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Az eredmények összesített értékelése



A kérdéseket úgy állítottuk össze, hogy világossá váljon a válaszokból az a folyamat, amelynek 
során a 

• PRTA volt hallgatóinak a képzésből származó haszna kiderül, 

• fény derül a további képzések eredményeire, s végzetteink jelenlegi munkahelyén tapasztalt 
elégedettségi szintjére, illetőleg a képzés és a jelenlegi előmenetel összefüggéseire, 

• valamint végzetteinknek a továbbképzésre vonatkozó igényeire. 

Sajnos a megkeresett 2004 óta végzett lelkipásztor és katechéta, összesen 66 címből csak 18,3.% 
adott választ és töltötte ki a kérdőívet. Ez kevés arra, hogy reprezentatív mintának minősüljön, 
de elegendő, hogy a legáltalánosabb következtetéseket levonjuk.  



• 1. A válaszadók aránya, 66.7% református teológia szak, lelkipásztor szakirányon
33,3% pedig katechéta szakon végzett. Ez a számarány tükrözi a ténylegesen
végzettek arányát.

• 2-3. A második és harmadik kérdés az idegen nyelv ismeretéről kérdez, látható,
hogy az angol nyelv ismerete dominál, bár (Dunántúlon) a német nyelv ismerete
sem marad el nagyon mögötte. Akik határon túlról jöttek hozzánk azok
megjelölték a román, ukrán és orosz nyelv ismeretét is.



• 4-7. kérdések arról érdeklődtek, hogy a PRTA-n kívül milyen diplomát szereztek,
milyen más képzésben vettek részt. 75% vett részt valamilyen képzésben, ezek
nagyrészt kapcsolódnak a PRTA-n szerzett ismeretekhez, mentálhigiénés
lelkigondozói, vallástanári, pedagógiai, pásztorálpszchológiai. De előfordul
kereskedelmi és marketing képzésben való részvétel is. A válaszadók 75%-a már
valamilyen diplomával jött hozzánk, ezek: pedagógiai szakok illetőleg könyvtár
szak (sajnos az érintetteknek csak töredéke válaszolt).



• 8-11. minden válaszadónak van munkaviszonya, 75%-nak egyházi, 25%-nak világi
munkahelye van. A világi munkahelyen csak részben tudják használni a PRTA-n
szerzett ismereteiket. Egy válaszadó egyáltalán nem tudja használni. 25%-uk volt
külföldi tanulmányúton, 16,7% több szemesztert töltött külföldi egyetemen, van
olyan, aki fokozatot is szerzett. Továbbképzésben viszont 41% nem vett részt.
Ebből 25% nem az egyházban helyezkedett el, a fennmaradó 16% valószínűleg
azokat jelenti, akiknek még friss a diplomájuk, ezért nem voltak továbbképzésen.



• 12-13. Ez a két kérdés a szakmai továbbképzési igényekre kérdez a lelkipásztori és
katechetikai munkaterületeken. Legtöbben (91,7%) gyakorlati, mentálhigiénés
továbbképzést szeretne, de magas százalékban kérnék a társadalom és egyház,
egyházi szociológia területét, etika és spiritualitás kérdéseit, illetőleg hitvallási,
dogmatikai témákat. A hitoktatás legégetőbb kérdésének az új etikai problémák
értelmezése, kezelése és a szakmódszertani kérdések tűnnek (72,7%; 72,7%), ezt
követi a tanár lelkiségének kérdése (63,6%) illetőleg a gyakorlati tapasztalatcserés
konferencia (36,4%).



• 14-19. kérdések arra vonatkoznak, hogy végzett diákjaink a jelenlegi
munkahelyükön milyen mértékben tudják használni a PRTA-n szerzett elméleti és
gyakorlati tapasztalataikat, ismeretszerzési módszereiket, műveltségüket. Egy
válaszoló következetesen nemmel felel, mások viszont kiválóan (16,7%) illetőleg
jól (50%), a gyakorlati oldalon ez az arány valamivel rosszabb (33,3% jól), a
megszerzett műveltséget 75% jól tudja használni. A továbblépési javaslatoknál
egyértelműen kiderül, hogy az elméleti képzést jónak találják, de a gyakorlati
képzésben hiányosságokat tapasztaltak, a valóságos helyzethez kellene igazítani
a gyakorlati képzésünket, nagyobb hangsúlyt fektetni a lelkigondozásra.



• 20-25. kérdések a volt hallgatóink jelenlegi elégedettségi szintjét mérik fel.
Szakmai elégedettség szempontjából a válaszadók 75%-a kiválót vagy jót jelölt
meg, az anyagi megbecsültség tekintetében 50% látszik elégedettnek, 16,7%
kevéssé elégedett. A munkájával 66.7% százalékuk összességében elégedett, a
többiek közepesen illetőleg kevéssé elégedettek. Az elégedetlen kategóriát nem
jelölte meg senki.



Összefoglalva: Válaszadó végzetteink mindegyike el tudott helyezkedni, többségük 
használni tudja az itt szerzett ismereteket. 

• A lelkészi szolgálatban levők hiányolják a gyakorlati képzés ténylegesen gyakorlati oldalát, 
valamint a megfelelő lelki felkészítést. Ennek a továbbképzésen is hangsúlyt kell kapnia.

• Többen ezt a hiányt további képzéseken való részvétellel próbálták megszerezni.

• Az elméleti ismereteket, az itt szerzett műveltségüket jónak találják, ez tehát 
intézményünk erősségének számít.

• A válaszok mögött látható egy figyelmeztető jelzés. Bizonytalan a lelkipásztorok, 
katechéták helye a közösségekben, a társadalom egészében. Minél kisebb a gyülekezet, 
annál kisebb súlyú a lelkipásztor személyisége a közösségben, pedig ennek nem szabadna 
így lennie. Nem tisztázott az, hogyan lehet a keresztyén közösség és lelki vezetője sóvá és 
világossággá egy olyan társadalomban, ahol súlya a mennyiségnek és nem a minőségnek 
van. Másik figyelmeztető jelzés, hogy a lelki vezetőnek mentálisan erősnek kell lennie, 
tehát a kiégés elkerülése érdekében erősíteni kell a spirituális közösséget. Ennek jó 
eszköze lehet az Alumni közösség konferenciái, ahol a szolgálók közötti spirituális 
közösséget erősítjük meg.


