Katekéta – lelkipásztori munkatárs szak képzési és kimeneti
követelményei
•
A katolikus egyház vallja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott az embernek. Ezen
adományok felelős használatát segíti mindegyik tárgy tanítása, amelyre sor kerül a KLM szakon.
Az értelem és a szabad akarat helyes használata elősegíti a hallgató tudásának, képességeinek,
helyes attitűdjeinek valamint autonómiájának és felelősségének fejlődését.
•
A látható dolgok mögötti összefüggések rendezése iránti igény kitörölhetetlen az emberi
tudatból. Ez a keresztény hitnek is az alapja. Ugyanakkor az egyház vallja, hogy Jézus Krisztus, aki
jelen világunkat meghaladó világban való részesedésre invitál, sokféle módon jelez, éppen erre a
velünk született igényre alapozva. Úgy is jelez, hogy egymást szellemi képességeinkkel (pl.
tanítással) is tudjuk segíteni, hogy értelmünk megtisztuljon a vadhajtásoktól, és ennek
következtében arra szólít, hogy Isten, ember és a világ tiszta és soha ki nem meríthető
megismerésére szólítson.
•
Az elméleti tárgyaknál a tiszta ismeret elérése a cél. Erre szeretnénk hallgatóinkat hangolni.
•
Célunk, hogy a krisztushitből (s ennek idők folyamán kifejlődött ágainak megismeréséből)
olyan igényesség szülessék meg a hallgatók tudatában, amely túlemeli őket a jelen világ (sokszor
kiábrándító) látványán, és azt a Krisztus által számos alkalommal hangoztatott reményt erősíti,
hogy a jó biztosan győz a rossz felett
Előírt szakmai kompetenciák, kompetenciaelemek, amelyek kialakításához a tantárgy
jellemzően, érdemben hozzájárul:
a) tudása
- Átfogóan ismeri az adott képzési terület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
- Ismeri a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő
fogalomrendszert.
- Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
- Birtokában van azon ismeretek körének, amelyek szükségesek az adott és más képzési területen
folyó mesterképzésbe való belépéshez.
- Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat.
- Rendelkezik azzal a tudással, azokkal a képességekkel, attitűdökkel, amelyek szakmáját az
állampolgári műveltség meghatározott köréhez kötik.
b) képességei
- Ellátja a szakképzettségének megfelelő munkakört.
- Elvégzi a szakterülete ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisét, az összefüggések
szintetikus megfogalmazását és adekvát értékelését.
- Szakterülete eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát
feladatai végrehajtásakor alkalmazza.
- Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és
idegen nyelven, rendelkezik a hatékony információkeresés-feldolgozás ismereteivel a szakterülete
vonatkozásában.
- Megért, illetve értelmez összefüggő szövegeket, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai
eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegeket, táblázatokat, adatsorokat, vizuális szövegeket mozgó-,
állóképeket, térképeket, diagramokat.
- Rutin szakmai problémákat azonosít, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges
elvi és gyakorlati hátteret, azokat standard műveletek gyakorlati alkalmazásával megoldja.
- Megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, ahhoz a hozzáférhető források legszélesebb
körét használja.
- Munkahelye erőforrásaival gazdálkodik, felhasználva szakmai tudását.

c) attitűdje
- Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
- Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek
hiteles közvetítésére, átadására.
- Nyitott a szakterületén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére,
elfogadására, hiteles közvetítésére.
- Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
- Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai
normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
- Folyamatos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.
d) autonómiája és felelőssége
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések
végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
- Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott
források alapján történő kidolgozását.
- Önállóan végzi munkáját tevékenysége kritikus értékelése és folyamatos korrekciója mellett.
- Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
- A szakterülete megalapozó nézeteit felelősséggel vállalja.
- Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit fejleszti
és olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül
felelősségteljes munkakör vállalására.

