Katekétikai oktatás a középiskolákban.

Szakirodalom:
Katus László: Középkor története. Rubicon, Budapest, 2001. ISBN: 963 9252 04 2.
Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris. Budapest, 2000. ISBN: 963 379 686 5.
Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: A középkor. I-II. kötet. Osiris, Budapest, 2004.
Colijn, Jos: Egyetemes egyháztörténet. Iránytű Alapítvány, Sárospatak, 2001. ISBN: 963 9055 08
5.
Szántó Konrád: A katolikus egyház története II. Ecclesia, 1988. ISBN: 963 363 495 4.
Huizinga, Johan: A középkor alkonya. Az élet, a gondolkodás és a művészet formái
Franciaországban és Németalföldön a XIV. és a XV. században. Budapest, 1976 ISBN 963 207
196 4, Magyar Helikon.
Eliade, Mircea: A szent és a profán, Budapest : Európa Könyvkiadó, 1987. ISBN 963 07 4253 5.
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I. Budapest : Osiris Kiadó, 2002. ISBN
963 379 121 9.
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Budapest : Osiris, 2002. ISBN
9633792525. - Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története III. Budapest : Osiris, 2002.
- 348. - ISBN 9633791456.
Smolík, J.: Závazek křtu: Základy katechetiky. Praha: Kalich, 1974
Boross, G.: Katechetika. Budapest : Ráday Nyomda, 1998.
Fekete Károly, Bodó Sára, Katechetikai és valláspedagógiai szöveggyüjtemény. Debrecen, 1998

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő részterületeket foglalja magába: Egyháztörténelem 2
Vallástudomány 2
Alapvető katekétika 2

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD., ThDr. Attila Lévai, PhD., ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/ZK3/22

Tantárgy megnevezése: A kateketika alapjai 3

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye Jánnos Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A félév során 2 írásbeli tesztet kell írnia az egyháztörténet és
2 írásbeli tesztet a vallástudományok területén. Az írásbeli tesztek minden esetben a kötelező
irodalomból és az előadások anyagából kerülnek összeállításra. A sikeres írásbeli tesztek a
tanfolyam teljesítésének 30%-át teszik ki. A hallgató további 20%-ot kap a folyamatosan
elvégzett írásbeli feladatokért. A félév során az egyháztörténet területén a hallgató 2 írásbeli
feladatot, a vallástudomány területén 1 írásbeli feladatot, a katekétika területén 3 írásbeli feladatot
ad le. A hallgató a másik 50%-ot a szóbeli vizsgán kapja. A kurzus sikeres teljesítéséhez a
hallgatónak legalább 80%-os eredményt kell elérnie. Az írásbeli tesztek, az írásbeli feladatok és a
szóbeli vizsgán adott válaszok értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd
a Tanulmányi Szabályzat 10. A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények értékelése
című cikkelyét a Tanulmányi Szabályzat Menetei).
Hallgatói óraterhelés:
5 kredit = 125-150 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 31 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatokra; 55-80 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A kurzus célja, hogy bemutassa az egyház világtörténelmét a reformáció korától (16. század)
egészen a
20. század a főbb eseményeken és személyiségeken keresztül (reformációs mozgalom, német ,
svájci reformáció, ellenreformáció, türelmi rendelet, racionalizmus kora, liberalizmus kora, 20.
század).
A diákok megismerkednek az iszlámmal, a judaizmussal, a zoroasztrizmussal és a jazidizmussal,
valamint a pogány görögök és rómaiak vallásaival.
A hallgatók megismerkednek az általános és középiskolai hitoktatás számos új és talán szokatlan
módszerével. Emellett áttekintést kapnak a biblián kívüli vallási oktatási anyagokról is.
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Képességek:
A hallgató képessé válik a kora újkori egyháztörténet általános kérdéseinek azonosítására.
A hallgató képessé válik az ősi pogány vallások és a kortárs világvallások általános kérdéseinek
azonosítására.
A hallgató képessé válik a képzettségének megfelelő munka elvégzésére.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz érvelni a hitről szóló teológiai és egyháztörténeti reflexió ismert tartalmát
illetően a félév témájának fényében.
A hallgató képes lesz igazolni a kora újkori és újkori egyháztörténet tanulmányozásából származó
ismeretek alkalmazását.
A hallgató képes lesz érvelni a teológiai és vallástörténeti reflexió tartalmi ismereteit illetően a
félév témájának fényében.
A hallgató képes lesz igazolni az ókori és a világvallások tanulmányozásával kapcsolatos
ismeretek alkalmazását.
A hallgató képes lesz érvelni a teológiai és katekétikai reflexió ismert tartalmával kapcsolatban a
félév témájának fényében.

Tantárgy vázlata:

Szakirodalom:
Révész, I.: Egyháztörténelem. Budapest: Kálvin Kiadó, 1995
Bucsay, M.: Der Protestantismus in Ungarn 1521-1978: Ungarns Reformationskirchen
Geschichte und Gegenwart. Wien, Köln, Graz: Verlag Hermann Böhlaus Nachf., 1977 ISBN
3205081862
Bíró, S. – Tóth, E. – Bucsay, M. – Varga, Z.: A magyar református egyház története. Sárospatak:
Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája, 1995 ISBN 963 04 609 5.
Hrejsa, F.: Dějiny křesťanství v Československu I-VI. Praha: Husova československá evangelická
fakulta bohoslovecká, 1948
A vallástörténet klasszikusai. Szerk. Simon Róbert. Budapest,Osiris 2003. ISBN963 379 905 8
Eliade, Mircea: A szent és a profán, Budapest : Európa Könyvkiadó, 1987. ISBN 963 07 4253 5.
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I. Budapest : Osiris Kiadó, 2002. ISBN
963 379 121 9.
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Budapest : Osiris, 2002. ISBN
9633792525. - Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története III. Budapest : Osiris, 2002.
- 348. - ISBN 9633791456.
Glasenapp, Helmuth: Az öt világvallás : Bráhmanizmus - Buddhizmus - Kínai univerzizmus -
Kereszténység - Iszlám. Budapest: Gondolat, 1987. ISBN 963 281 732 X.
Herczeg, Pál., Vallásfenomenológia, Budapest 1993.
Heller, J. – Mrázek, M.: Nástin religionistiky. Praha: Kalich, 1988
Szimonidesz Lajos: A világ vallásai,
Lion Handbook: The World’s Religions,
Gerhard J. Bellinger: Nagy valláskalauz
Szénási Lilla. Szempontok a Z generáció katechéziséhez. Magyar Református Nevelés. Sz. 4
(2017), p. 15-29.
Szénási Lilla. Kihívások és lehetőségek a Digitális generáció oktatásban. Teológiai Fórum. Évf.
9, sz. 1 (2015), p. 17-27. ISSN 1337-6519.
Szénási Lilla. Differenciálás a többszörös intelligencia segítségével, mint a katechézis
egyik lehetséges válasza a Z generáció kihívásaira. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi
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Doktorandusz Konferenciája: Tanulmánykötet. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, P.
601-612. ISBN 978-80-8122-206-1.
Szénási Lilla. A gamifikáció lehetséges formái az iskolai katechézisben. DOI
10.36007/3327.2019.171-178 In: 11. International Conference of J. Selye University :
Theological Sections: Theological Sections. Bukor József, Lévai Attila. Komárno: Univerzita J.
Selyeho, 2019, online, s. 171-178. ISBN 978-80-8122-332-7.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő résztárgyakat foglalja magába: Egyháztörténelem 3
Vallástudomány 3
Katekétika 1

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD., ThDr. Attila Lévai, PhD., ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/ZK4/22

Tantárgy megnevezése: A kateketika alapjai 4

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikkely a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A félév során 2 írásbeli tesztet kell letennie az egyháztörténet
és 2 írásbeli tesztet a vallástudomány területén. Az írásbeli tesztek minden esetben a kötelező
irodalomból és az előadások anyagából kerülnek összeállításra. A sikeres írásbeli tesztek a
tantárgy teljesítésének 30%-át teszik ki. A többi 20%-ot a hallgató a folyamatosan elvégzett
írásbeli feladatokkal érdemli ki. A félév során az egyháztörténet területén a hallgató 2 írásbeli
feladatot, a vallástudomány területén 1 írásbeli feladatot, a katekétika területén 3 írásbeli feladatot
ad le. A hallgató a másik 50%-ot a szóbeli vizsgán kapja. A tantárgy sikeres teljesítéséhez a
hallgatónak legalább 80%-os eredményt kell elérnie. Az írásbeli tesztek, az írásbeli feladatok és a
szóbeli vizsgán adott válaszok értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd
a Tanulmányi Szabályzat 10. A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények értékelése
című cikkelyét a Tanulmányi Szabályzat Menetei).
Hallgatói óraterhelés:
4 kredit = 100-120 óra
52 óra részvétel a kontaktórákon; 21 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatok elkészítése; 27-47 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A kurzus alapján a hallgató információkat szerez a szlovákiai református keresztyén egyház
történetéről. A hallgató megismeri az egyház megalapításához vezető eseményeket, az egyház
életét a két világháború közötti időszakban, valamint a korszak egyházi személyiségeit. Ily
módon elsajátítja azt a képességet, hogy jobban megértse a református egyház mai életét.
Ugyanakkor képet kapunk az egyházak történetéről a mai Szlovákia és Közép-Európa területén.
A hallgatók megismerkednek a Távol-Kelet vallásaival: a brahmanizmus, a buddhizmus,
a hinduizmus, a taoizmus, a konfucianizmus és a sintoizmus, valamint az ókori Egyiptom,
Palesztina és Mezopotámia pogány vallásaival.
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A második szemeszterben a folytatólagos anyag során a hallgató alapvető módszertani hátteret
szerez a katekétika területén.
Képességek:
A hallgató képessé válik a modern és kortárs egyháztörténet általános kérdéseinek azonosítására.
A hallgató képessé válik az ősi pogány vallások és a kortárs világvallások általános kérdéseinek
azonosítására.
A hallgató elsajátítja azokat az alapvető teológiai és didaktikai ismereteket, amelyek az általános
és középiskolai vallásoktatás sikeres tanításához szükségesek.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz a félév témájának fényében érvelni a hitről szóló teológiai és
egyháztörténeti reflexióban tanult tartalmakkal kapcsolatban.
A hallgató képes lesz igazolni a modern és kortárs egyháztörténet tanulmányozásából származó
ismeretek alkalmazását.
A hallgató képes lesz érvelni a teológiai és vallástörténeti reflexió tartalmi ismereteivel
kapcsolatban a félév témájának fényében.
A hallgató képes lesz igazolni az ókori és a világvallások tanulmányozásával kapcsolatos
ismeretek alkalmazását.
A hallgató képes lesz érvelni a teológiai és katekétikai reflexió ismert tartalmával kapcsolatban a
félév témájának fényében.

Tantárgy vázlata:
Egyháztörténet 4 részterület
1. Bevezetés: az I. világháború vége; a párizsi békeszerződések
2. Az állam és a Magyar Református Egyház kapcsolatai, 1881-1918
3. A magyar kommün (1919) és az egyházak
4. Az átmeneti időszak: Révész Kálmán püspök és Németh István püspök
5. A csehszlovák állam feltételei a református egyház elismeréséhez: Pálóczi Czinke István püspök
és Patay Károly püspöki megbízott
6. A református egyház memorandumai
7. A lévai zsinat előkészítése; alakuló zsinat Léván; zsinat Pozsonyban
8. A kerületek eredete, az egyházi élet jellemzői
9. A református egyház és a csehszlovák állam közötti kapcsolatok: tárgyalások
10. A papság és a tanárok helyzete: hűségeskü, kongrua, állampolgárság
11. A papság és a tanítók képzésének kérdése. Teológiai szeminárium Lucenec -1.
12. Teológiai szeminárium Lucenecben - 2.; kollégium és konyha Pozsonyban
13. Püspökök és főkurátorok az 1923-1938-as években
Vallástudomány 4 részterület
1. A vallásosságról alkotott kép alakulása az indiai szubkontinensen, a brahmanizmus és annak
szent könyvei.
2. Buddha legfontosabb és legalapvetőbb kijelentései, a dharma, a négy nemes igazság és a Nemes
Nyolcrétű Ösvény.
3. A buddhizmus és a buddhista hagyomány legfontosabb szabályai, annak kiterjesztései és
irányzatai.
4. A hinduizmus és annak sajátosságai, hagyományai és kasztrendszere.
5. A hinduizmus tanításai a világról és annak történelmi hátteréről (Szakrális szövegek, Brahmanák,
Aranyakák, Upanisadok).
6. Bhakti. sivaiszmus, viznuizmus, dharma és fajtái, karma.
7. A lelkek vándorlása és a hindu fő célja, filozófiai iskolái.
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8. Konfucianizmus.
9. Taoizmus.
10. Sintó.
11. Ősi egyiptomi pogány vallás
12. Az ókori Palesztina pogány vallásai.
13. Az ókori Mezopotámia pogány vallásai.
Katechetika 2. részterület
1. A hittan tanításának elemei.
2. Előkészítés.
3. Imádság.
4. Éneklés.
5. Bevezetés.
6. Ismétlés.
7. Motiváció.
8. Tanítás.
9. A tanterv összefoglalása.
10. Illusztrációk.
11. A vezetés és a csoportok oktatásának technikája.
12. Fegyelem az osztályteremben.
13. Lelkigondozói elemek a hitoktatásban.

Szakirodalom:
1. Csomár Zoltán: A csehszlovák államkeretbe kényszerített magyar református keresztyén
egyház húszéves története (1918-1938). M.Kir. Állami Nyomada kirendeltsége, Ungvár, 1940.
Fritz Peyer-Müller: A Kárpátaljai Református Egyház története a két világháború között -
kitekintéssel a jelenre. Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1994. ISBN
963 8360 09 7
Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története I. rész. In: Regio,
kisebbségtudományi szemle; I. évf. 3. szám. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00003/ pdf/09.pdf
Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története II. rész. In: Regio,
kisebbségtudományi szemle; I. évf. 4. szám. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00004/ pdf/14.pdf
Puntigán József: A Losonci Theológiai Szeminárium (1925-1939); Plectrum,
Losonc, 2005; ISBN 80-968806-8-3
Somogyi Alfréd: „A memorandumos évek”. Az 1920-21. év eseményei a helyettes püspöki
hivatal (Nt. Patay Károly, alsószecsei esperes-lelkész, helyettes püspök) levelezése alapján. In:
Lévai Attila (szerk.): Egyház és történelem. Tanulmányok az egyház életéről és történelméről.
Tillinger Péter Műhelye; Szentendre 2013. ISBN 978-963-89359-6-0
Lévai Attila: Rövid adalékok egy püspöki életúthoz. In: Lévai Attila (szerk.): Egyház és
történelem. Tanulmányok az egyház életéről és történelméről. Tillinger Péter Műhelye;
Szentendre 2013. ISBN 978-963-89359-6-0
Fazekas Szilvia: Balogh elemér élete és munkássága. In: Teológiai Fórum; IV. évf. 1. szám;
1/2010. ISSN 1337-6519
Czinke Zsolt:A szlovákiai református egyház elemi iskoláinak története 1918-1945. In: Teológiai
Fórum; IV. évf. 1. szám; 1/2010. ISSN 1337-6519
Somogyi Alfréd: A Losonci Teológiai Akadémia tudományművelése. In: Teológiai Fórum; VIII.
évf. 1. szám; 1/2014. ISSN 1337-6519
Szénási Lilla. Trianon hatása az oktatásra és az iskolai katechézisre a Szlovenszkói és Kárpátaljai
Református Egyházban. DOI 10.36007/3747.2020.59 In: 12th International Conference of J.
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Selye University : Theological Sections: Theological Sections. Somogyi Alfréd. Komárno:
Univerzita J. Selyeho, 2020, online, s. 59-68. ISBN 978-80-8122-374-7.
A vallástörténet klasszikusai. Szerk. Simon Róbert. Budapest,Osiris 2003. ISBN963 379 905 8
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I. Budapest : Osiris Kiadó, 2002. ISBN
963 379 121 9.
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Budapest : Osiris, 2002. ISBN
9633792525.
Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története III. Budapest : Osiris, 2002. - 348. - ISBN
9633791456.
Glasenapp, Helmuth: Az öt világvallás : Bráhmanizmus - Buddhizmus - Kínai univerzizmus -
Kereszténység - Iszlám. Budapest: Gondolat, 1987. ISBN 963 281 732 X.
Szénási Lilla. A gamifikáció lehetséges formái az iskolai katechézisben. DOI
10.36007/3327.2019.171-178 In: 11. International Conference of J. Selye University :
Theological Sections: Theological Sections. Bukor József, Lévai Attila. Komárno: Univerzita J.
Selyeho, 2019, online, s. 171-178. ISBN 978-80-8122-332-7.
Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát? Kis módstzertan. Budapest : Kálvin, 2006.
ISBN 963 300 994 4.
Tamminen, Kalevi, Vesa, Laulikki, Pyysiäinen, Markku: Hogyan tanítsunk hittant?
Vallásdidaktika. Budapest, Teológiai Irodalmi Egyesület, ISBN 963 04 9368 3
Fogassy Judit: Katekéták könyve, Katekéták Kiskönyvtára. Budapest : Szent István Társulat,
2002. ISBN 963 361 380 9.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő részterületeket foglalja magában: Egyháztörténelem 4
Vallástudomány 4
Katekétika 2

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD., ThDr. Attila Lévai, PhD., ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/ÚK1/22

Tantárgy megnevezése: Bevezetés a kateketikába 1

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A tanfolyam vizsgával zárul. A Teológiai enciklopédia 1.
részterületből a hallgató 50 pontot szerezhet a sikeres középszintű írásbeli vizsgáért. A hallgató
további 50 pontot kaphat a sikeres szóbeli vizsgáért. A hallgatónak legalább 60 pontot, azaz az
összpontszám 60%-át kell elérnie ahhoz, hogy a kurzust sikeresen teljesítse. Az írásbeli tesztek,
az írásbeli feladatok és a szóbeli vizsgán adott válaszok értékelése a tanulmányi szabályzatban
foglaltak szerint történik (lásd a Tanulmányi szabályzat 10. cikkelyét: A tanulmányok ellenőrzése
és a tanulmányi eredmények értékelése a Tanulmányi szabályzat eredményei).
Hallgatói munkaterhelés:
5 kredit = 125-150 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 31 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatokra; 55-80 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
Alapvető elméleti ismeretek elsajátítása az ekkléziológiáról - az egyház természetéről, az egyház
fogalmáról, értelmezéséről, eredetéről és életéről az Ószövetségben, az Újszövetségben, a korai
kereszténységben, az ökumenikus és református felekezetekben, a katolikus egyházban és a
protestáns egyházakban.
A Teológiai enciklopédia átfogó bevezetést nyújt a rendszeres témákba. A modul a
prolegoménákat és az alapfogalmakat tartalmazza. A kurzus elvégzése után a hallgató áttekintést
kap a keresztény alapfogalmakról.
A gyakorlatok során a hallgató megismeri a katekétika alapvető jellemzőit, témáit és fogalmait.
Ismeri a katekétika szakkifejezéseit.
Képességek:
A hallgató elsajátítja azt a képességet, hogy az ekkleziológia alapfogalmait beépítse tanulmányai
koncepciójába, hogy interdiszciplináris módon, asszociatív módon gondolkodjon az egyház
fogalmáról, annak természetéről. Mivel a kurzus az egyház különböző történelmi korszakokban
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és kultúrákban való megértését tárgyalja, fejleszti és ösztönzi a hallgatók differenciált
gondolkodását. Ahogy a kurzus megvitatja az egyház különböző történelmi korszakokban és
kultúrákban kialakult felfogását, a tanuló/tanuló differenciált gondolkodást fejleszt.
A hallgató képes lesz a különböző, legfontosabb keresztény dogmák, a keresztény teológia
legalapvetőbb fogalmainak magyarázatára és tisztázására.
A hallgató a szükséges módszerek és eszközök kiválasztásával, valamint azok konkrét és
átfogó alkalmazásával tervezi és valósítja meg katekétikai feladatait. Az ismeretszerzés és az
önfejlesztés módszereit alkalmazza.
Kompetenciák:
A tanuló ismeretei beépülnek a gondolkodásába, és meghatározzák a tananyag témáihoz való
alapvető hozzáállását. A végzős képes ökumenikus szellemben gondolkodni és dönteni az egyház
természetéről.
A végzett hallgató felelősségteljes magatartást tanúsít, képes felelősségteljesen állást foglalni, és
önálló döntéseket tud hozni a témával kapcsolatos kérdésekben.
A hallgató képes lesz a dogma és az eretnekség teológiai fogalmak tartalmának jellemzésére,
megkülönböztetésük meghatározására és a hitről szóló teológiai reflexió tartalma mellett érvelni.
A hallgató képes lesz igazolni a tanulmányi ismeretek gyakorlati alkalmazását.
A tanuló nyitott lesz a katekétikai helyzetekre. A tanuló képes lesz önállóan elvégezni a rábízott
katekétikai feladatokat.

Tantárgy vázlata:
Ekkleziológia 1. részterület:
1, Az ekkleziológia fogalma.
2, Az egyház fogalma.
3, Az egyház értelmezése az Ószövetségben.
4, Az egyház értelmezése az Újszövetségben I.
5,Az egyház megértése az Újszövetségben II.,
6, Az egyház megértése az Apostoli Hitvallásban.
7,Az egyház római katolikus felfogása.
8, Az egyház megértése a protestantizmusban - lutheri irányzat.
9, Az egyház megértése a protestantizmusban - református irányzat.
10, Egyházi struktúrák I.- Püspöki, hierarchikus struktúra.
11, Egyházi struktúrák II- Kongregacionalizmus, zsinati-presbiteri rendszer.
12, A különböző egyházak megkülönböztető elemei I.
13, A különböző egyházak jellemző elemei II.
Teológiai enciklopédia 1. részterület:
1. hét: Bevezetés.
2. hét: A teológia szerkezete és nyelve.
3. hét: Allegória.
4. hét: Analógia.
5. hét: Metafora.
6. hét: Bibliakritika.
7. hét: Hit.
8. hét: Ortodoxia és eretnekség.
9. hét: A teológia forrásai.
10. hét: Szentírás.
11. hét: Értelem.
12. hét: Hagyomány.
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13. hét: Vallási tapasztalat
Bevezetés a katechetika tanulmányozásába 1. részterület:
A hallgatók a következő témákban végeznek kutatást:
Biblia, Bibliai rövidítések, Bibliafordítások, Ünnepek, Egyház, Liturgia, Imádság, Miatyánk,
Tízparancsolat, Apostoli hitvallás

Szakirodalom:
Görözdi, Zsolt: Protestáns egyházértelmezés a reformáció századában a jelentősebb egyházi
rendtartásokban . Budapest: L´Harmattan, 2014. ISBN 978-963-236-889-4.
Kádár, Ferenc: Ekkléziasztika. SRTA, Sárospatak, 2018. ISBN 978-615-5561-01-6.
Kálvin, J.: A keresztyén vallás rendszere I. Budapest, 1995. ISBN 963 300 599 X.
McGrath, Alister: A keresztyén hit ( New Lion Handbook: Christian Belief, Budapest, Kálvin
Kiadó, 2007 ISBN 978 963 558 082 8
Papp János: Ekkléziasztika. Debrecen: Kézirat, 1979 – Achs, Károly: Ekkléziológia. Debrecen:
Kézirat, 1979
Alister, McGrath: Bevezetés a keresztyén teológiába. Budapest : Osiris Kiadó, 1995. ISBN 963
379 119 7.
Alister, McGrath: A keresztyén hit Budapest, Kálvin Kiadó, 2007 ISBN 978 963 558 082 8.
Dr. Kocsis E.: Bevezetés a theológiába: Theologiai enciklopédia,. Debrecen: Debreceni
Református Theologiai Akadémia, 1990.
Colijn, J.: Egyetemes egyháztörténet. Budapest : Iránytű alapítvány, 2001. ISBN 963 9055 08 5.
Török I. – Kocsis E. – Szűcs F.: Dogmatikai prolegomena, Budapest: A Református Zsinati Iroda
Doktorok Kollégiumának Főtitkári Hivatala, 2000. ISBN 963 8360 44 5.
Márkus Gábor: Bevezetés akeresztyén felekezetek világába, Református Pedagógiai Intézet,
Budapest, A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2016, http://refpedi.hu/
lapozo/Bevezetes_a_keresztyen_gyulekezetek_vilagaba/
Szénási, Sándor: Megtaláltuk a Messiást. Konfirmációi olvasókönyv. Budapest, 1992
Varga Imre: Református keresztyén kis káté. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2008
A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma / Dr. Diós István. - 1. vyd. - Vatikán : Libreria
Editrice Vaticana, 2005. - 245 s. - ISBN 963 361 784 7.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő részterületeket foglalja magában: Ekkleziológia 1
Teológiai enciklopédia 1
Bevezetés a katekétika tanulmányozásába 1

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Mgr. Zsolt Görözdi, ThD., Mgr. Katarína Pólya, PhD., ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/ÚK2/22

Tantárgy megnevezése: Bevezetés a kateketikába 2

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye Jénos Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A tanfolyam vizsgával zárul. A Teológiai enciklopédia 2.
részterületből a hallgató 50 pontot szerezhet 2 sikeres középszintű írásbeli vizsgáért. A hallgató
további 50 pontot kaphat a sikeres szóbeli vizsgáért. A hallgatónak legalább 60 pontot, azaz az
összpontszám 60%-át kell elérnie ahhoz, hogy a kurzust sikeresen teljesítse. Az írásbeli tesztek,
az írásbeli feladatok és a szóbeli vizsgán adott válaszok értékelése a tanulmányi szabályzattal
összhangban történik (lásd 10. cikkely A tanulmány ellenőrzése és a Tanulmányi Szabályzat
vizsgálati eredményeinek értékelése).
Hallgatói munkaterhelés:
5 kredit = 125-150 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 31 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatokra; 55-80 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
Alapvető ismeretek elsajátítása az ekkléziológiában és az egyházelméletben, különösen a
következő témakörökben: az egyház élete, szolgálata, helyi gyülekezetek és egyházi testületek,
munka, az egyház erőfeszítései a világban, a társadalomban, a politikában, ökumenikus kérdések,
az egyház és a világ viszonya.
A kurzus elvégzése után a hallgató áttekintést kap az antropológiával kapcsolatos keresztény
alapfogalmakról, azaz megismeri az ember erkölcsi hatalmának, lehetőségeinek és felelősségének
témakörét.
A gyakorlatokon a hallgató ismereteket szerez a katekétika alapvető jellemzőiről, tárgyairól és
fogalmairól. Ismeri a katechetika szakmai fogalmait.
Képességek:
Az Ekkleziológia 2 részterület tananyagának elsajátításával a hallgató elsajátítja azt a képességet,
hogy az egyház életével és különböző szolgálatával kapcsolatos gyakorlati kérdésekben
asszociatív és interdiszciplináris szinten érveljen, következtetéseket vonjon le.
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A hallgató képes lesz elmagyarázni és tisztázni a keresztény antropológia legalapvetőbb
fogalmait.
A hallgató a szükséges módszerek és eszközök kiválasztásával, valamint azok konkrét és
átfogó alkalmazásával tervezi és valósítja meg katekétikai feladatait. Az ismeretszerzés és az
önfejlesztés módszereit alkalmazza.
Kompetenciák:
A tanuló ismeretei beépülnek a gondolkodásába, és meghatározzák a tananyag témáihoz való
alapvető hozzáállását.
A végzős képes ökumenikus szellemben gondolkodni és dönteni az egyház természetéről.
A végzett személy felelősségteljes magatartást tanúsít, képes felelősségteljes álláspontot
képviselni, és képes önálló döntéseket hozni a témával kapcsolatos kérdésekben.
A hallgató képes lesz jellemezni az antropológiai kifejezések tartalmát és érvelni a hitről szóló
teológiai reflexió ismert tartalmáról.
A hallgató képes lesz igazolni a tanulmányi ismeretek gyakorlati alkalmazását.
A tanuló nyitott lesz a katekétikai helyzetekre. A hallgató képes lesz önállóan elvégezni a rábízott
katekétikai feladatokat.

Tantárgy vázlata:
Ekkleziológia 2. részterület:
1,A helyi gyülekezetek élete és szervezete, Presbyterium.
2,A presbitérium élete és szervezete, a presbiteri tanács tagjainak feladatai, a zsinat élete és
szervezete, a zsinati tanács és a zsinati elnökség.
3,Szolgálat, szolgálati lehetőségek az egyházban.
4, istentisztelet.
5, Katekétikai szolgálat.
6, Lelkipásztori szolgálat.
7, Missziós szolgálat.
8, Diakóniai szolgálat.
9, Church Press. Oktatás.
10, ökumenizmus, ökumenikus mozgalom.
11, Az egyház és a világ.
12, Egyház és társadalom,
13, Egyház és politika.
Teológiai enciklopédia 2. részterület:
1. hét: Bevezetés.
2. hét: Kortárs teológiai etika és az etika szerepe.
3. hét: Az ember, mint Isten teremtménye.
4. hét: Az ember erkölcsi erői és képességei.
5. hét: Isten képmása az emberről.
6. hét: A test és a lélek problémája.
7. hét: Bűn.
8. hét: Megbocsátás, kegyelem.
9. hét: Újjászületés, bűnbánat.
10. hét: Isten megváltási terve.
11. hét: Isten törvénye.
12. hét: A törvény hármas haszna.
13. hét: A megváltottak ethosza: a szeretet.
Bevezetés a kateketikába 2. részterület
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A hallgatók a következő témákban végeznek kutatást:
Éneklés, énekeskönyv, szentségek, áhítatok, ifjúsági csoportok, ifjúsági találkozók és fesztiválok,
egyház és egyháztörténet.

Szakirodalom:
Zsolt Görözdi: Protestáns egyházértelmezés a reformáció századában a jelentősebb egyházi
rendtartásokban . 1. vyd. - Budapest : L´Harmattan, 2014. - 137 s. - ISBN 978-963-236-889-4.
Kádár, Ferenc: Ekkléziasztika. SRTA, Sárospatak, 2018. ISBN 978-615-5561-01-6.
Kálvin, J.: A keresztyén vallás rendszere II., Budapest : Kálvin János Kiadó, 1995. ISBN 963 300
599 X. - Papp J.: Ekkléziasztika. Debrecen: Kézirat, 1979 Debrecen: Kézirat, 1979
Kozma Zsolt: Ekléziasztika, Kolozsvár, 2000.
Keresztyén etika : Egy bukott világban való életről / Bernhard Kaiser. - 1. vyd. - Komárno :
Univerzita J. Selyeho, 2018. - 188 s. - ISBN 978-80-8122-237-5.
Török I. – Kocsis E. – Szűcs F.: Dogmatikai prolegomena, Budapest: A Református Zsinati Iroda
Doktorok Kollégiumának Főtitkári Hivatala, 2000. ISBN 963 8360 44 5.
Alister, McGrath: Bevezetés a keresztyén teológiába. Budapest: Osiris Kiadó, 1995. ISBN 963
379 119 7.
Alister, McGrath: A keresztyén hit Budapest, Kálvin Kiadó, 2007 ISBN 978 963 558 082 8.
Szathmáry, S. Theologiai Antropológia dióhéjban. Az emberről szóló keresztyén tanítás
(antropológia) hatása a hívők világban élésére. Budapest: Ref. Zsinati Iroda, 1990
Ethik / Dietrich Bonhoeffer. - 1. vyd. - Gütersloh : Chr. Kaiser Verlag, 1998. - 566s. - ISBN 3 579
01876 0.
Křesťanská etika / Karl Heinz Peschke. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 664s. - ISBN 80
7021 331 0.
Márkus Gábor: Bevezetés akeresztyén felekezetek világába, Református Pedagógiai Intézet,
Budapest, A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2016, http://refpedi.hu/
lapozo/Bevezetes_a_keresztyen_gyulekezetek_vilagaba/
Laczay András: A református egyházismeret alapjai, Református
Pedagógiai Intézet, Budapest, 2016, http://refpedi.hu/lapozo/
A_REFORMATUS_EGYHAZISMERET_ALAPJAI_165x235mm_BELIV_megnezesre/
Szénási, Sándor: Megtaláltuk a Messiást. Konfirmációi olvasókönyv. Budapest, 1992
Varga Imre: Református keresztyén kis káté. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2008
A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma / Dr. Diós István. - 1. vyd. - Vatikán : Libreria
Editrice Vaticana, 2005. - 245 s. - ISBN 963 361 784 7.
Siba Balázs, Szabóné László Lilla, Pángyánszky Ágnes: Együtt a hit útján. Gyülekezetpedagógiai
kézikönyv: Gyülekezetpedagógiai kézikönyv. Budapest: A Magyarországi Református Egyház
Kálvin János Kiadója, 2019, P. 245-271. ISBN 978-963-558-421-5.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A kurzus a következő részterületeket foglalja magába: Ekkleziológia 2
Teológiai enciklopédia 2
Bevezetés a kateketikába 2

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Mgr. Zsolt Görözdi, ThD., Mgr. Katarína Pólya, PhD., ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/ÚPO/22

Tantárgy megnevezése: Bevezetés a poimenikába

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikkely a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). Aktív részvétel a találkozókon (értékelve), részvétel a modellezett
lelkigondozói beszélgetésekben, szóbeli vizsga. A kurzus értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak
megfelelően történik (lásd a Tanulmányi Szabályzat 10. cikkét: A tanulmányok ellenőrzése és a
tanulmányi eredmények értékelése).
Hallgatói óraterhelés:
26 óra részvétel kontaktórákon; 8 óra ajánlott szakirodalom tanulmányozása, prezentációk és
szemináriumi dolgozatok készítése; 12-26 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A hallgató ismereteket szerez a poimenika alapvető, elvi, elméleti és részben gyakorlati
kérdéseiről. A hallgató megismeri a lelkigondozás fogalmát, tárgyát, jelentését, jelentőségét és
lehetőségeit, különös tekintettel a pedagógiai munkára. A pedagógiai alkalmazás tekintetében az
általános és középiskolás tanulók lelki problémáival, a lelkigondozással kezelhető kérdéseivel,
valamint azok lehetséges megoldásaival foglalkozik.
Képességek:
A megszerzett ismeretek alapján a hallgató képes lesz az általános és középiskolai tanulók
megfigyelésére, hogy képes legyen a problémák észlelésére, felismerésére és azonosítására,
A problémák mentális gyökereinek és okainak azonosítása. Képesek lesznek felismerni a
gyermekek és fiatalok lelki és hitbeli fejlődésével kapcsolatos személyes problémákat, valamint
a személyközi kapcsolatok szintjén jelentkező problémákat, és képesek lesznek kommunikálni
a fiatalokkal ezekről a problémákról, segítve őket önmaguk megértésében és a megoldások
megtalálásában.
Kompetenciák:
A végzősök képessé válnak arra, hogy új összefüggéseket lássanak emberi mivoltuk
megértéséhez, az élet értelmének megértéséhez. Ez megváltoztatja alapvető hozzáállását az
interperszonális kapcsolatokban és a kommunikációban, valamint a szakmája gyakorlásában.
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A diplomások felelős magatartást tanúsítanak a személyközi kapcsolatokban és a pedagógiai
gyakorlatban; képesek felelősségteljes álláspontot képviselni és önálló döntéseket hozni a
témával kapcsolatos kérdésekben.

Tantárgy vázlata:
1, Poimenika - a tudományág jelentése, céljai, természete.
2, Alapfogalmak.
3, A katekétikai tevékenység lelkipásztori jellege.
4, A lelkigondozás attitűdjei és alapelvei
5, Elfogadás, tisztelet, tolerancia, agapé
6, Az ember, a gyermek bibliai szemlélete. Az ember mint az Úr gyermeke. Az ember mint teremtett
lény. az ember mint imago Dei.
7, A gyermekek és fiatalok problémái I. - a személyiség fejlődése (erkölcs).
8, A gyermekek és fiatalok problémái II - hit, társadalmi helyzet.
9, A gyermekek és fiatalok problémái III - család.
10, A segítségnyújtás lehetőségei. Gyermekpasztoráció (6-10 éves korig).
11, Gyermekek pasztorálása (11-15 évesek).
12. Ifjúsági lelkipásztorkodás (16-18 évesek).
13. Az iskolai hitoktató lelkipásztori kompetenciái, lehetőségei, feladatai

Szakirodalom:
Gyökössy Endre. Magunkról magunknak. Budapest, A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya,
1984, ISBN 936 300 046 7
Hézser Gábor. A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Budapest, Kálvin Kiadó, 1995.
ISBN 963 30 631 7
Clinebell, Howard.J. . Modelle beratender Seelsorge. Chr,. Kaiser Verlag, München 1971. ISBN 3
459 00768 0

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Mgr. Zsolt Görözdi, ThD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/BŠ1/22

Tantárgy megnevezése: Bibliai tanulmányok 1

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A félév során 2 írásbeli vizsgát kell tennie és sikeresen megírnia
az Ószövetségi bibliaismeret 1-ből. Ezek átlaga határozza meg a végső jegyet. Az Újszövetségi
bibliaismerete 1. részterületből a hallgatóknak 2 írásbeli vizsgát kell letenniük és sikeresen
megírniuk, a félév végén pedig szóbeli vizsgát is tesznek. A Bibliai szeminárium 1. részterület
esetében a hallgatóknak írásbeli feladatokat kell benyújtaniuk. Az írásbeli tesztek, az írásbeli
feladatok és a szóbeli vizsgán adott válaszok értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően
történik (lásd a Tanulmányi Szabályzat 10. A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények
értékelése című cikkelyét a Tanulmányi Szabályzat Kiadványai).
Hallgatói óraterhelés:
4 kredit = 100-120 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 21 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatok elkészítése; 40-60 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A kurzus sikeres elvégzése az ó- és újszövetségi könyvek tartalmának és szerkezetének részletes
ismeretét biztosítja a hallgató számára.
Képességek:
Az egyes ó- és újszövetségi könyvek tartalmának ( személyiségek, történetek és főbb teológiai
hangsúlyok) felhasználásával/módszerével és néhány kulcsfontosságú eseményhez kapcsolódó
kiválasztott versek memorizálásával a hallgató képes lesz a gyakorlatban alkalmazni a
megszerzett ismereteket.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz arra, hogy másoknak is bemutassa az üdvösség történetét az Ó- és
Újszövetségben.

Tantárgy vázlata:
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Ószövetségi bibliaismeret 1. részterület:
1. Kánon. Kanonizáció.
2. Pentateuchos - bevezetés.
3. Genezis.
4. Exodus.
5. 3Mózes, 4Mózes.
6. I. Teszt.
7. Deuteronomium, deuteronomista történeti mű.
8. Józsué könyve.
9. A bírák könyve.
10. Ruth.
11. Sámuel könyve.
12. Királyok könyve.
13. A Krónikák könyve.
Újszövetségi bibliaismeret 1. részterület:
1. Általános bevezetés a Biblia világába
2. Általános bevezetés az Újszövetség könyveibe
3. Az Újszövetség történelmi keretei
4. A kánon kialakulása
5. A szinoptikus kérdés
6. A Máté evangéliuma, szerzője, kialakulása, tartalma és teológiai üzenete, memoriterek
7. Márk evangéliuma, szerzője, kialakulása, tartalma és teológiai üzenete, memoriterek
8. A Lukács evangéliuma, szerzője, kialakulása, tartalma és teológiai üzenete, memoriterek
9. A János evangéliuma, szerzője, kialakulása, tartalma és teológiai üzenete, memoriterek
10. Az Apostolok Cselekedetei szerzője, kialakulása, tartalma és teológiai üzenete, memoriterek
11. Apostolok Cselekedetei, Üdvösség, Szentlélek, Egyház
12. Pál apostol élete és munkássága
13. Összefoglaló

Szakirodalom:
Biblia - Magyarázó jegyzetekkel. Kálvin Kiadó, Budapest, 2014.
Jubileumi Kommentár, A Szentírás Magyarázata. I., II. Kötet, Kálvin Kiadó, Budapest,1995.
Karasszon István: Ószövetségi ismeretek vallástanárok számára.Selye János Egyetem, Komárom,
2006.
Karasszon István: Mi van az Ószövetségben? Bibliaismereti vezérfonal. Selye János Egyetem,
Komárom, 2018.
Pecsuk Ottó: Bibliaismereti Kézikönyv, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2008.
Pákozdy László Márton: Bibliaiskola, Budapest, Kálvin Kiadó 2007.
Westermann, Claus – Gloege, Gerhard: A Biblia titkai, Budapest, 1997.
Bándy Juraj: Biblospitový úvod do Starej zmluvy. Univerzita Komenského, Bratislava, 1993.
Rösel Martin: Bibelkunde des Alten Testaments. Neukirchen-Vluyn, 8. Aufl.,2008.
Bándy György: bevezetés az Újszövetségbe. SJE RTK, Komárom, 2008. ISBN 978 80 89234 50
9.
Budai Gergely - Herczeg Pál: Az Újszövetség története. Kálvin J. Kiadó, Budapest, 1994.
Varga Zsigmond: Újszövetségi bevezetés. Ref. Zsinati Iroda DKFH, Budapest, 2000
Biblia. Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. Budapest : Magyarországi Református
Egyház Kálvin János Kiadója, 1997. ISBN 9633007097.
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A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő részterületekből áll: Ószövetségi bibliaismeret 1.
Újszövetségi bibliaismeret 1.
Bibliai szeminárium 1.

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. ThDr. István Karasszon, PhD., Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.



Oldal: 28

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/BŠ2/22

Tantárgy megnevezése: Bibliai tanulmányok 1

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A félév során 2 írásbeli vizsgát kell tennie és sikeresen
megírnia Ószövetségi bibliaismeret 2-ből. Ezek átlaga határozza meg a végső jegyet. Az
Újszövetségi bibliaismeret 2. részterületen a hallgatóknak 2 írásbeli vizsgát kell tenniük és
sikeresen teljesíteniük, a félév végén pedig szóbeli vizsgát is tesznek. A Bibliai szeminárium 2.
részterületen a hallgatóknak írásbeli feladatokat kell benyújtaniuk. Az írásbeli tesztek, írásbeli
feladatok és szóbeli vizsgafeladatok értékelése a tantervnek megfelelően történik (lásd Art. 10.
A tanulmányok ellenőrzése és a Tanulmányi Szabályzat eredményeinek tanulási eredményeinek
értékelése).
Hallgatói óraterhelés:
4 kredit = 100-120 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 21 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatok elkészítése; 40-60 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A kurzus sikeres elvégzése az ó- és újszövetségi könyvek tartalmának és szerkezetének részletes
ismeretét biztosítja a hallgató számára.
Képességek:
Az egyes ó- és újszövetségi könyvek tartalmának ( személyiségek, történetek és főbb teológiai
hangsúlyok) felhasználásával/módszerével és néhány kulcsfontosságú eseményhez kapcsolódó
kiválasztott versek memorizálásával a hallgató képes lesz a gyakorlatban alkalmazni a
megszerzett ismereteket.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz arra, hogy másoknak is bemutassa az üdvösség történetét az Ó- és
Újszövetségben.
A hallgató képes lesz az Ó- és Újszövetség értékeit beépíteni a katekézis gyakorlatába.
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Tantárgy vázlata:
Ószövetségi bibliaismeret 2. részterület:
Az egyes könyvek szövege, tartalma, történelmi kontextusa, szerkezete, irodalmi megformálása és
teológiai profilja:
1.Ezsdrás, Nehémiás. 2.Esther. Ruth. 3. Jób könyve. 4. Zsoltárok 5. Példabeszédek, Prédikátor. 6.
I. Teszt. 7. Salamon éneke. 8. Ézsaiás, Ezékiel. 9. Jeremiás, Zsoltárok. 10. Daniel. 11. Hóseás, Jóel,
Ámósz, Obadiás. 12. Jónás, Mikeás, Náhum. 13. Habakuk, Zofániás, Haggáj, Zakariás, Malakiás.
Újszövetségi bibliaismeret 2. részterület:
1. Az Újszövetségben található levelek. 2. A levélírás. Rómaiak. 3. Első levél a korintusiakhoz;
Második levél a korintusiakhoz. 4. 5. A Filippibeliekhez írt levél. ; Kolossébeliekhez írt
levél. 6. levél Filemonhoz. TEST 7. Első levél a thesszalonikaiakhoz. ;. Második levél a
thesszalonikaiakhoz. 8. Pásztori levelek ; Első levél Timóteushoz. ; Második levél Timóteushoz.
Levél Titushoz. 9. Levél a héberekhez. 10. Katolikus levelek. ; Jakab levele. ; Péter első levele. ;
Péter második levele. ; Júdáshoz írt levél. 11. János első levele. ; János második levele. ; János
harmadik levele. 12. János kinyilatkoztatása. ; 13.
Biblia Szeminárium 2. részterület:
Ószövetségi és újszövetségi témák kidolgozása a szemináriumvezető vezetésével.

Szakirodalom:
Karasszon, I., Ószövetségi ismeretek. SJE, Komárom, 2006.
Soggin, A. J., Bevezetés az Ószövetségbe. Kálvin kiadó, Budapest, 1999.
Rózsa, Huba, Az Ószövetség keletkezése II.( 3.kiad. ) Szent István Társulat, Budapest, 2002.
Bándy, J., Úvod do Starej zmluvy. UK, Bratislava, 2003.
Zenger, E., Einleitung in das Alte Testament.Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln, 2001
Bándy, Gy., Bevezetés az Újszövetségbe. SJE, Komárom, 2008 SJE, Komárom, 2008. ISBN 978
80 89234 50 9.
Bolyki, J., Újszövetségi bevezetéstan. Budapest, 1990
Schweizer, E., Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. Kálvin kiadó, Budapest, 2004 ISBN
9633009774.
Kocsis, I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I. Szent István Társulat,
Budapest,2010. ISBN 9789632771687.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő részterületekből áll: Ószövetségi bibliaismert 2
Újszövetségi bibliaismeret 2
Bibliai szeminárium 2

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. ThDr. István Karasszon, PhD., Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/BŠ3/22

Tantárgy megnevezése: Bibliai tanulmányok 3

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A félév során 2 írásbeli tesztet kell megírnia és megfelelnie a
Bevezetés az Ószövetségbe 1. részterületből. Ezek átlaga határozza meg a végső jegyet. A
Bevezetés az Újszövetségbe 1 részterületen a hallgatóknak 2 írásbeli vizsgát kell tenniük és
sikeresen teljesíteniük, a félév végén pedig szóbeli vizsgát is tesznek. A Bibliai szeminárium 1.
részterületen a hallgatóknak írásbeli feladatokat kell benyújtaniuk. Az írásbeli tesztek, írásbeli
feladatok és szóbeli vizsgafeladatok értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik
(lásd a Tanulmányi Szabályzat 10. A tanulás felülvizsgálata és a tanulási eredmények értékelése
című cikkelyét).
Hallgatói óraterhelés:
4 kredit = 100-120 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 21 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatok elkészítése; 40-60 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A tantárgy részletes áttekintést nyújt a különböző ószövetségi könyvek tartalmáról és
szerkezetéről, valamint főbb teológiai hangsúlyairól. A hallgatók áttekintést kapnak az egyes
ószövetségi könyvek irodalomkritikai vizsgálatáról, az ószövetségi könyvek keletkezésének
körülményeiről és az ószövetségi kánon kialakításának folyamatáról is.
A hallgató megismeri az újszövetségi könyvek keletkezésének körülményeit (különösen
a szinoptikus evangéliumok és János evangéliuma, valamint az Apostolok cselekedetei
keletkezését), foglalkozik az újszövetségi kánon kialakulásának folyamatával.
Képességek:
A tanuló képes lesz arra, hogy másokkal is megismertesse a felismert tartalmakat és
differenciáltan kezelje az ismereteket.
Kompetenciák:
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A hallgató képes lesz arra, hogy a félév anyagának tanult tartalmát felhasználva érveljen a kortárs
kérdésekre vonatkozó teológiai reflexióban.

Tantárgy vázlata:
Bevezetés az Ószövetségbe 1 részterület:
1. Kánon, kanonizáció. HB, LXX.
2. Az Ószövetség legkorábbi kéziratai és fordításai.
3. Az Ószövetség irodalmi formái és műfajai.
4. Pentateuchos - dokumentumelmélet és újabb kompozíciós modellek.
5. az I. teszt; az egyes könyvek szövege, tartalma, történelmi kontextusa, szerkezete és teológiai
profilja:
6. 1Mózes, 2Mózes, 3Mózes.
7. 4Mózes, 5Mózes.
8. Józsué könyve.
9. Bírák.
11. I. és II. Sámuel.
12. I. és II. Királyok
13. I. és II. Krónikák.
Bevezetés az Újszövetségbe 1 részterület:
1. Alapfogalmak.
2. A tudományág rövid áttekintése.
3. Az újszövetségi kánon eredete és teológiai jelentősége.
4. A szöveg története. Az Újszövetség legkorábbi kéziratai és fordításai.
5. Az Újszövetség irodalmi formái és műfajai.
6. Részletes bevezetés. - 1 írásbeli teszt.
7. Máté evangéliuma.
8. Márk evangéliuma.
9. Lukács evangéliuma.
10. Szinoptikus kérdés.
11. János evangéliuma.
12. Az Apostolok cselekedetei.
13. 2. írásbeli teszt.
Biblia és katekézis 1 részterület:
Ószövetségi és újszövetségi témák katekétikai tanulmányozása a
vezető iránymutatásával.

Szakirodalom:
Odporúčaná literatúra:
Karasszon, I., Ószövetségi ismeretek. SJE, Komárom, 2006.
Soggin, A. J., Bevezetés az Ószövetségbe. Kálvin kiadó, Budapest, 1999.
Rózsa, Huba, Az Ószövetség keletkezése I.( 3.kiad. ) Szent István Társulat, Budapest, 2002.
Bándy, J., Úvod do Starej zmluvy. UK, Bratislava,
Zenger, E., Einleitung in das Alte Testament.Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln, 2001
Bándy, Gy., Bevezetés az Újszövetségbe. SJE, Komárom, 2008 SJE, Komárom, 2008. ISBN 978
80 89234 50 9.
Bolyki, J., Újszövetségi bevezetéstan. Budapest, 1990
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Schweizer, E., Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. Kálvin kiadó, Budapest, 2004 ISBN
9633009774. Kocsis, I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I. Szent István
Társulat, Budapest,2010. ISBN 9789632771687.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A kurzus a következő részterületeket foglalja magába: Bevezetés az Ószövetségbe 1
Bevezetés az Újszövetségbe 1
Biblia és katekézis 1

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. ThDr. István Karasszon, PhD., Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD., ThDr. Lilla
Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/BŠ4/22

Tantárgy megnevezése: Bibliai tanulmányok 4

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A félév során 2 írásbeli tesztet kell letennie és megfelelnie az
Ószövetség gyakorlati ismereteiből 1. Ezek átlaga határozza meg a végső jegyet. Az újszövetségi
teológia részterületen a hallgatóknak 2 írásbeli vizsgát kell tenniük és sikeresen teljesíteniük,
a félév végén pedig szóbeli vizsgát is tesznek. A Bibliai szeminárium 1. részterületen a
hallgatóknak írásbeli feladatokat kell benyújtaniuk. Az írásbeli tesztek, írásbeli feladatok és
szóbeli vizsgafeladatok értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd a
Tanulmányi Szabályzat 10. A tanulás felülvizsgálata és a tanulási eredmények értékelése című
cikkelyét).
Hallgatói óraterhelés:
4 kredit = 100-120 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 21 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatok elkészítése; 40-60 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A tantárgy részletes áttekintést nyújt a különböző ószövetségi könyvek tartalmáról és
szerkezetéről, valamint főbb teológiai hangsúlyairól. A hallgatók áttekintést kapnak az egyes
ószövetségi könyvek irodalomkritikai vizsgálatáról, az ószövetségi könyvek keletkezésének
körülményeiről és az ószövetségi kánon kialakításának folyamatáról is.
A tantárgy áttekintést nyújt az egyes újszövetségi könyvek irodalomkritikai vizsgálatáról.
Bemutatja az újszövetségi könyvek ( különösen Pál apostol levelei, a Zsidókhoz írt levelek, a
katolikus levelek, János levelei és a Jelenések könyve ) keletkezésének körülményeit is, és nagy
hangsúlyt fektet az egyes könyvek teológiai alapgondolatainak értelmezésére is.
Képességek:
A tanuló képes lesz másokkal megismertetni a felismert tartalmakat és differenciáltan kezelni az
ismereteket.
Kompetenciák:
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A hallgató képes lesz a félév olvasmányainak felismert tartalmát felhasználva érvelni a kortárs
kérdésekre vonatkozó teológiai reflexióban.

Tantárgy vázlata:
Bevezetés az Ószövetségbe 2 részterület:
Az egyes könyvek szövege, tartalma, történelmi kontextusa, szerkezete, irodalmi megformálása és
teológiai profilja:
1.Ezsdrás, Nehémiás.
2.Eszter. Ruth.
3. Jób könyve.
4. Zsoltárok
5. Példabeszédek, Prédikátor.
6. 1. teszt
7. Énekek éneke.
8. Ézsaiás, Ezékiel.
9. Jeremiás, Zsoltárok.
10. Dániel.
11. Hóseás, Jóel, Ámós, Abdiás
12. Jónás, Mikeás, Náhum.
3. Habakuk, Zofóniás, Haggeus, Zakariás, Malakiás.
Bevezetés az Újszövetségbe 2 részterület
1. Az újszövetségi levelek.
2. Római levél.
3. Első korintusi levél; második korintusi levél.
4. Galata levél.
5. Az Efézusiakhoz írt levél. A Filippibeliekhez írt levél. ; Kolossébeliekhez írt levél.
6. Filemonhoz írt levél. 1. teszt.
7. A thesszalonikaiakhoz írt első levél. ;. A thesszalonikaiakhoz írt második levél.
8. Timóteushoz írt első levél. ; Timóteushoz írt második levél. Tituszhoz írt levél.
9. A Zsidókhoz írt levél.
10. Katolikus levelek. ; Jakab levele. ; Péter első levele. ; Péter második levele. ; Júdás levele.
11. János első levele. ; János második levele. ; János harmadik levele.
12. János Jelenései. ;
13. 2. teszt
Biblia és katekézis 2 részterület:
Az Ó- és Újszövetség témáinak katekétikai tanulmányozása a vezető útmutatásával.

Szakirodalom:
Karasszon, I., Ószövetségi ismeretek. SJE, Komárom, 2006.
Soggin, A. J., Bevezetés az Ószövetségbe. Kálvin kiadó, Budapest, 1999.
Rózsa, Huba, Az Ószövetség keletkezése I.( 3.kiad. ) Szent István Társulat, Budapest, 2002.
Bándy, J., Úvod do Starej zmluvy. UK, Bratislava,
Zenger, E., Einleitung in das Alte Testament.Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln, 2001
Bándy, Gy., Bevezetés az Újszövetségbe. SJE, Komárom, 2008 SJE, Komárom, 2008. ISBN 978
80 89234 50 9.
Bolyki, J., Újszövetségi bevezetéstan. Budapest, 1990
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Schweizer, E., Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. Kálvin kiadó, Budapest, 2004 ISBN
9633009774. Kocsis, I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I. Szent István
Társulat, Budapest,2010. ISBN 9789632771687.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő részterületeket foglalja magába: Bevezetés az Ószövetségbe 2
Bevezetés az Újszövetségbe 2
Biblia és katekézis 2

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. ThDr. István Karasszon, PhD., Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD., ThDr. Lilla
Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/BŠ5/22

Tantárgy megnevezése: Bibliai tanulmányok 5

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A félév során 2 írásbeli vizsgát kell tennie és sikeresen teljesítenie
Az ószövetségi kortörténet résztárgyból. Az átlaguk határozza meg a végső osztályzatot. Az
Újszövetségi kortörténet résztantárgyból a hallgatóknak 2 írásbeli vizsgát kell tenniük és
sikeresen megírniuk, a félév végén pedig szóbeli vizsgát is tesznek. Az ökumenika résztárgyban
az előadásokon való szisztematikus felkészülés és aktív részvétel szükséges. A hallgatónak meg
kell ismernie az ökumenikus mozgalom történetét és a különböző egyházak/vallások hozzáállását
a mozgalomhoz. Az is szükséges, hogy a hallgató képes legyen saját véleményt alkotni az
ökumenizmusról. A vizsga formája írásbeli. Az írásbeli tesztek, írásbeli feladatok és a szóbeli
vizsgákra adott válaszok értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd a
Tanulmányi Szabályzat 10. A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények értékelése című
cikkelyét).
Hallgatói óraterhelés:
4 kredit = 100-120 óra
39 óra részvétel a kontaktórákon; 21 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása, felkészülés az
írásbeli vizsgára és az órán adott feladatok elkészítése; 40-60 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A kurzus célja, hogy a bibliai Izrael történetének ismeretét a Közel-Kelet történelmének
összefüggésében adja át a legkorábbi időktől az ószövetségi korszak végéig. A kurzus sikeres
elvégzésével a hallgató történelmi és rendszerezési ismereteket szerez.
A kurzus célja, hogy ismereteket nyújtson annak a korszaknak a történetéről, amelyben az
Újszövetség különböző könyvei íródtak, valamint azokról az eseményekről, amelyek nagy
hatással voltak az újszövetségi könyvek tartalmára és formájára. A kurzus a bibliai Izrael
történetére összpontosít az intertestamentális korszakban, Jézus Krisztus életének idején.
A kurzus elvégzése után a hallgató áttekintést kap az ökumenikus mozgalom történetéről,
alapelveiről, eszméiről, eredetéről és történetéről.
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Képességek:
A hallgató képes lesz elhelyezni Izraelt az ókori Kelet kontextusában.
A kurzus sikeres elvégzésével a hallgató történelmi és rendszerezési ismereteket szerez.
A hallgató képessé válik a különböző egyházak ökumenizmushoz való hozzáállásának
meghatározására.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz meghatározni a bibliai bemutatás történeti értékét, és a kanonikus és a
biblián kívüli könyvek felhasználásával képes lesz a kép teljessé tételére.
A hallgató képes lesz meghatározni a bibliai ábrázolás történeti értékét, és a kanonikus és a
biblián kívüli könyvek felhasználásával képes lesz kiegészíteni ezt a képet.
A hallgató képes lesz érvelni a félév ismert témáival kapcsolatban.
A hallgató képes lesz az ökumenikus helyzet értékelésére és a megszerzett ismeretek alapján
ökumenikus kapcsolatok építésére a gyakorlatban.

Tantárgy vázlata:
Ószövetségi kortörténet
1. Alapfogalmak. Izrael történetírása.
2. Izrael eredete, Izrael történetének forrásai.
3. Pátriárkák.
4. Egyiptom és az exodus.
5. A honfoglalás.
6. I. teszt.
7. A királyság eredete - Saul.
8. Dávid birodalma.
9. Salamon. A perszonálúnió vége.
10. Az ország felosztása .A nagyhatalmak árnyékában.
11. A babiloni fogság.
12. A száműzetésből való visszatérés. A helyreállítás.
13. Ezsdrás és Nehémiás szolgálata.
II. teszt a vizsgaidőszakban.
Újszövetségi kortörténet részterület:
1.A hellenizmus hatása.
2. A diadochusok uralma alatt.
3. A makkabeus szabadságharc.
4. A Hasmoneusok kora.
5. Nagy Heródes és leszármazottai.
6. Teszt I.
7. Izrael J. Krisztus idején I.
8. Izrael J. Krisztus idején II.
9. Jézus Krisztus.
10. Az első keresztény gyülekezet.
11. A zsidó háború.
12. A Bar Kokhba felkelés.
13. Keresztény misszió.
II. teszt a vizsgaidőszakban.
Ökumenika részterület
1. hét: A tanfolyam céljai.
2. hét: Szentírás és hagyomány az ökumenizmusban.
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3. hét: A korai keresztény gyülekezetek élete.
4. hét: Az egyház fogalma és annak értelmezésében bekövetkezett változások.
5. hét: Ökumenikus zsinatok.
6. hét: Az egyház egységének megbomlása.
7. hét: Az ökumenikus mozgalom kezdetei.
8. hét: Egyházak Világtanácsa.
9. hét: Az ortodox egyház és az ökumenizmus.
10. hét: A római katolikus egyház és az ökumenizmus.
11. hét: Protestantizmus és ökumenizmus.
12. hét: Az ökumenizmus aktuális témái.
13. hét: Az ökumenizmus jövője

Szakirodalom:
Karasszon, I.: Izrael története a kezdetektől Bar-Kochbáig, Budapest: Új Mandátum, 2009.
Bándy,Gy., Karasszon, I., Kis, J.: Az ószövetségi kor és a bibliai archeológia. Selye János
Egyetem, Komárom, 2015.
Jagersma, H.: Izráel története II. Nagy Sándortól Bar Kochbáig. Budapest, 1991.
J. M. Miller, J.H.Hayes: Az ókori Izrael és Júda története. Studia Orientalia, PPKE, Piliscsaba,
2003.
Bibliai Atlasz, Kálvin Kiadó, Budapest, 1994.
Aharony, Y.: Bibliai atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Kessler, R.: Az ókori Izrael társadalma. Történeti bevezetés. Kálvin Kiadó, Budapest, 2011.
Bándy, J.: Dejiny Izraela. Univerzita Komenského, Bratislava, 2006.
Gábriš, K.: Dejiny novozmluvnej doby. SEBF, Bratislava, 1994.
M. Noth, Geschichte Israels. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1986.
A keresztyén gondolkodás rövid története : Teológusok és eszméik az apostoli atyáktól
napjainkig / Tony Lane ; Péter Pásztor. - 1. vyd. - Budapest : Harmat-Kálvin, 2003. - 281
s. - ISBN 963 9148 43 1. Gellért Békés: Ökumenizmus /, 1976. - 108 s. - ISBN 0007174.
Zamfir Korinna: Az ökumenizmus katolikus és protestáns perspektívából.
Online: http:// rocateo.ubbcluj.ro/studia/st_Zamfir_2001.pdf
Dějiny křesťanského myšlení / Tony Lane. - 1. vyd.
- Praha, 1985. - 286s. - ISBN 80-85495-47-3.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő részterületeket foglalja magában: Ószövetségi kortörténet
Újszövetségi kortörténet
Ökumenika

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. ThDr. István Karasszon, PhD., Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD., Mgr. Katarína
Pólya, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022
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Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/SCD/22

Tantárgy megnevezése: Egyháztörténeti szeminárium

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a szemináriumon a hatályos tanulmányi szabályzatnak megfelelően kell
részt vennie (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A külön értékelt órákon való aktív részvétel szükséges. A
szemináriumokon végzett értékelt munkán kívül a félév során a hallgató 3 írásbeli feladatot nyújt
be, amelyek, amennyiben a tanár elfogadja őket, a teljes összeg 30%-át teszik ki. Az osztályzat
további legalább 20%-át kapja az osztálytermi tevékenység. A kurzus sikeres teljesítéséhez
a hallgatónak legalább 50%-os eredményt kell elérnie. A kurzus értékelése a Tanulmányi
Szabályzatnak megfelelően történik (lásd a Tanulmányi Szabályzat 10. cikkelyét: A tanulmányok
ellenőrzése és a tanulási eredmények értékelése).
Hallgatói munkaterhelés:
26 óra részvétel kontaktórákon; 8 óra ajánlott szakirodalom tanulmányozása, prezentációk és
szemináriumi dolgozatok készítése; 12-26 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A hallgató ismereteket szerez a korai századok egyháztörténetéről.
A hallgató elsajátítja az egyháztörténelemmel foglalkozó szövegek értelmezési technikáit.
A kurzus sikeres elvégzése után a hallgató gyakorlatot szerez egy tudományos tanulmány
elkészítésében.
Képességek:
A hallgató gyakorlatot szerez a tudományos szakirodalom használatában.
A tanuló gyakorlatot szerez a jegyzetelésben, ami később a katekézis során fontos lesz.
A hallgató áttekintést kap az egyháztörténelemmel kapcsolatos változatos irodalomról.
Kompetenciák:
A tanuló képes lesz az egyház történetét és hátterét, valamint ezek összefüggéseit magyarázni a
vallásoktatásban.
A hallgató képes lesz olyan összefüggések kiemelésére, amelyek megkönnyítik egy adott helyzet
történelmi kontextusának megértését az egyház társadalmi, szociális és politikai szerepével
kapcsolatban.
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A hallgató képes lesz tárgyilagosan tanítani a hitről és az emberi törekvésekről az egyház lelki
megújulása érdekében.

Tantárgy vázlata:
1. Az ókor kulturális és vallási öröksége.
2. Jézus születésének földrajzi és szellemi tájai.
3. Az apostolok missziós tevékenysége.
4. A Római Birodalom és az egyház kapcsolata.
5. A kereszténység szellemi központjai.
6. A diákok első bemutatója
7. A kereszténység diadala: vallásszabadság és államvallás.
8. Az egyházatyák szerepe és az első zsinatok határozatai.
9. A barbár népek megtérítése.
10. A diákok második előadása.
11.A szerzetesség eredete.
12.A kereszténység szétesése, a nyugati és a keleti egyházak kialakulása.
13. Harmadik hallgatói előadás.
A hallgatók által elkészítendő és bemutatásra kerülő írásbeli feladatok:
1 műalkotás bemutatása. Egy általuk választott szerző és mű egy ajánlott szerzőtől.
1 db szakmai irodalom bemutatása. A szerzők ajánlásai közül egy általuk választott szerző és mű.
3 választott részlet bemutatása ajánlott szerzőktől.

Szakirodalom:
Művészeti alkotás:
Ajánlott olvasmány:
Henryk Sienkiewicz: Quo vadis. Budapest, Európa. ISBN 9630750279.
Lloyd C. Douglas. Budapest, Kálvin Kiadó, 1996. ISBN 963-300-666-X.
Passuth László: Bíborban született. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966.
Passuth László: Rómát Ravennában temették el. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1963.
Thomas Mann: József és testvérei. Magyar Helikon, 1963.
Helios Mann:
Ajánlott olvasmány:
Everett Ferguson: A kereszténység bölcsője. 1993. ISBN 963 379 545 1.
Henry Chadwick: A korai egyház. Budapest, Osiris, 2003.
Peter Brown: Az európai kereszténység fejlődése: 200-1000. Atlantisz Könyvkiadó, 2003. ISBN
963 9165 32 8.
Peter Brown: Szent Ágoston élete. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. ISBN 963 389 298 8.
Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma I. Budapest, Szent István Társulat, 1988. ISBN
963-360-355-2.
Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma II. 4-8. század / - Harmadik, átdolgozott kiadás.
Budapest, JEL Kiadó, 1999. ISBN 963 8344 82 2.
Vermes Géza: A kereszténység eredete : Názárettől Nikaiaig (Kr. u. 30-325) Budapest, Libri
Kiadó, 2012. ISBN 978-963-310-254-1.
Vermes Géza: Szenvedély. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. ISBN 963 389 830 7.
Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története. Budapest, Osiris Kiadó,
1998. ISBN 963 379 366 1.
Kivonatok:
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MI. Plinius levelei Train császárhoz. Szántó Konrád: A katolikus egyház története III. kötet: Az
egyháztörténet forrásai - szöveggyűjtemény. Budapest, Ecclesia Kiadó, 1987. ISBN 963 363 482
2.
Jézus alakja az ókori történelemben. Tacitus, Iosephus Flavius Konrád Szántó: A katolikus
egyház története III. kötet: Az egyháztörténet forrásai - Szöveggyűjtemény. Budapest, Ecclesia
Kiadó, 1987. ISBN 963 363 482 2 (elérhető a CJTA könyvtárban)
Az első szerzetesi szabályok: Cassianus, Pacchomius, Basileus, Nursiai Benedek. Szántó Konrád:
A katolikus egyház története III. kötet: Egyháztörténeti források - szöveggyűjtemény. Budapest,
Ecclesia Kiadó, 1987. ISBN 963 363 482 2 (elérhető a CJTA könyvtárban)

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/SEK/22

Tantárgy megnevezése: Ekkleziasztika szeminárium

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a szemináriumon a hatályos tanulmányi szabályzatnak megfelelően kell
részt vennie (lásd 8. cikk. a Selye Jénos Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). Aktív, kezdeményező részvétel az értekezleteken, a szakirodalom
egyéni tanulmányozása és közös értékelése; szemináriumi dolgozat kidolgozása a szakterület egy
adott szegmensének kérdéseiről. A kurzus értékelése a tanulmányi szabályzattal összhangban
történik (lásd Art. 10. A tanulmány ellenőrzése és a tanulmányi eredmények értékelése a
Tanulmányi rendeletek eredményei).
Hallgatói munkaterhelés:
3 kredit = 75-90 óra
26 óra részvétel kontaktórákon; 11 óra ajánlott szakirodalom tanulmányozása, prezentációk és
szemináriumi dolgozatok készítése; 38-53 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A hallgató az elméleti ekkleziológiai és egyházi ismeretekre építve gyakorlati ismereteket szerez
a következő területek gyakorlati kérdéseiről: az egyházi élet gyakorlata; az egyházi működés
alapjai és logikája; az egyház tevékenysége világi ügyekben; az egyház politikai, kulturális
és társadalmi tevékenysége; az ökumenikus kapcsolatok elméleti és gyakorlati lehetőségei; a
különböző felekezetek felekezeti sajátosságai.
Képességek:
Az ekkleziológia és az egyháztan kiválasztott témáinak egyéni tanulmányozása révén a végzősök
mélyebb ismereteket szereznek a tudományág speciális területeiről. A hallgató betekintést
nyerhet a viszonylag zárt közösségek - egyházak - életébe, tevékenységük belső logikájába,
és megértheti az egyházak motivációját és küldetését. Jobban meg tudja majd különböztetni a
felekezeteket.
Kompetenciák:
A megszerzett tudás árnyalt felfogásra tanít, amely felváltja a társadalom különböző csoportjaira
vonatkozó általánosító megközelítést. A hallgató képes lesz nyíltan megvizsgálni az egyházat
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azáltal, hogy igyekszik megérteni annak sajátos logikáját. Ily módon erősödik a tanuló empatikus
attitűdje.
A végzett hallgató felelősségteljes hozzáállásra tesz szert, képes lesz felelős álláspontot
képviselni, és képes lesz önállóan gondolkodni a témával kapcsolatos kérdésekben.

Tantárgy vázlata:
1, Egyházi szolgálat
2, A szolgálat különböző területei
3, Jelenlegi kihívások
4, Egyház és politika
5, Egyház és társadalom
6, A szolgálat motivációi
7, A kis egyházak jellemzői
8, Szekták
9, Felekezetek - Katolikus Egyház
10, Felekezetek - Protestáns egyházak
11, Felekezetek - fiatal egyházak.
12, Templomok, liturgiák, szokások a különböző felekezeteknél.
13, Összefoglaló

Szakirodalom:
Bonhoeffer, Dietrich: Az egyház lényege, Kolozsvár, EXIT, 2013, ISBN 978 606 93230 7 6
Kádár, Ferenc: Ekkléziasztika. SRTA, Sárospatak, 2018. ISBN 978-615-5561-01-6.
Molnár, János: A keresztyénség. Keresztyén vallások és felekezetek,Komárno, Calvin J.
Teológiai Akadémia, 2003. ISBN 80 968727 2 9

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/EOK/22

Tantárgy megnevezése: Etikai kérdések a katekézisben

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). 3 írásbeli feladat benyújtása a félév során. A kurzus értékelése a
tanulmányi szabályzatnak megfelelően történik. (Lásd a Tanulmányi Szabályzat 10. cikkét: A
vizsgálat ellenőrzése és a vizsgálati eredmények értékelése).
Hallgatói óraterhelés:
26 óra részvétel a kontaktórákon; 8 óra ajánlott irodalom tanulmányozása, prezentációk és
szemináriumi dolgozatok készítése; 12-26 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A hallgatók megismerkednek korunk etikai dilemmáival és alapvető kihívásaival, valamint azzal,
hogy a Szentírás alapján hogyan kell ezekre válaszolni.
Képességek:
A tanulók képesek lesznek keresztény értékrendet közvetíteni a tárgyalt témák során és azokkal
kapcsolatban.
Az internalizáció elősegíti a hit gyakorlati megélésére való nevelést.
Kompetenciák:
A tanulók megfelelő interakciós lehetőségeket kapnak a szociális és állampolgári kompetenciák
fejlesztésére, valamint az őszinte, nyitott és empatikus hozzáállás kialakítására.

Tantárgy vázlata:
1. A vallásos nevelés szempontjai az etika területén, etikai kérdések tanítása a katekézisben
2. A 20-21. század etikai kihívásai a katekézisben, internetes etika
3. Etika és környezet a katekézisben
4. Diákelőadás a témáról
5. Az identitás kérdése a katekézisben
6. Az értékek kérdése a katekézisben
7. A közösség kérdése a katekézisben
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8. Diákelőadás a témáról
9. Konfliktus és válság a katekézisben
10. A veszteség kérdései a katekézisben
11. A vágyak és kísértések kérdése a katekézisben
12. Diákelőadás a témáról
13. Interaktív összefoglaló, a téma megvitatása

Szakirodalom:
Kodácsy-Simon Eszter (szerk): Értelmes szívvel. Etikai kérdések az evangélikus oktatásban,
Luther Kiadó, 2016, ISBN 978-963-380-090-4
https://medit.lutheran.hu/files/kodacsy_simon_eszter_ertelmes_szivvel.pdf
Hodossi Sándor: Napjaink etikai kérdései, Református Pedagógiai Intézet, Magyarországi
Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2015
http://refpedi.hu/lapozo/Napjaink_etikai_kerdesei-pdf/docs/Napjaink_etikai_kerdesei-pdf.pdf?
reload=1504695393555
Thoma László: A serdülőkor etikai kérdései, Református Pedagógiai Intézet, Magyarországi
Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2015
http://refpedi.hu/lapozo/HittanModulfuzet-
A_serdulokor_etikai_kerdesei_Etika_kiegeszito_modul/#page=1

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/PK4/22

Tantárgy megnevezése: Gyakorlati katechetika 4

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A 3. egyházzene a hallgató aktív részvételét követeli meg a
félév során. A tananyag elsajátítása - az egyházzene története, válogatott énekek a református
hittanoktatás tankönyvéből és más, gyermekeknek és fiataloknak szánt énekeskönyvekből. Az
Elvi katekézis altantárgyban a hallgatóknak 3 írásbeli feladatot kell benyújtaniuk. A kurzus
értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd a Tanulmányi Szabályzat 10.
A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények értékelése című cikkelyét a Tanulmányi
Szabályzat Kiindulópontjai).
Hallgatói óraterhelés:
3 kredit = 75-90 óra
26 óra részvétel a kontaktórákon; 11 óra ajánlott irodalom tanulmányozása, az órán adott
feladatok elkészítése; 38-53 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A végzett hallgató általános ismeretekkel rendelkezik a tanulmányi területről a szintézis szintjén.
A hallgató képes lesz a szakterület alapvető területeinek elméleti ismereteit rendszerezni, és a fő
témák (pl. az egyházzene, a himnológia és az éneklés alapjai) összefüggésében következtetéseket
és összefüggéseket levonni közöttük. Ugyanakkor a hallgató képes lesz a pedagógiai és
katekétikai alapismeretek osztályozására és magyarázatára. A hallgató képes lesz azonosítani az
alapvető fogalmi, kategorikus és módszertani apparátust.
A hallgató megismerkedik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban használt hitvallási
könyvekkel.
Képességek:
A végzett hallgató képes lesz az egyházzene főbb problémáinak elemzésére és megoldására
a szakterület elméleti alapjainak, az ezekhez a területekhez tartozó részdiszciplínák
háttérismereteinek elsajátítása szintjén. Konkrét szakmai problémák megoldása során a
diplomások képesek lesznek megoldási javaslatokat tenni a gyakorlati tevékenység során.
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Képes lesz aktív pedagógiai és katekétikai munkában való részvételre. Képes lesz olyan
tevékenységeket végezni, mint a misszió és a lelkipásztori szervezés, a gyermekekkel,
fiatalokkal való munka. A tanuló jártas lesz az adott tanév egyházi ének tantárgyának pedagógiai
módszereiben és tartalmában. Képes lesz énekelni, vezetni az éneklést, helyesen kezdeni a
dalokat. A hallgató képes lesz dalokat előadni és gyermekeket és fiatalokat megtanítani adott
dalok éneklésére. A tanuló képes lesz adott dalokat egyszerű hangszeres zenei kísérettel előadni.
A hallgató képes lesz azonosítani az egyházzene különböző fejezeteit (ószövetségi, újszövetségi
gyökerek, a kereszténység kezdetei, a középkoron át), az istentisztelet liturgikus elemeivel,
a zsoltárokkal és az általános és középiskolákban a hittanoktatás tantervének részét képező
énekekkel.
A hallgató képes lesz hittanórákat tartani.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz értékelni a szakrális zene területének alapvető összefüggéseit, elveit
és elméleteit. A tanuló képes lesz azonosítani a zene egyes területein felmerülő problémák
különböző kidolgozottsági szintjeit. A hallgató képes lesz megvédeni a választott fogalmi és
kategorikus apparátust, önállóan és kreatívan dolgozni a forrásokkal, valamint értelmezni és
elemezni a tudományos szövegeket. A hallgató képes lesz a kereszténység különböző területein
katekézist végezni és egyházzenét tanítani, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok
feltételeinek betartásával. A hallgató képes lesz hatékonyan dolgozni egyénileg, egy csapat
tagjaként vagy vezetőjeként.
A hallgatók képesek lesznek a hittanoktatási tankönyveket eszközként használni szakmai céljaik
eléréséhez.

Tantárgy vázlata:
Egyházzene 3. részterület
1. Az énekek fő csoportjai a liturgiában és a vallási oktatásban. Az ének mint ima Az ének mint
dicshimnusz. Ének mint bűnvallás. A dal mint bűnvallomás. Ének mint hitvallás.
2. Az Ó- és Újszövetség tanítása az éneklésről.
3. Éneklés az apostoli és óegyházi időkben: Ambrosius, Nagy Gergely pápa, gregorián, népdalok.
A reformátorok tanításai az egyházi éneklésről: Luther, Kálvin, Genfi zsoltárok, Szenczi Molnár
Albert zsoltárfordításai.
5. Énekeskönyvek a reformáció korától napjainkig. A református énekeskönyv tartalmának
rendezése (2021).
6. Adventi és karácsonyi énekek.
7. Húsvéti és húsvéti énekek.
8. Pünkösdi dalok.
9. Egyszerű hangszerelésű ünnepi dalok.
10. Más vallási ünnepek dalai.
11. Reggeli és esti énekek, asztali áldás.
12. Ifjúsági énekek a református énekeskönyvben.
13. A református énekeskönyv énekeinek egyszerű hangszerelése.
Elvi katekétika részterület
1. Isten tenyerén : a református hitvallás tankönyve az általános iskola első osztályos tanulói
számára
2. Úton Istennel : református hitvallás tankönyv 2. osztályos általános iskolásoknak
3. Isten, a Megváltó szeretetében : református hitvallású tankönyv a 3. osztályos tanulók számára
4. Isten a mi királyunk : református hittankönyv 4. osztályos tanulóknak
5. Istennel a döntéseinkben : református hittankönyv az általános iskola 5. osztályos tanulói számára
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6. Isten világosságában : református hittankönyv az általános iskola 6. osztályos tanulói számára
7. Isten vonzásában : református hittankönyv az általános iskola 7. osztályos tanulói számára
8. Isten Igéjének fényében : református hit- és erkölcstan tankönyv az általános iskola 8. osztályosai
számára
9. Isten utat mutat a mindennapi életben : református hit- és erkölcstan tankönyv az általános iskola
9. osztályos tanulói számára.
10. Középiskolai tankönyvmodulok : Az ószövetségi Biblia ismerete, alapmodul, Az újszövetségi
Biblia ismerete, alapmodul.
11. Etikai alapmodul, dogmatikai alapmodul
12. Egyháztörténeti alapmodul - magyar egyháztörténet, egyháztörténeti alapmodul - egyetemes
egyháztörténet, átfogó egyháztörténeti alapmodul.
13. Kohéziós alapmodul, Egyházismeret alapmodul

Szakirodalom:
Isten tenyerén : Református hittan tankönyv 1. osztályos tanulók részére / Bölcsföldiné Türk
Emese, Szénási Lilla, Szászi Andrea. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-0-0.
http://refpedi.hu/lapozo/egyhazi_beliv_100_szazalekos_2018/
Istennel az úton : Református hittan tankönyv 2. osztályos tanulók részére / Kustár Gábor,
Szénási Lilla, Szászi Andrea. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-1-7.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan2_egyhazi/#page=1
A szabadító Isten szeretetében : Református hittan tankönyv 3. osztályos tanulók számára /
László Lilla, Szászi Andrea, Szénási Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-2-4.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan-3_TK_beliv_2017_PRESS/
Isten a mi királyunk : Református hittan tankönyv 4. osztályos tanulók számára / László Lilla,
Szászi Andrea, Szénási Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-3-1.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan-4_TK_beliv_2017-05-18/
Istennel a döntéseinkben : Református hittan tankönyv 5. osztályos tanulók számára /
Árvavölgyiné Szatmári Ibolya, Kustár Gábor, Szászi Andrea, Miklya Luzsányi Mónika, Szénási
Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-89964-00-0.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan-5-TK_2017_PRESS_96-/
Isten világosságában : Református hittan tankönyv 6. osztályos tanulók számára / Szászi Andrea,
Szénási Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-6-2.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan-6_TK_2017_PRESS/
Isten vonzásában : Református hittan tankönyv 7. osztályos tanulók számára / Bölcsföldiné Türk
Emese, Szászi Andrea, Szénási Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-5-5.
http://refpedi.hu/lapozo/7_HITTANKONYV_BELIV_2017_PRESS/
Isten igéjének tükrében : Református hit- és erkölcstan tankönyv 8. osztályos tanulók számára /
Jakab-Szászi Andrea. - Budapest: RPI, 2016. - ISBN 978-963-558-322-5.
http://refpedi.hu/lapozo/8_TK_2017_PRESS/
Középiskolai alapmodulok: http://rpi.reformatus.hu/alapmodulok
Szénási Lilla. Szempontok a Z generáció katechéziséhez. Magyar Református Nevelés. Sz. 4
(2017), p. 15-29.
Szénási Lilla. Kihívások és lehetőségek a Digitális generáció oktatásban. Teológiai Fórum. Évf.
9, sz. 1 (2015), p. 17-27. ISSN 1337-6519.
Szénási Lilla. Új hittankönyvek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház használatában.
Teológiai Fórum : Vedecký časopis Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho
a Teologického inštitútu J. Calvína : A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a
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Calvin J. Teológiai Akadémia tudományos folyóirata. Évf. 12, sz. 2 (2018), p. 57-67. ISSN
1337-6519.
AZ ÚRNAK ZENGJEN AZ ÉNEK – ifjúsági énekeskönyv. - Budapest : Magyar Református
Egyházak Tanácskozó Zsinata és a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója,
2007. ISBN 9789635580354.
Református énekeskönyv, Kálvin János Kiadója Budapest, 2021.
Reformátusok a kegyelem trónusánál : A magyar református istentisztelet megújulásának
teológiai alapelvei / Fekete Károly. - 1. vyd. - Budapest : Magyarországi Református Egyház
Kálvin János Kiadója, 2010. - 44 s. - ISBN 978 963 558 158 0.
https://www.google.com/search?q=reform%C3%A1tusok+a+kegyelem+tr%C3%B3nus
%C3%A1n%C3%A1l&rlz=1C1GCEA_enSK916SK916&oq=reform%C3%A1tusok+a
+kegyel&aqs=chrome.0.0j69i57.6321j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
A református gyülekezeti éneklés. Református egyházi könyvtár 25. kötete / Csomasz Tóth
Kálmán. - Budapest, 1950.
Dicsérjétek az Urat! Tudnivalók énekeinkről / Csomasz Tóth Kálmán. - Budapest, 1971.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A kurzus a következő részterületeket foglalja magában: Egyházzene 3
Elvi katekétika

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Mgr. Kinga Süll, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/PK1/22

Tantárgy megnevezése: Gyakorlati kateketika 1

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). Az Egyházzene 1 a hallgató aktív részvételét követeli meg a
félév során. A tananyag elsajátítása - az egyházzene története, válogatott énekek a református
hittanoktatás tankönyvéből és más, gyermekeknek és fiataloknak szánt énekeskönyvekből.
A katekétikai munka forrásai 1. altárgyból a hallgatóknak írásbeli feladatokat kell beadniuk.
A kurzus értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd a Tanulmányi
Szabályzat 10. A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények értékelése című cikkelyét a
Tanulmányi Szabályzat Kiindulópontjai).
Hallgatói munkaterhelés:
3 kredit = 75-90 óra
26 óra részvétel a kontaktórákon; 11 óra ajánlott irodalom tanulmányozása, az órán adott
feladatok elkészítése; 38-53 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A végzett hallgató általános ismeretekkel rendelkezik a tanulmányi területről a szintézis szintjén.
A hallgató képes lesz a szakterület alapvető területeinek elméleti ismereteit rendszerezni,
és a fő témák (például az egyházzene, a himnológia és az éneklés alapjai) összefüggésében
következtetéseket és összefüggéseket levonni közöttük.
Ugyanakkor a hallgató képes lesz a pedagógiai és katekétikai alapismeretek osztályozására és
magyarázatára.
A hallgató képes lesz azonosítani az alapvető fogalmi, kategorikus és módszertani apparátust.
Képességek:
A végzett hallgató képes lesz az egyházzene főbb problémáinak elemzésére és megoldására a
szakterület elméleti alapjainak elsajátítása, az ezekhez a területekhez tartozó részdiszciplínák
háttérismereteinek elsajátítása szintjén.
Konkrét szakmai problémák megoldása során a diplomások képesek lesznek megoldási
javaslatokat tenni a gyakorlati tevékenység során.
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Képes lesz aktív pedagógiai és katekétikai munkában való részvételre.
Képes lesz olyan tevékenységeket végezni, mint a misszió és a lelkipásztori szervezés, a
gyermekekkel, fiatalokkal való munka. A tanuló jártas lesz az adott tanév egyházi ének
tantárgyának pedagógiai módszereiben és tartalmában.
Képes lesz énekelni, vezetni az éneklést, helyesen kezdeni a dalokat.
A hallgató képes lesz dalokat előadni és gyermekeket és fiatalokat megtanítani adott dalok
éneklésére.
A tanuló képes lesz adott dalokat egyszerű hangszeres zenei kísérettel előadni. A hallgató képes
lesz azonosítani az egyházzene különböző fejezeteit (ószövetségi, újszövetségi gyökerek, a
kereszténység kezdetei, a középkoron át), az istentisztelet liturgikus elemeivel, a zsoltárokkal és
az általános és középiskolákban a hittanoktatás tantervének részét képező énekekkel.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz értékelni a szakrális zene tanulmányi területének alapvető összefüggéseit,
elveit és elméleteit.
A tanuló képes lesz azonosítani a zene egyes területein felmerülő problémák különböző
kidolgozottsági szintjeit.
A hallgató képes lesz megvédeni a választott fogalmi és kategorikus apparátust, önállóan és
kreatívan dolgozni a forrásokkal, valamint értelmezni és elemezni tudományos szövegeket.
A hallgató képes lesz a kereszténység különböző területein katekézist végezni és egyházzenét
tanítani, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok feltételeinek betartásával.
A hallgató képes lesz hatékonyan dolgozni egyénileg, egy csapat tagjaként vagy vezetőjeként.

Tantárgy vázlata:
Egyházzene 1. részterület:
Zenei bevezetés. 1 A helyes éneklés technikája. A gyermekek énekhangjának sajátosságai.
2. Énekes anyag óvodáskorú gyermekek számára I. ("Vígan énekelj az Úrnak!" 4., 7., 11., 19., 28.
sz.)
3. Énekes anyag óvodáskorú gyermekek számára II ("Vígan énekelj az Úrnak!" 32., 42., 45., 52.,
56. szám)
4. Énekes anyag óvodáskorú gyermekek számára III ("Vígan énekelj az Úrnak!" 64., 65., 66., 76.,
81., 85. sz.)
5. Óvodáskori gyermekdalok egyszerű hangszerelése.
6. Énekanyag az I. osztályos tanulók számára ("Isten tenyerén" No. 1-7)
7. Énekanyag II. osztályos tanulóknak ("Isten tenyerén " No. 8-14.)
8. Énekes anyag III. osztályos tanulók számára ("Isten tenyerén" 15-20. sz.)
9. Egyszerű hangszerelésű gyermekdalok 1. osztályos tanulók számára.
10. Énekes anyag a 2. I. osztályos tanulók számára ("Istennel az úton" 1-7. sz.).
11. Énekanyag II. osztályos tanulók számára ("Istennel az úton", 8-14. szám).
12. Énekes anyag a III. osztály 2. osztályos tanulói számára ("Istennel az úton", 15-20. sz.).
13. Gyermekdalok egyszerű hangszerelése 2. osztályos tanulók számára.
A katekétikai munka forrásai 1. részterület:
Vallási nevelés és vallásértelmezés.
A vallásos nevelés története.
A vallási oktatás tendenciái.
A vallási oktatás értelmezése.
Bevezetés a Bibliába.
Bevezetés az egyháztörténelembe
Bevezetés a dogmatikába
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Bevezetés az etikába
Bevezetés az egyházi életbe
Bevezetés a keresztény vallásokba
Bevezetés a pszichológiába
Bevezetés a vallásfilozófiába.
Összefoglaló

Szakirodalom:
Vígan énekelj az Úrnak! / Képzési segédanyag RPI képzésekhez, óvodapedagódusok és
katechéták számára – Budapest : RPI, 2016 http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/tanari_s/
Ovodai_enekgyujtemeny_2016.pdf
Isten tenyerén : Református hittan tankönyv 1. osztályos tanulók részére / Bölcsföldiné Türk
Emese, Szénási Lilla, Szászi Andrea. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-0-0.
http://refpedi.hu/lapozo/egyhazi_beliv_100_szazalekos_2018/
Istennel az úton : Református hittan tankönyv 2. osztályos tanulók részére / Kustár Gábor,
Szénási Lilla, Szászi Andrea. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-1-7.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan2_egyhazi/#page=1
AZ ÚRNAK ZENGJEN AZ ÉNEK – ifjúsági énekeskönyv. - Budapest : Magyar Református
Egyházak Tanácskozó Zsinata és a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója,
2007. ISBN 9789635580354.
Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, Károli Gáspár református Egyetem Hittudományi
Kar Gyakorlati teológiai Tanszéke, Budapest, 1996
Bognárné Kocsis Judit: Valláspedagógiai nézetek, kutatások nemzetközi kitekintésben, Új
Pedagógiai Szemle, 2018/9-10,
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/vallaspedagogiai-nezetek-kutatasok-
nemzetkozi-kitekintesben
Lukács László: Valláspedagógia, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, kézirat, 2010

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A tantárgy a következő részterületeket foglalja magába: Egyházzene 1.
A kateketikai munka forrásai 1.

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Mgr. Kinga Süll, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/PK2/22

Tantárgy megnevezése: Gyakorlati kateketika 2

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye Jénos Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). Az Egyházzene 2. részterület a hallgató aktív részvételét követeli
meg a félév során. A tananyag elsajátítása - az egyházzene története, válogatott énekek a
református vallásoktatás tantárgy tankönyvéből és más, gyermekeknek és fiataloknak szánt
énekeskönyvekből. A katechetikai munka forrásai 2. részterületből a hallgatóknak írásbeli
feladatokat kell beadniuk. A kurzus értékelése a tanulmányi szabályzattal összhangban történik
(lásd Art. 10. A tanulmányok ellenőrzése és a Tanulmányi Szabályzat tanulási eredményeinek
értékelése eredmények).
Hallgatói óraterhelés:
3 kredit = 75-90 óra
26 óra részvétel a kontaktórákon; 11 óra ajánlott irodalom tanulmányozása, az órán adott
feladatok elkészítése; 38-53 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A végzett hallgató általános ismeretekkel rendelkezik a tanulmányi területről a szintézis szintjén.
A hallgató képes lesz a szakterület alapvető területeinek elméleti ismereteit rendszerezni,
és a fő témák (például az egyházzene, a himnológia és az éneklés alapjai) összefüggésében
következtetéseket és összefüggéseket levonni közöttük. Ugyanakkor a hallgató képes lesz a
pedagógiai és katekétikai alapismeretek osztályozására és magyarázatára. A hallgató képes lesz
azonosítani az alapvető fogalmi, kategorikus és módszertani apparátust.
A hallgató megismerkedik a katekézisben használható társasjátékokkal.
Képességek:
A végzett hallgató képes lesz az egyházzene főbb problémáinak elemzésére és megoldására a
szakterület elméleti alapjainak elsajátítása, az ezekhez a területekhez tartozó részdiszciplínák
háttérismereteinek elsajátítása szintjén. Konkrét szakmai problémák megoldása során a
diplomások képesek lesznek megoldási javaslatokat tenni a gyakorlati tevékenység során.
Képes lesz aktív pedagógiai és katekétikai munkában való részvételre. Képes lesz olyan
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tevékenységeket végezni, mint a misszió és a lelkipásztori szervezés, a gyermekekkel,
fiatalokkal való munka. A tanuló jártas lesz az adott tanév egyházi ének tantárgyának pedagógiai
módszereiben és tartalmában. Képes lesz énekelni, vezetni az éneklést, helyesen kezdeni a
dalokat. A hallgató képes lesz dalokat előadni és gyermekeket és fiatalokat megtanítani adott
dalok éneklésére. A tanuló képes lesz adott dalokat egyszerű hangszeres zenei kísérettel előadni.
A hallgató képes lesz azonosítani az egyházzene különböző fejezeteit (ószövetségi, újszövetségi
gyökerek, a kereszténység kezdetei, a középkoron át), az istentisztelet liturgikus elemeivel,
a zsoltárokkal és az általános és középiskolákban a hittanoktatás tantervének részét képező
énekekkel.
A tanuló képes lesz kreatívan használni a társasjátékokat az osztályteremben.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz értékelni az egyházzene tanulmányi területének alapvető összefüggéseit,
elveit és elméleteit. A tanuló képes lesz azonosítani a zene egyes területein felmerülő problémák
különböző kidolgozottsági szintjeit. A hallgató képes lesz önállóan és kreatívan dolgozni a
forrásokkal, valamint értelmezni és elemezni a tudományos szövegeket. A hallgató képes lesz a
kereszténység különböző területein katekézist végezni és egyházzenét tanítani. A hallgató képes
lesz hatékonyan dolgozni egyénileg, egy csapat tagjaként vagy vezetőjeként.
A diákok arra törekednek, hogy kreativitásukat eszközként használják szakmai céljaik eléréséhez.

Tantárgy vázlata:
Egyházzene 2. részterület:
1. Zenei bevezetés.
2. Énekes anyag a 3. osztályos tanulók számára I. ("A szabadító Isten szeretetében" Nr. 1-7.)
3. Énekes anyag a 3. osztályos tanulók számára II. ("A szabadító Isten szeretetében" Nr. 8-14.)
4. Énekes anyag III. osztályos tanulók számára ("A szabadító Isten szeretetében" 15-20. sz.)
5. Gyermekdalok egyszerű hangszerelése 3. osztályos tanulók számára.
6. Énekes anyag a 4. I. osztályos tanulók számára ("Isten a mi királyunk" Nr. 1-6.)
7. Énekes anyag a II. 4. osztályos tanulók számára ("Isten a mi királyunk" Nr. 7-12.)
8. Énekes anyag a III. 4. osztályos tanulók számára ("Isten a mi királyunk" Nr. 13-17.)
9. Gyermekdalok egyszerű hangszerelése 4. osztályos tanulók számára.
10. Énekes anyag az 5. I. osztályos tanulók számára ("Istennel a döntéseinkben" Nr. 1-7.)
11. Énekes anyag az 5. II. osztályos tanulók számára ("Istennel a döntéseinkben" Nr. 8-14.)
12. Énekes anyag az 5. III. osztályos tanulók számára ("Istennel a döntéseinkben" Nr. 15-20.)
13. Gyermekdalok egyszerű hangszerelése 5. osztályos tanulók számára.
A katekétikai munka forrásai 2. részterület:
Játék, társasjátékok.
A játék helye és jelentősége a gyermekek és fiatalok oktatásában.
Hittanoktatás - csoportos játék.
Játéktípusok.
A játék mint terápia.
Keresztény társasjátékok különböző korosztályoknak.
Kezes-lábas
Logisztory/Logisztory-Reformáció
Tálentumok
Úton-útfélen
Közösségépítő játékok.
A játék megduplázása
Egy saját tervezésű bibliai társasjáték bemutatása.
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Szakirodalom:
A szabadító Isten szeretetében : Református hittan tankönyv 3. osztályos tanulók számára /
László Lilla, Szászi Andrea, Szénási Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-2-4.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan-3_TK_beliv_2017_PRESS/
Isten a mi királyunk : Református hittan tankönyv 4. osztályos tanulók számára / László Lilla,
Szászi Andrea, Szénási Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-3-1.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan-4_TK_beliv_2017-05-18/
Istennel a döntéseinkben : Református hittan tankönyv 5. osztályos tanulók számára /
Árvavölgyiné Szatmári Ibolya, Kustár Gábor, Szászi Andrea, Miklya Luzsányi Mónika, Szénási
Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-89964-00-0.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan-5-TK_2017_PRESS_96-/
AZ ÚRNAK ZENGJEN AZ ÉNEK – ifjúsági énekeskönyv. - Budapest : Magyar Református
Egyházak Tanácskozó Zsinata és a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója,
2007. ISBN 9789635580354.
Turbucz Erzsébet: Játék és hitoktatás, Budapest, 2009, Református Pedagógiai Intézet, ISBN
978-963-9700-42-0
Szászi Andrea: Közösségépítő/közösségteremtő játékok serdülőkorban, Magyar Református
Nevelés, 2021/1, 76-87.p. ISSN 1585-7565
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/MRN/MRN2010_1_ebook.pdf
Miklya Luzsényi Mónika – Miklya Zsolt: Gyülekezeti ludotéka, Magyar Református Nevelés,
2021/1, 76-87.p. ISSN 1585-7565
http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/MRN/MRN2010_1_ebook.pdf
Miklya Luzsányi Mónika – Miklya zsolt: Játéktár a mesélő Bibliához, Harmat Kiadó, Budapest,
2008, ISBN 978-963-288-001-3

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A kurzus a következő részterületeket foglalja magába: Egyházzene 2
A kateketikai munka forrásai 2

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: ThDr. Lilla Szénási, PhD., Mgr. Kinga Süll, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/PK3/22

Tantárgy megnevezése: Gyakorlati kateketika 3

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium / Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a vonatkozó tanulmányi szabályoknak megfelelően kell részt vennie az
előadásokon (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). A 3. egyházzene a hallgató aktív részvételét követeli meg a
félév során. A tananyag elsajátítása - az egyházzene története, válogatott énekek a református
hittanoktatás tankönyvéből és más, gyermekeknek és fiataloknak szánt énekeskönyvekből. A
katechetikai munka forrásai részterületről a 3. tantárgyból a hallgatóknak írásbeli feladatokat
kell beadniuk. A kurzus értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd a
Tanulmányi Szabályzat 10. A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények értékelése című
cikkelyét).
Hallgatói óraterhelés:
3 kredit = 75-90 óra
26 óra részvétel a kontaktórákon; 11 óra ajánlott irodalom tanulmányozása, az órán adott
feladatok elkészítése; 38-53 óra önálló tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A végzett hallgató általános ismeretekkel rendelkezik a tanulmányi területről a szintézis szintjén.
A hallgató képes lesz a szakterület alapvető területeinek elméleti ismereteit rendszerezni,
és a fő témák (például az egyházzene, a himnológia és az éneklés alapjai) összefüggésében
következtetéseket és összefüggéseket levonni közöttük. Ugyanakkor a hallgató képes lesz a
pedagógiai és katekétikai alapismeretek osztályozására és magyarázatára. A hallgató képes lesz
azonosítani az alapvető fogalmi, kategorikus és módszertani apparátust.
A hallgató megismerkedik a missziológia speciális témájával - az ifjúsági misszióval, a terület
lehetőségeivel és problémáival, a különböző tevékenységekkel vagy témákkal, amelyeket az
ifjúsági csoporttalálkozókra szánnak.
Képességek:
A végzett hallgató képes lesz az egyházzene főbb problémáinak elemzésére és megoldására a
szakterület elméleti alapjainak, az ezekhez a területekhez tartozó részterületek háttérismereteinek
elsajátítása szintjén. Konkrét szakmai problémák megoldása során a diplomások képesek lesznek
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megoldási javaslatokat tenni a gyakorlati tevékenység során. Képes lesz aktív pedagógiai és
katekétikai munkában való részvételre. Képes lesz olyan tevékenységeket végezni, mint a misszió
és a lelkipásztori szervezés, a gyermekekkel, fiatalokkal való munka. A hallgató megismeri
az adott tanév egyházi ének tantárgyának pedagógiai módszereit és tartalmát. Képes lesz
énekelni, vezetni az éneklést, helyesen kezdeni a dalokat. A hallgató képes lesz dalokat előadni és
gyermekeket és fiatalokat megtanítani adott dalok éneklésére. A tanuló képes lesz adott dalokat
egyszerű hangszeres zenei kísérettel előadni. A hallgató képes lesz azonosítani az egyházzene
különböző fejezeteit (ószövetségi, újszövetségi gyökerek, a kereszténység kezdetei, a középkoron
át), az istentisztelet liturgikus elemeivel, a zsoltárokkal és az általános és középiskolákban a
hittanoktatás tantervének részét képező énekekkel.
A hallgató képes lesz ifjúsági rendezvények szervezésére és vezetésére.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz értékelni a szakrális zene területének alapvető összefüggéseit, elveit és
elméleteit. A hallgató képes lesz azonosítani a zene egyes területein a kérdések kidolgozásának
különböző színvonalát. A hallgató képes lesz megvédeni a választott fogalmi és kategorikus
apparátust, önállóan és kreatívan dolgozni a forrásokkal, valamint értelmezni és elemezni a
tudományos szövegeket. A hallgató képes lesz a kereszténység különböző területein katekézist
végezni és egyházzenét tanítani, az általánosan kötelező érvényű jogszabályok feltételeinek
betartásával. A hallgató képes lesz hatékonyan dolgozni egyénileg, egy csapat tagjaként vagy
vezetőjeként.
A hallgatók arra törekednek, hogy kreativitásukat eszközként használják szakmai céljaik
eléréséhez.

Tantárgy vázlata:
Egyházzene 3 részterület:
1. Zenei bevezetés. A gyermekek és fiatalok énekhangjának sajátosságai. A helyes éneklés
technikája.
2. Énekes anyag a 6. osztályos tanulók számára I. ("Isten világosságában" Nr. 1-7.)
3. Énekes anyag a 6. osztályos tanulók számára II.("Isten világosságában" Nr. 8-14.)
4. Énekes anyag a osztályos tanulók számára III. ("Isten világosságában" Nr. 15-20.)
5. Gyermekdalok egyszerű hangszerelése 6. osztályos tanulók számára.
6. Énekes anyag a 7. osztályos tanulók számára I. ("Isten vonzásában" Nr. 1-7.)
7. Énekes anyag a 7. osztályos tanulók számára II. ("Isten vonzásában" Nr. 8-14.)
8. Énekes anyag a 7. osztályos tanulók számára III. ("Isten vonzásában" Nr. 15-19.)
9. Gyermekdalok egyszerű hangszerelése 7. osztályos tanulók számára.
10. Énekes anyag a 8. osztályos tanulók számára I. ("Isten igéjének tükrében" Nr. 1-7.)
11. Énekes anyag 8. osztályos tanulóknak II. ("Isten igéjének tükrében" Nr. 8-14.)
12. Énekes anyag 8. osztályos tanulóknak III. ("Isten igéjének tükrében" Nr. 15-20.)
13. Gyermekdalok egyszerű hangszerelése 8. osztályos tanulók számára.
A kateketikai munka forrásai 3 részterület:
1. Ifjúsági misszió.
2. A missziói munkatársak személyes és szakmai megközelítése.
3. Evangelizáció.
4. Az ifjúsági szolgálat megszervezése.
5. Diakónia mint ifjúsági szolgálat.
6. Filmklub.
7. Ifjúsági kórus.
8. Sporttevékenységek.
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9. Szervezett szabadidő eltöltés a fiatalok számára.
10. Nyári táborok szervezése.
11. Imaközösségek szervezése.
12. Kreatív lelkiség,
13. A diákok írásbeli munkáinak bemutatása.

Szakirodalom:
Isten világosságában : Református hittan tankönyv 6. osztályos tanulók számára / Szászi Andrea,
Szénási Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-6-2.
http://refpedi.hu/lapozo/Hittan-6_TK_2017_PRESS/
Isten vonzásában : Református hittan tankönyv 7. osztályos tanulók számára / Bölcsföldiné Türk
Emese, Szászi Andrea, Szénási Lilla. - Rimaszombat, 2018. - ISBN 978-80-972985-5-5.
http://refpedi.hu/lapozo/7_HITTANKONYV_BELIV_2017_PRESS/
Isten igéjének tükrében : Református hit- és erkölcstan tankönyv 8. osztályos tanulók számára /
Jakab-Szászi Andrea. - Budapest: RPI, 2016. - ISBN 978-963-558-322-5.
http://refpedi.hu/lapozo/8_TK_2017_PRESS/
AZ ÚRNAK ZENGJEN AZ ÉNEK – ifjúsági énekeskönyv. - Budapest : Magyar Református
Egyházak Tanácskozó Zsinata és a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója,
2007. ISBN 9789635580354.
Bunrs, Jim: Ifjúságépítök. Debrecen, Új Remény Alapítvány ISBN 978 963 87604 7 0
Fields, Doug: Az ifjúsági munka elsö két éve. Új Remény Alapítvány
Bölcsföldi András: Tizenötlet. Parakletos Könyvesház. Kiskunfélegyháza. 2005. ISBN 963
86814 0 3
Bölcsföldi András: Kreatív segítségek az ifi munkához, IFI_KAPTÁR_FÜZETEK I.,
Dunamelléki Református Egyházkerület Ifjúsági Missziója, ISBN 978-963-89654-1-7
Szénási Lilla. "Mert kell egy hely, egy vonzás, melyhez tartozunk" a serdülők egyházi életbe való
bevonásának lehetőségeiről. In: Zborník 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J.
Selyeho - 2018: Sekcia teologických vied. = A Selye János Egyetem 2018-as 10. Nemzetközi
Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Teológiai szekció Komárno: Univerzita J.
Selyeho, 2018, CD-ROM, s. 20-26. ISBN 978-80-8122-254-2.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:
A kurzus a következő részterületeket foglalja magába: Egyházzene 2
A kateketikai munka forrásai 2

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Mgr. Kinga Süll, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/SKD/22

Tantárgy megnevezése: Keresztyén felekezetek szeminárium

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a szemináriumon a hatályos tanulmányi szabályzatnak megfelelően kell
részt vennie (lásd 8. cikkelye a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). Aktív részvétel az üléseken (értékelés). A félév során a hallgató
3 írásbeli feladatot nyújt be. A tantárgy sikeres teljesítéséhez a hallgatónak legalább 50%-os
eredményt kell elérnie.A tantárgy értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik
(lásd a Tanulmányi Szabályzat 10. cikkelyét: A tanulmányok ellenőrzése és a tanulmányi
eredmények értékelése).
Hallgatói munkaterhelés:
3 kredit = 75-90 óra
26 óra részvétel a kontaktórákon; 11 óra ajánlott irodalom tanulmányozása, prezentációk és
szemináriumi dolgozatok készítése; 38-53 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A hallgató megismerkedik a különböző keresztény felekezetekkel és azok főbb teológiai
jellemzőivel.
A hallgató tájékoztatást kap a következőkről: a Szentháromság személyei és munkájuk, a
szentségek és a tanítás sajátosságai.
A hallgató ismeri az egyház ünnepeit és istentiszteleteit.
A hallgató megismerkedik egy adott egyház hitéletével és vallási gyakorlatával.
Képességek:
A hallgató képes lesz a keresztény felekezetek alapvető ismereteinek használatára.
A hallgató képes lesz leírni az egyes felekezetek sajátosságait a katekézisben.
A tanuló képes lesz összehasonlítani a keresztény felekezeteket.
Kompetenciák:
A tanuló képes lesz különbséget tenni a vallási felekezetek között.
A tanuló képes lesz leírni a katekézisben használt vallási meggyőződéseket.
A hallgató képes lesz alkalmazni ismereteit a katekézis során.
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Tantárgy vázlata:
1. A világ vallási felosztása (a kereszténység helye a világvallások között),
2. Ortodox Egyház,
3. A római katolikus egyház,
4. Evangélikus egyház a. v,
5. Református egyház,
6. A hallgatók prezentációja,
7. Baptista közösség,
8. Adventista Egyház,
9. Pünkösdi Egyház,
10. A hallgatók prezentációja,
11-12. Új protestáns kisegyházak,
13. A hallgatók prezentációja

Szakirodalom:
Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás, Budapest : Gondolat, 1987. - 524 s. - ISBN 963 281
732 X
Szimonidesz Lajos: A világ vallásai II. : Zsidóság és kereszténység - 1. vyd. - Budapest : Dante
Kiadó. - 318 s.
Pál Beáta: Keresztyén felekezetek, Budapest, Református Pedagógiai Intézet, Kálvin Kiadó,
2016, http://refpedi.hu/lapozo/Keresztyen_felekezetek_vilaga_2016/

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/SPO/22

Tantárgy megnevezése: Poimenika szeminárium

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a szemináriumon a hatályos tanulmányi szabályzatnak megfelelően kell
részt vennie (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése).
Aktív, kezdeményező részvétel a műhely jellegű találkozókon, a szakirodalom egyéni
tanulmányozása és közös értékelése; szemináriumi dolgozat kidolgozása a szakterület egy adott
szegmensének kérdéseiről. A kurzus értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik
(lásd a Tanulmányi Szabályzat 10. cikkét: A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények
értékelése).
Hallgatói óraterhelés:
26 óra részvétel kontaktórákon; 8 óra ajánlott irodalom tanulmányozása, prezentációk és
szemináriumi dolgozatok készítése; 12-26 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A szemináriumi foglalkozások a poimenikában már megszerzett elméleti ismeretekre építve és
azokat figyelembe véve a hallgató gyakorlati tapasztalatokat szerez a lelkipásztori szolgálatban,
amelyekkel valószínűleg találkozni fog a jövőbeli tanítási gyakorlatában. Ez olyan témákat
foglal magában, mint a gyermekpasztoráció, a gyermekek és fiatalok pszichológiai, lelki
problémáinak kezelése; konfliktusok a társas kapcsolatokban (barátság, szerelem, család). A
hallgató modellezett beszélgetésekben vesz részt, hogy betekintést nyerjen a problémákba és azok
lehetséges gyakorlati lelkipásztori megoldásaiba.
Képességek:
A hallgató modellezett gyakorlatokon keresztül olyan készségeket szerez, amelyek lehetővé
teszik számára, hogy a lelkigondozás eszközeit a gyermekek és fiatalok különböző problémáinak
kezeléséhez használja. Képes lesz a tanulók pszichológiai és lelki problémáinak egy részét
elemezni, lelkigondozói beszélgetéseket folytatni; megtanulja a kommunikáció azon elemeit,
amelyek segítenek a problémák verbalizálásában és részben megoldásában.
Kompetenciák:
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A végzősök empatikus és altruista viselkedése és hozzáállása nagymértékben javul. Az
emberekkel, különösen a tanulókkal való kapcsolata pozitívan alakul. Érzékennyé, fogékonnyá
válik a diákok számos problémája iránt. A diplomások felelősségteljes magatartást tanúsítanak az
interperszonális kapcsolatokban és a tanítási gyakorlatban.

Tantárgy vázlata:
1, A tanulók különböző problémái (6-11 évesek)
2, A tanulók különböző problémái (12-15 év)
3, A tanulók különböző problémái (16-18 évesek)
4, Lelkipásztori interjú - felkészülés az interjúra
5, Lelkipásztori interjú - a probléma megfogalmazása
6, Lelkipásztori interjú - a probléma tisztázásának módszerei
7, Lelkipásztori interjú - különböző formák, a válaszadás elemei (EISPU rendszer)
8, Lelkipásztori interjú - hasznos, helyes válaszok
9, Lelkipásztori beszélgetés - nem segítő, nem megfelelő válaszok
10, Lelkipásztori interjú - a tanulók lehetséges reakciói
11, Katarzis
12, A tanulók döntéshozatalának segítése
13, Az interjú értékelése

Szakirodalom:
Worthington, Everett: Lelkigondozói ABC, Budapest, Harmat, 2020, ISBN 978 963 9148 76 5
Hézser, Gábor: A pásztori pszichológia kézikönyve. Budapest, Kálvin Kiadó, 0995, ISBN 963 30
631 7

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/OB/22

Tantárgy megnevezése: Záródolgozat és annak megvédése

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 8

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A záródolgozat elkészítése során a hallgató a témavezető utasításait és a Selye János Egyetemen
íródó záró-, szak-, rigorózus és habilitációs dolgozatok elkészítéséről, regisztrációjáról, az
ezekhez való hozzáférésről és archivációjukról szóló rektori irányelvet követi. A záródolgozat
javasolt terjedelme 30–40 oldal (54 000 – 72 000 leütés szóközökkel). A záródolgozat leadásának
határidejét az akadémiai év időbeosztása tartalmazza. A záródolgozat eredetiségvizsgálata a
záródolgozatok központi nyilvántartásában történik. Ennek eredményéről jegyzőkönyv készül.
Az eredetiségvizsgálat a védés elengedhetetlen feltétele. A záródolgozat leadásának részét képezi
a záródolgozat digitális másolatainak használatáról szóló, a hallgató és az egyetem által képviselt
Szlovák Köztársaság között megköttetett licencszerződés.
A záródolgozatot a témavezető és a bíráló értékelik, akik a megadott szempontok alapján készítik
el a bírálatukat.
A témavezető főként a cél teljesítését, a hallgató önállóságát és a téma feldolgozása során
mutatott kezdeményezőkészségét, a témavezetővel való együttműködést, a záródolgozat
logikus felépítését, a választott módszereket és módszertant, a dolgozat szakmai színvonalát,
a téma feldolgozásának mélységét és minőségét, a dolgozat hasznosságát, eredményeinek
felhasználhatóságát, az irodalommal való munkát, a felhasznált források relevanciáját, valamint a
dolgozat formai jegyeit, helyesírását, stílusát és eredetiségét értékeli.
A bíráló főként a dolgozat témájának aktualitását és megfelelő mivoltát, a dolgozat célját és
annak teljesítését, a záródolgozat logikus felépítését, a fejezetek egymásra épülését és felosztását,
az alkalmazott módszerek és módszertan alkalmasságát, a dolgozat szakmai színvonalát,
a téma feldolgozásának mélységét és minőségét, a dolgozat hasznosságát, eredményeinek
felhasználhatóságát, az irodalommal való munkát, a felhasznált források relevanciáját, valamint a
dolgozat formai jegyeit, helyesírását, stílusát és eredetiségét értékeli.
Az államvizsga-bizottság a dolgozat eredetiségét, a hallgatói részvétel arányát a tudományos
probléma megoldásában, a hallgató önállóságát és tudományos-probléma megoldó képességét
értékeli – ide tartozik az irodalmi források felkutatása, a célok megfogalmazása, a módszer
kiválasztása, a kutatási anyag kiválasztása, az értékelés képessége, az eredmények vitára
bocsátása, az eredmények összefoglalása és prezentációja, valamint jelentősége az oktatási
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folyamatban stb. A bizottság értékeli továbbá az eredmények prezentálásának képességét,
beleértve a témával kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat, az időbeli korlátok betartását stb.
Az államvizsga-bizottság egy nem nyilvános megbeszélés keretében értékeli a védés menetét, és
dönt az osztályozásról. Az osztályozás során komplex módon értékeli a záródolgozat színvonalát
és annak megvédését, figyelembe véve a bírálatokat és a védés lefolyását. A bizottság a védést
egy összesített jeggyel értékeli. Az értékelés megegyezhet azzal, ami a bírálatokban szerepel, de
lehet jobb vagy rosszabb is azoknál, a védés menetétől függően.
Az osztályozási skála: A – 100–91%, B – 90–81%, C – 80–71%, D – 70–61%, E – 60–50%. Az a
hallgató, aki nem éri el az 50%-ot, nem kap kreditet.
A védés, valamint az államvizsga szóbeli-teoretikus részének eredményéről a bizottság elnöke
tájékoztat nyilvános keretek között.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
- a hallgató ismeri a tudományos publikáció struktúráját,
- a hallgató önállóan és alkotó módon tudja felhasználni a szakforrásokat,
- a hallgató képes elemezni és értékelni a vizsgált probléma jelenlegi állását a saját szakján,
- a hallgató megfelelő módon ki tudja választani a kutatási módszereket és eljárásokat, és képes
azokat hatékonyan alkalmazni.
Képességek:
- a záródolgozat számot ad arról, hogy a hallgató ismeri a vizsgált probléma elméleti és gyakorlati
vonatkozásait,
- a hallgatónak bizonyítania kell, hogy képes a hazai és a külföldi szakirodalommal való
munkára, ki tudja választani a téma szempontjából fontos információkat, valamint kamatoztatni
tudja a szakirodalom összegyűjtésére, értelmezésére és feldolgozására való képességét,
- a hallgató rendelkezik az önálló tanulás készségével, ami lehetővé teszi számára a tanulmányok
folytatását,
- a hallgató képes összegyűjteni és értelmezni a releváns adatokat (tényeket) a tanulmányi
szakján, és olyan döntéseket tud hozni, amelyek figyelembe veszik a társadalmi, tudományos és
etikai szempontokat,
- a hallgató képes lesz érvekkel alátámasztani az előadott gondolatokat, valamint képes lesz
gyakorlati következtetések levonására és javaslatok megfogalmazására,
- a hallgató képes lesz a záródolgozat eredményeinek prezentálására,
- a hallgató képes a tudományos integritás és etika elveinek betartására.
Kompetenciák:
- a hallgató képes megfelelő módon kifejezésre juttatni saját nyelvi és szakmai kultúráját,
valamint hozzáállását a tanulmányai során felmerülő szakmai kérdésekhez,
- a hallgató képes érvelni, és módszertani szempontból alkalmazni az ismereteit elméleti és
gyakorlati síkon egyaránt,
- a hallgató képes az ismereteit átültetni a gyakorlatba, és képes azok rendszerezésére,
- a hallgató válaszolni tud a témavezető és a bíráló kérdéseire az elvárt színvonalon, s ezáltal
képes záródolgozata sikeres megvédésére.

Tantárgy vázlata:
A záródolgozat megvédésének menete a következő:
1. A hallgató bemutatja a záródolgozatát.
2. Elhangzanak a témavezetői és opponensi bírálatok főbb pontjai.
3. A hallgató válaszol a témavezető és a bíráló kérdéseire.
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4. Szakmai vita a záródolgozatról a hallgatónak feltett kérdésekkel.
A záródolgozat prezentációjának főként az alábbi pontokat kellene tartalmaznia:
1. A témaválasztás rövid indoklása, annak aktualitása és gyakorlati haszna.
2. A dolgozatban kitűzött célok és alkalmazott módszerek megvilágítása.
3. A dolgozat főbb tartalmi kérdései.
4. A hallgató által levont következtetések és javaslatok.
A prezentáció során a hallgató számára biztosított a dolgozat egy példánya, illetve annak
elektronikus prezentációja. A hallgató önállóan mutatja be a dolgozatát legkevesebb 10 perc
terjedelemben. Eközben használhat számítástechnikai eszközöket.
A védés előtt és során a bizottság számára hozzáférhető a záródolgozat.

Szakirodalom:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Enigma, 2004.
A hatályos rektori irányelv a szakdolgozatok és disszertációk szerkesztéséről, nyilvántartásáról,
hozzáféréséről és archiválásáról a Selye János Egyetemen - elérhető a https://www.ujs.sk/
documents/Smernica_c.2-2021o_zaverecnych_pracach_.pdf oldalon.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/ŠS/22

Tantárgy megnevezése: Államvizsga

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Az államvizsgán a tanulmányok időbeosztása szerinti rendes időben mindazok a hallgatók részt
vehetnek, akik a tanulmányaik utolsó évében végzett ellenőrzés során teljesítették a tanulmányi
programban foglalt követelményeket.
A szóbeli államvizsgán a hallgató számot ad a saját szakján szerzett tudásáról és készségeiről,
valamint a vonatkozó szakokkal való interdiszciplináris összefüggésekről. Bizonyítja, hogy
képes információkat, elképzeléseket, problémákat és megoldásokat közvetíteni a szak- és laikus
közönség számára.
Az államvizsga kollokvium formájában valósul meg, amelynek során a hallgató teljesítményét
A-tól FX-ig terjedő skálán értékelik. A jegy beszámítódik a teljes államvizsga-értékelésbe. A
szóbeli vizsga értékelése az alábbi osztályozási skála alapján történik: A – 100–91%, B – 90–
81%, C – 80–71%, D – 70–61%, E – 60–50%. Az a hallgató, aki nem éri el az 50%-ot, nem kap
kreditet.
Az államvizsga és a védés eredményéről a bizottság elnöke tájékoztat nyilvános keretek között.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
- a hallgató ismereteket szerzett a tanulmányi program kötelező és profiltantárgyaiból,
- a hallgató képes definiálni és saját szavaival interpretálni az alapvető fogalmakat,
megmagyarázni és leírni az alapvető folyamatokat, jellemezni és alkalmazni a kutatás
tudományos módszereit a tantárgy tematikus tervében megadott területeken,
- a hallgató képes elemezni és értékelni szakjának eddigi ismereteit.
Képességek:
- a hallgató képes prezentálni a szaktudását,
- a hallgató képes az ismeretei átadására,
- a hallgató képes rendszerezni és alkalmazni a megszerzett elméleti tudást,
- a hallgató rendelkezik az önálló tanulás készségével, ami lehetővé teszi számára a tanulmányok
folytatását.
Kompetenciák:
- a hallgató képes kifejezésre juttatni nyelvi és szakmai kultúráját a szóbeli vizsgán,
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- a hallgató a megszerzett ismereteket tágabb kontextusban is tudja használni,
- a hallgató képes a megszerzett ismereteket a gyakorlatba átültetni és azokat rendszerezni,
- a hallgató képes alkotó módon felhasználni az ismereteit a feladatok megoldása során, valamint
tudja elemezni a problémát és rendszerezni az új megoldásokat,
- a hallgató képes az elvárt színvonalon válaszolni a bizottság kérdéseire.

Tantárgy vázlata:
Bibliai tanulmányok 1-5 tantárgyakból: Ószövetség, Újszövetség
Bevezetés a katechetikába 1-2 tantárgyakból: Ekklesziasztika, Teológiai enciklopédia
A katekétika alapjai 1-4 tantárgyakból: Egyháztörténet, Vallástudomány, Katekétika

Szakirodalom:
A tanulmányi program információs lapjaiban feltüntetett irodalom.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/SSZ/22

Tantárgy megnevezése: Ószövetségi szeminárium

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a szemináriumon a hatályos tanulmányi szabályzatnak megfelelően kell
részt vennie (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). Aktív részvétel az üléseken (értékelés). A félév során a hallgató
3 írásbeli feladatot nyújt be. A sikeres vizsgához a hallgatónak legalább 50%-os eredményt
kell elérnie. A kurzus értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd a
Tanulmányi Szabályzat 10. cikkét: A tanulmányok ellenőrzése és a tanulmányi eredmények
értékelése).
Hallgatói óraterhelés:
3 kredit = 75-90 óra
26 óra részvétel a kontaktórákon; 11 óra ajánlott irodalom tanulmányozása, prezentációk és
szemináriumi dolgozatok készítése; 38-53 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A tanuló elsajátítja az Ószövetség történeteit.
A hallgató ismereteket szerez az ószövetségi történelemről és bevezetést az Ószövetségbe.
A kurzus sikeres elvégzésével a hallgató részletes ismereteket szerez az ószövetségi könyvek
tartalmáról és szerkezetéről.
Képességek:
A kurzus elvégzése után a hallgatók pozitív és megfelelő hozzáállással fognak rendelkezni az
Ószövetséghez.
A tanuló képes lesz eligazodni a Bibliában.
A hallgató képes lesz megérteni a prófétai szövegeket és értelmezni azokat a hallgatók számára.
A hallgató képes lesz a megszerzett ismereteket a gyakorlatban alkalmazni.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz az ószövetségi értékeket beépíteni a katekézis gyakorlatába.
A tanuló képes lesz rámutatni, hogy az Ószövetség is nagyon fontos szerepet játszik a
keresztények életében.
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A tanuló képes lesz arra, hogy másokkal is megismertesse az Ószövetség üdvtörténetét.

Tantárgy vázlata:
1. A Biblia keletkezésének körülményei;
2. A Biblia felosztása, felépítése és mindennapi használata; 3. A teremtésről szóló bibliai tanítás
megismerése; az ember helye a teremtésben és kiemelt szerepe;
4. Bűn; Isten megváltási terve és a megváltó kegyelem ígérete;
5. Hallagtókprezentációja;
6. Isten szövetséget köt a pátriárkákkal; József
7. Izrael népének és Mózesnek a szenvedése;
8. Kivonulás Egyiptomból és a Tízparancsolat;
9. Mindennapi élet az Isten és népe közötti kapcsolatban;
10. Hallgatók prezentációja;
11. A királyság megalapítása Izraelben;
12. Prófécia az Ószövetségben;
13. Hallgatók prezentációja.

Szakirodalom:
Biblia - Magyarázó jegyzetekkel. Kálvin Kiadó, Budapest, 2014.
Jubileumi Kommentár, A Szentírás Magyarázata. I., II. Kötet, Kálvin Kiadó, Budapest,1995.
Karasszon István: Ószövetségi ismeretek vallástanárok számára.Selye János Egyetem, Komárom,
2006.
Karasszon István: Mi van az Ószövetségben? Bibliaismereti vezérfonal. Selye János Egyetem,
Komárom, 2018.
Pecsuk Ottó: Bibliaismereti Kézikönyv, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2008.
Pákozdy László Márton: Bibliaiskola, Budapest, Kálvin Kiadó 2007.
Westermann, Claus – Gloege, Gerhard: A Biblia titkai, Budapest, 1997.
Bándy Juraj: Biblospitový úvod do Starej zmluvy. Univerzita Komenského, Bratislava, 1993.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KAV/KAdb/SNZ/22

Tantárgy megnevezése: Újszövetségi szeminárium

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgatónak a szemináriumon a hatályos tanulmányi szabályzatnak megfelelően kell
részt vennie (lásd 8. cikk. a Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzatának oktatási
tevékenységének szervezése). Aktív részvétel az üléseken (értékelés). A félév során a hallgató
1 írásbeli feladatot (kb. 15 oldal) nyújt be, amelyet szintén bemutatnak. A benyújtott munkának
meg kell felelnie a felsőoktatásban szokásos követelményeknek (hivatkozás, bibliográfia stb.).
A kurzus sikeres teljesítéséhez a hallgatónak legalább 50%-os eredményt kell elérnie. A kurzus
értékelése a Tanulmányi Szabályzatnak megfelelően történik (lásd a Tanulmányi Szabályzat
eredményeinek 10. cikke: A tanulmányok ellenőrzése és a tanulási eredmények értékelése).
Hallgatói óraterhelés:
3 kredit = 75-90 óra
26 óra részvétel kontaktórákon; 11 óra ajánlott szakirodalom tanulmányozása, prezentációk és
szemináriumi dolgozatok készítése; 38-53 óra önképzés.

Oktatási eredmények:
Tudás:
A hallgató elsajátítja az újszövetségi szövegek értelmezésének technikáit.
A hallgató ismereteket szerez az Újszövetség történetéről és az Újszövetség bevezetéséről.
A kurzus sikeres elvégzése után a hallgató gyakorlatot szerez egy tudományos tanulmány
elkészítésében.
Képességek:
A tanuló gyakorlatot szerez az irodalom használatában.
A tanuló gyakorlatot szerez a jegyzetelésben, ami később fontos lesz a katekézis során.
A hallgató áttekintést kap az Újszövetséggel kapcsolatos alapvető irodalomról.
A hallgató képes lesz katekézisben elmagyarázni, hogy Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása
és mennybemenetele hogyan befolyásolta a korai egyház küldetését és fejlődését.
A hallgató képes lesz a gyakorlatban alkalmazni a megszerzett ismereteket.
Kompetenciák:
A hallgató képes lesz az Újszövetség értékeit beépíteni a katekézis gyakorlatába.
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A tanuló képes lesz rámutatni, hogy az Újszövetség nagyon fontos szerepet játszik a keresztények
életében.
A tanuló képes lesz arra, hogy másokkal megismertesse az üdvösség történetét.

Tantárgy vázlata:
1. A Szentírás fő üzenetének felismerése. A szinoptikus evangéliumok víziójának felismerése.;
2. A Jézus Krisztus születése körüli események pontos ismerete. Jézus Krisztus
megkeresztelkedésének és megkísértésének körülményei.;
3. Jézus Krisztus és tanítványai. A tanítványok elhívásának körülményei és küldetésük..;
4. A diákok prezentációja;
5. Bevezetés a Hegyi beszéd szerkezetébe és tartalmába;
6. A Miatyánk ima tartalmának részletei;
7. Jellemzők és tanulságok Jézus példázataiból;
8. Jézus kijelentése önmagáról;
9. Diákok prezentációja;
10. Az Apostolok Cselekedeteinek könyve és Pál apostol jellemzői ;
11. Az Újszövetség leveleinek bemutatása és csoportosítása (műfaj, szerzőség, címzettek, fő
tartalom).;
12. A Jelenések könyve tartalmának jellemzői.;
13. A diákok prezentációja

Szakirodalom:
Biblia - Magyarázó jegyzetekkel. Kálvin Kiadó, Budapest, 2014.
Jubileumi Kommentár, A Szentírás Magyarázata. I., II. Kötet, Kálvin Kiadó, Budapest,1995.
Bándy, Gy., Bevezetés az Újszövetségbe. SJE, Komárom, 2008 SJE, Komárom, 2008. ISBN 978
80 89234 50 9.
Bolyki, J., Újszövetségi bevezetéstan. Budapest, 1990
Schweizer, E., Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. Kálvin kiadó, Budapest, 2004 ISBN
9633009774.
Kocsis, I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I. Szent István Társulat,
Budapest,2010. ISBN 9789632771687.
Egyéb irodalom a témaválasztás szerint, a tanárral egyeztetve.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
Magyar nyelv, Szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.05.2022

Jóváhagyta: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.


