Programfüzet 2002

Kedves Lelkipásztor Testvérem!
Az elmúlt évtized során a társadalom minden területén fokozott
jelentőséget és hangsúlyt kapott a szakmai továbbképzés. Célirányos és
rendszeres továbbképzés nélkül ma már egyetlen munkaterületen (pl.
egészségügy, oktatás, gazdaság) sem lehet megmaradni a "szakmában".
Egyházunkban is elengedhetetlenül fontos lelkipásztorok hivatásspecifikus és igényes továbbképzése. A változó világ olyan kihívások elé
állítja a lelkipásztorokat, az egyházat és a teológiát, amelyekre reagálni
kell. Ehhez a lelkipásztorok lelki-szellemi egészsége, felkészültsége,
kompetenciája, motiváltsága, következetessége elengedhetetlen feltétel.
A lelkésztovábbképzés feltételeinek és gyakorlati megvalósításának képzési kínálatok és a számonkérhetőség alapján történő újraszervezését határozatban fogadta el a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése
(15/2001.XII.07. sz. határozat). Ennek értelmében évente legalább 10
intenzív szeminárium kerülne meghirdetésre, amelyeken a részvétel a
lelkipásztori szolgálat első öt évében kötelezően ajánlott (legalább 1 szeminárium évente), azt követően pedig ajánlott. A szemináriumok látogatása kreditek alapján értékelhető, amelyek a lelkipásztori pálya további
alakulásánál (tisztségek vállalása, lp. álláspályázat stb.) beszámításra
kerülnek. Az intenzív szemináriumok mellett természetesen továbbképzésnek számít - kreditkompatibilitás alapján - a posztgraduális tanfolyamokon, vagy a doktori képzésben való részvétel.
Mai és holnapi feladataink teljesítésére tegnapi felkészültségünk
nem mindig kielégítő - a közös tanulás és egymás tapasztalataira való
odafigyelés elengedhetetlen lépés a jövő egyházának szolgálatában. Éppen ezért szeretettel ajánljuk Szolgatársaink figyelmébe a lelkésztovábbképzésen való részvétel új, mai időknek megfelelő lehetőségét az apostol
szavával:
"…Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri
tőletek a bennetek élő reménységet."(1Pét 3,15)

Dr. Bölcskei Gusztáv

Dr. Fazakas Sándor

Püspök

e.k. tanulmányi előadó

További információk a jelentkezési lapon
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Egyház - Teológia - Lelkipásztori gyakorlat
Kód: LT.'02.1.
Félúton… Útközben
(Szakoktatók konzultációja)
Vezető:
Dr. Hézser Gábor (Németország)
Időpont:
2002. május 12-14.
Helyszín:
Debrecen, DRHE
Létszám:
15-20 (elsősorban a VI. évesek szakoktatói, illetve szakoktatói feladatot vállalni óhajtó lelkészek
számára)
Kreditszám:
5
Részvételi díj:
5.000,-Ft
Tematika:
Cél: az eddigi szakoktatói tapasztalatok kicserélése és tervező kitekintés a gyakorlati év további szakaszára. A
konkrét szituációk áttekintése lehetőséget nyújt mind a hasonló
helyzetekre vonatkozó alternatívák keresésére, mind a szakvezetői
habitus és kompetencia további elmélyítésére. Előtérben a személyiségből adódó, természetes vezetői adottságok optimális kihasználása áll. A találkozó lehetővé teszi a pasztorálpszichológia néhány gyakorlati elemével való megismerkedést is.
Cím:

Kód: LT'02. 2.
Új irányzatok a Bibliai teológiában
Dr. Marjovszky Tibor
Dr. Hodossy-Takács Előd
Időpont:
2002. május 21-23.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
max. 20 fő
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
A bibliai történetek magyarázásának kérdései.
Költői szövegek értelmezése. A bibliai próféciák magyarázási
problémái. Felvezető irányelvek közösen, ezt követően azonos
szövegek elemzése két csoportban. Összegző megbeszélés, a csoportmunka tapasztalatainak értékelése.
Cím:
Vezetők:
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Kód: LT'02.3.
Barthról Barth után…
Dr. Gerrit W. Neven (Hollandia)
angol vagy német nyelvtudás
2002. május 22-23. (angol csoport)
2002. május 23-24. (német csoport)
Helyszín:
Debrecen, DRHE
Létszám:
15
Kreditszám:
7
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
Hogyan lehet a modern/posztmodern kor kihívásai alatt Barth dogmatikáját újból felfedezni és olvasni? Előzetesen
megjelölt tanulmányok elolvasása után a részvevők megismerkedhetnek a "dialógusos" dogmatika művelésének lehetőségével, valamint tisztázásra kerül a megváltás dogmatikai és a megbékélés
etikai tartalmának egymáshoz való viszonyulása. - Intenzív rendszeres teológiai szeminárium a DRHE doktorandusai és az érdeklődő lelkipásztorok számára, két csoportban, angol és német nyelven (fordítás nélkül).
Cím:
Vezető:
Feltétel:
Időpont:

Kód: LT'02. 4.
Lelkipásztori családi hét
Időpont:
2002. június 17-21.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Tematika:
Kidolgozás alatt. A hagyományos lelkésztovábbképző megőrzése, családtagok bevonásával, szabadidő, pihenés,
beszélgetések biztosításával.
Kód: LT'02. 5.
Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Létszám:
Kreditszám:
Részvételi díj:

Kreativitás a katechézisben
Dr. Bodó Sára
2002. szeptember 19-21.
DRHE Katechetikai Központ
max. 15 fő
5
5.000,-Ft
4

Tematika:
A kreativitás jelentéstartalmai, szintjei és szerepe
a katechézisben. A személyi sajátosságok, egyéni képességek felmérése, a fejlődés lehetőségeinek felismerése. Bibliai történetek
gyakorlati feldolgozása kreatív megközelítésben.
Kód: LT.'02.6.
Cím:
Egyház és állam
Vezető:
Dr. Fazakas Sándor
Időpont:
2002. szeptember 22-24.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
15
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
Hol a helye a református egyháznak a mai magyar társadalomban? Ha a "politikai egyház lomtárba való", melyek lehetnek az egyház közéleti szerepvállalásának teológiai kritériumai a demokráciában, a pluralista társadalomban? A szeminárium kiváló alkalom arra, hogy egymás véleményére figyelve megpróbáljuk kialakítani önálló értékítéletünket legjobb protestáns hagyományaink alapján: bibliai-teológiai alapok keresése, józanság,
mértéktartás, kritika, előítéletmentesség.
Kód: LT'02.7.
Cím:
Vezetői dilemmáim…
Vezető:
Dr. Fruttus István Levente
Időpont:
2002. szeptember 22- 24.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
8-12
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
A kurzuson – a tapasztalati tanulás hatékony eszközével – a lelkész vezetői szerepellátása során szerzett sajátélményű tapasztalatok feldolgozásával gyarapíthatják gyakorlati tudásukat a résztvevők. A kurzus programját: a feldolgozandó témákat,
a megoldásra váró problémák listáját, a készségfejlesztést segítő
helyzeteket induláskor, közösen állítják össze a csoport tagjai és a
csoport vezetője. Várható eredmények: A kurzuson való részvétel
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elmélyíti a csoport tagjainak lelkészi-vezetői identitását; segít a vezetői önismeret fejlesztésében, növeli az eredményes szolgálat lehetőségét.
Kód: LT'02. 8.
Cím:
Szakoktatók és segédlelkészek…
Vezető:
Hans Strub (Svájc)
Időpont:
2002. október 6-8.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
A találkozón a VI. éves képzés és gyakorlat eddigi tapasztalatainak kiértékelésére kerül sor - a szakoktató és a segédlelkész szemszögéből. Mi a szerepe a szakoktatónak a segédlelkészek képzésében? Hol a helye a segédlelkésznek a gyülekezet
életében és szolgálatában? Mit jelent a közös készülés? Milyen lehetőségek rejlenek az eltérő személyiségű és vérmérsékletű szolgatársak együttmunkálkodásában? Hogyan kerüljön sor a közös tervezésre, stratégiakészítésre, a konfliktushelyzetek megoldására, az
eredmények kiértékelésére? Előfeltétel: nyitottság, egymás szeretetben való elfogadása.
Kód: LT'02.9.
Cím:
Életképek
Vezető:
Balog Margit
Időpont:
2002. október 10-12.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
15
Kreditszám
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
Közös bibliatanulmányozás János evangéliuma
alapján. Találkozások szereplőkkel, témákkal, az élet képeivel és a
hit különböző arcaival az evangéliumban…
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Kód: LT.'02.10.
Cím:
Előttem és mögöttem…
Vezető:
Dr. Hézser Gábor
Időpont:
2002. október 20-22.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
15
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
A találkozó célja: pihenőt tartani foglalkozásunk
vándorútján. S mint bölcs vándor közben visszatekinteni, és pillantást vetni az előttünk állókra. Hol állok pályámon? És hova, merre
szeretnék tovább jutni? Mi mindent gyűjtöttem eddig "hátzsákomba" - és minek nem lenne muszáj benne maradni… Milyen erőforrásokra találtam és milyenekre van szükségem a jövőben. Mely
adósságaimat, természetes kompetenciámat tudtam eddig érvényesíteni, és mit szeretnék a jövőben még képességeimből alkalmazni,
felfedezni? A találkozó lehetőséget ad mérlegelésre, új orientációk
közös keresésre. A munkamódszer lehetővé teszi a
pasztorálpszichológia néhány gyakorlati elemével való megismerkedést is.
Kód: LT.'02.11.
Cím:
Motivációk a lelkipásztori szolgálatban
Vezető:
Gaál Sándor
Időpont:
2002. november 7-9.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
15
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
A kurzus célja, hogy a jelenlevő lelkipásztorok a
bevezető előadásokat követően újragondolják a szolgálatra való
motiváltságukat, illetve sajátos helyzetüket figyelembe véve tisztázzák azt, a lelkészi szolgálatuk jelenére és jövőjére nézve. Módszer: A résztvevőkkel tematikusan sorra vesszük mindazokat a társadalmi és gyülekezeti elvárásokat, amelyek korunkban a lelkipásztor személyével és szolgálatával kapcsolatosan megjelennek.
Az elvárások alapos elemzése után, a jogos elvárások teljesítésére
megoldási javaslatokat készítünk.
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JELENTKEZÉSI LAP1
Jelentkezés 2002. április 15-ig.
Név: _____________________________________________
Szolgálati hely (gyülekezet. intézmény): _________________
__________________________________________________
Lakcím:___________________________________________
Tel/fax:___________________________________________
E-mail:____________________________________________
Részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:2
Kód: _________________
Cím:_______________________________________________
Időpont:_______________
&
Kelt: _________________
________________________
aláírás

1

A jelentkezés és további információk: DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. - Tel/fax: 52/516-826; e-mail: fazakass@drhe.drk.hu
2
Több szemináriumon való részvétel esetén a nyomtatvány fénymásolható!
Ilyen esetben szemináriumonként kérjük kitölteni! Részvételi díj befizetése a
helyszínen.
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