PRIEDAS 1
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠO FORMA
Programos pavadinimas

„Krikščioniško tikėjimo ir sielovados pagrindai“

Rengėjas(-ai)

Dr. Benas Ulevičius, Dr. Ligita Ryliškytė, Elvyra Kučinskaitė

Kodas / Registracijos
numeris
Apimtis kred.
ir/ arba trukmė val.
Paskirtis (tikslas,
uţdaviniai)

480 val.
Pagrindinis programos tikslas: Sielovadoje besidarbuojančių
savanorių ir aktyviųjų parapijų narių teologinis ir pastoracinis
pasirengimas misijai Baţnyčioje, neatsitraukiant nuo tiesioginio darbo.
Papildomi tikslai: A) Suteikti galimybę gauti nuoseklią sisteminę
krikščionišką formaciją asmenims, kurie siekia tapti sąmoningais
krikščionimis, paţįstančiais ir galinčiais skleisti savo tikėjimą
kasdienybėje ir įvairiais jiems prieinamais būdais. B) Sudaryti sąlygas
gauti būtinąjį teorinių ir praktinių ţinių minimumą asmenims, kurie dėl
laiko, amţiaus cenzo arba finansinių galimybių stokos negali įgyti
sisteminio formalaus išsilavinimo, tačiau jo norėtų siekti.
Uţdaviniai:
1. Supaţindinti su krikščioniškosios tradicijos tikėjimo slėpinių
biblinės, dogminės-sistematinės, moralinės ir pastoracinės teologijos
pagrindais.
2. Ugdyti dalyvių teologinės refleksijos įgūdţius šiuolaikinių iššūkių
kontekste ir gebėjimą integruoti tikėjimo slėpinių apmąstymą,
sprendţiant egzistencines bei sielovadines problemas.
3. Teorinių ir praktinių uţsiėmimų metu išlavinti dalyvių sielovadinio
kontakto įgūdţius, kurie būtini, norint tinkamai teikti
bendraţmogišką ir pastoracinę pagalbą, ypač esant krizinėms
patirtims.
4. Suformuoti sielovadininkus-savanorius, kurie, sąlyčio su gyvąja
Baţnyčios tradicija uţdegti, mokėtų Kristaus Gerosios naujienos
ţinią savo sielovadinėse tarnystėse skleisti atidţiai, apgalvotai,
atsakingai ir atsidavusiai.

Tikslinė grupė
Programos struktūra

Savanoriai, dirbantys ar norintys darbuotis sielovadoje.
Programos trukmė keturi metai: septyni penkių dienų trukmės seminarai
vasaros metu ir dešimt savaitgalinių seminarų pavasarį ir rudenį. Programą
sudaro keturi studijų ciklai (480 val.).
I metai. Pirmasis studijų ciklas Įvadas į dvasingumą, teologiją ir pagarbų
bendravimą (88 val.). Jį sudaro 3 seminarai: prof. Barton Geger SJ (Boston
College, JAV) Dvasingumo raida krikščionybės ir asmens istorijoje, dr.
Ligita Ryliškytė SJE Įvadas į krikščioniškąją teologiją, Judita Stankūnaitė
SJE Nuoširdaus neprievartinio bendravimo pagrindai. Bendras auditorinio
darbo valandų skaičius – 60 val., studentų savarankiškas darbas – 28 val.
II metai. Antrasis studijų ciklas „Įvadai į specifines teologijos sritis“ (120
val.). Jį sudaro 4 seminarai: prof. dr. Birutė Obelenienė Žmogaus gyvybės

pradžios etika, dr. Ligita Ryliškytė SJE Kristologijos įvadas, dr. Ingrida
Gudauskienė Įvadas į Senąjį ir Naująjį Testamentą, doc. dr. Benas Ulevičius
Įvadas į liturgijos ir sakramentinę teologiją. Bendras auditorinio darbo
valandų skaičius – 84 val., studentų savarankiškas darbas – 36 val.
III metai. Trečiasis ciklas „Pastoracinė tarnystė baţnyčios gyvenimo
kontekste“ (128 val.). Jį sudaro 4 seminarai: psichologė dr. Rasa
Bieliauskaitė, psichologė-psichoterapeuetė Jelena Trofimova, Elvyra
Kučinkaitė, Daiva Beliūnienė Mokomės lydėti savigalbos grupes, prof. Dr.
(hp) Andriaus Narbekovo seminaras Biotechnologijų etiniai iššūkiai, prof.
Richard Gaillardetz (Boston College, JAV) Įvadas į ekleziologiją, doc. dr.
Anke Bisschops (Olandija) Pastoracinė psichologija ir pastoracinė rūpyba.
Bendras auditorinio darbo valandų skaičius – 88 val., studentų
savarankiškas darbas – 40 val.
IV metai: Ketvirtasis ciklas „Ţmogus, jo problema, perkeitimas“ (144 val.).
Jį sudaro 4 seminarai: dr. Ligita Ryliškytė SJE Krikščioniškoji
antropologija, prof. Lisa Cahill (Boston College, JAV) Moralinės teologijos
pagrindai, prof. Peter Folan SJ (Georgetown University, JAV)
Sakramentų teologija, dr. Ligita Ryliškytė SJE Kančios problema
krikščioniškoje tradicijoje. Bendras auditorinio darbo valandų skaičius –
100 val., studentų savarankiškas darbas – 44 val.
I. Studijų ciklas „Įvadas į dvasingumą, teologiją ir pagarbų
bendravimą“
1. Dvasingumo raida krikščionybės ir asmens istorijoje (24 val.)
Prof. Barton Geger SJ.
Trijų dienų seminaras, skirtas giliau paţinti krikščioniškas dvasingumo
praktikas bei jų svarbą asmens dvasingumo raidai. Ypatingas dėmesys bus
skiriamas šių praktikų aptarimui, jas siejant su pastoracinės pagalbos
teikimo ir ignaciškojo dvasingumo principais. Pastarųjų dėmesio centre –
Dievo valios ieškojimas, atpaţinimas ir laisvė atsiliepti. Dvasingumo raida
bus apţvelgiama pradedant patristiniais autoriais ir Dykumos tėvų/motinų
raštais, baigiant svarbiausiais šiuolaikiniais veikalais.
Kompetencijos: Studentai giliau susipaţins su krikščioniškojo dvasingumo
praktikomis, galės jomis remtis savo dvasinėje kelionėje bei dirbdami
sielovadoje.
2. Įvadas į krikščioniškąją teologiją (48 val.)
Dr. Ligita Ryliškytė SJE.
Šis penkių dienų seminaras supaţindins su teologijos pagrindais ir esminiais
krikščioniškosios teologijos klausimais.
 Kas yra teologija? Koks jos praktinis vaidmuo?
 Kokie yra teologinio paţinimo šaltiniai, galimybės ir ribos?
 Ką krikščioniškoji teologija sako apie Dievo sąvoką? Apie
pagrindinius mūsų tikėjimo slėpinius?
 Koks yra teologijos ir Biblijos, teologijos ir doktrinos, teologijos ir
Baţnyčios mokymo santykis?
 Koks yra tikėjimo ir proto, patirties ir paţinimo, teologijos ir
ţmogiškosios kultūros santykis?
 Kaip teologinis išprusimas įtakoja baţnytinių bendruomenių ir
asmens tikėjimo gyvenimą bei gyvybingumą?
Kompetencijos: Studentai įgis būtinąjį minimumą ţinių apie esminius

krikščioniškosios teologijos klausimus. Tai brandins jų tikėjimą, pasitarnaus
sielovadiniame darbe.
3. Nuoširdaus neprievartinio bendravimo pagal Marshall Rosenberg
pagrindai. Teorija ir praktika (16 val.)
Judita Stankūnaitė SJE.
Savaitgalio trukmės seminaras, skirtas susipaţinti su Marshall Rosenberg
nuoširdaus neprievartinio bendravimo pagrindais bei metodika ir mokytis
nuoširdaus bendravimo praktikuojant keturis bendravimo ţingsnius.
Pagrindinės temos:
 Neprievartinio/gailestingo bendravimo principai ir kalba. Keturių
dalių neprievartinio bendravimo procesas
 Bendravimas, uţkertantis kelią gailestingumui – moralistinis
teisimas, lyginimas, atsakomybės neprisiėmimas
 Stebėjimas nevertinant. Jausmų atpaţinimas ir raiška
 Atsakomybės uţ savo jausmus prisiėmimas
 Poreikiai, iš kurių kyla jausmai. Neigiamos pastabos priėmimas
 Prašymas ir reikalavimas
 Empatiškas priėmimas. Empatijos galia. Gailestingumas sau.
Įgyti gebėjimai:
 Gebėjimas atpaţinti prievartinį bendravimą savyje ir kituose
 Gebėjimas savo aplinkoje taikyti keturis pagarbaus bendravimo
ţingsnius:
a) Stebėti nevertinant (faktai apie tai, ką matau, girdţiu, prisimenu)
b) Atpaţinti savo ir kito jausmus bei poreikius
c) Aiškiai suformuluoti įvykdomą prašymą
d) Gebėjimas reikšti empatiją sau ir kitam.
Studijų forma: Paskaitos, praktinės uţduotys, asmeninių ir pateiktų situacijų
nagrinėjimas, savarankiškas darbas, vadovaujamos meditacijos.
Kompetencijos: Studentai įgis teorinius ir praktinius neprievartinio
bendravimo pagrindus, kuriais galės remtis sielovadiniame darbe ir
kasdienybėje.
II. Studijų ciklas „Įvadai į specifines teologijos sritis“
1. Žmogaus gyvybės pradžios etika (16 val.)
Prof. dr. Birutė Obelenienė.
Šiame savaitgalio seminare bus supaţindinama su Baţnyčios mokymu apie
gyvybės pradţios etiką.
Programos temos:
● Ţmogaus asmuo ir lytiškumas
● Vaisingumas ir gyvybės pradţia
● Reprodukcinės sveikatos ideologija ir gimstamumo reguliavimas
● Nevaisingumas ir dirbtinis apvaisinimas
● Krizinis nėštumas ir abortas.
Kompetencijos: Studentai įgis sielovadininkams ir sąmoningiems
krikščionims būtiną minimumą ţinių, susijusių su Baţnyčios mokymu apie
gyvybės pradţios etiką. Ţinios galės būti naudojamos praktiniame
sielovadiniame darbe.

2. Kristologijos įvadas „Kristus: vakar, šiandien, dabar“ (48 val.) .
Dr. Ligita Ryliškytė SJE
Seminaras supaţindins su Kristologijos pagrindais Baţnyčios tradicinio
mokymo ir šiuolaikinės teologijos keliamų klausimų kontekste.
Jį sudarys intensyvus penkių dienų paskaitų ir seminarų ciklas. Šiame
seminare svarstysime klausimą, kuris krikščionims rūpėjo nuo pat pirmųjų
amţių: kas yra Jėzus Kristus? Drauge sieksime paţinti:
Ką apie tai sako Apreiškimas ir Baţnyčios Tradicija?
Kaip šių laikų teologija mąsto apie Kristaus asmenį ir Jo atneštą išganymą?
Pavyzdţiui:
 Kaip, remdamiesi Chalkedono susirinkimo kristologija, galime
kalbėti apie Jo ţmogišką ir dievišką paţinimą?
 Kuria prasme Kristus yra kyrios, Išlaisvintojas, Gelbėtojas,
Atpirkėjas, Tarpininkas, Siaubo Nugalėtojas, Logos-Sophia,
Rūpintojėlis?
 Kaip tai, ką tikime Kristų esant, įtakoja mūsų dvasingumą,
sielovadines tarnystes, kasdienį gyvenimą?
Studijų forma: Paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas su tekstu,
meditacijų su Šventuoju Raštu praktika.
Kompetencijos: Studentai bus supaţindinti su kristologijos pagrindais –
būtinuoju ţinių minimumu, reikalingu tiek kiekvienam sąmoningam
krikščioniui, tiek sielovadininkui-praktikui.
3. Įvadas į Senąjį ir Naująjį Testamentą (40 val.)
Dr. Ingrida Gudauskienė.
Seminarą sudaro šešių dienų paskaitų ir seminarų ciklas. Šis seminaras
sistemiškai supaţindins su abiem krikščionių Biblijos dalimis – Senuoju ir
Naujuoju Testamentu. Paskaitų ir seminarų metu bus nagrinėjamos šios
temos:
● Bendrojo pobūdţio klausimai apie abiejų Šventojo Rašto dalių
sandarą, formavimąsi bei literatūrinius dėsningumus
● Įvadinės ţinios apie Senojo ir Naujojo Testamentų literatūriniusteologinius kompleksus. Išsamesnė Dievo ir ţmogaus santykio
analizė kai kurių kompleksų knygose
● Kai kurių esminių biblinės teologijos tematikų išryškinimas bei
aptarimas (kūrimo, paţado, tikėjimo, egzodo, įstatymo etc.).
Biblinę dramą bus siekiama aprėpti kaip visumą, t. y. Senąjį Testamentą
suvokti kaip paţadą, Naująjį Testamentą – kaip jo išsipildymą.
Kompetencijos: Studentai įgis sisteminių ţinių apie Šventąjį Raštą, kuriomis
galės remtis asmeninėje dvasinėje kelionėje ir sielovadiniame darbe.
4. Įvadas į liturgijos ir sakramentinę teologiją (16 val.)
Doc. dr. Benas Ulevičius.
Savaitgalio seminaras supaţindins su pagrindiniais liturgijos ir
sakramentinės teologijos dėsniais. Seminaro metu bus aptariami šie
klausimai:
• Kuo ypatinga epocha tarp Kristaus Prisikėlimo ir visų dalykų atbaigimo?
• Kodėl Šventasis Raštas apie pasaulio pabaigą kalba liturginiais terminais?

• Kodėl sakramentai tokie galingi ir sykiu „keisti“?
• Kokie liturginio mąstymo ir veikimo ypatumai?
• Ką reiškia būti liturginiu krikščionimi?
• Kaip dalyvauti liturgijoje ir priimti sakramentus? Ir kt.
Kompetencijos: Studentai įgis nuoseklias ţinias apie pagrindinius liturgijos
ir sakramentinės teologijos dėsnius ir bus pasirengę kompetentingai atsakyti
į susijusius klausimus, kurie daţnai kyla sielovadinėse grupelėse.
III. Studijų ciklas „Pastoracinė tarnystė baţnyčios gyvenimo kontekste“
1. „Mokomės lydėti savigalbos grupes“ (16 val.)
2. Doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, psichologė-psichoterapeutė Jelena
Trofimova, Elvyra Kučinskaitė, Daiva Beliūnienė.
Trijų dienų praktinis seminaras suteiks būtinąjį teorinių ţinių ir praktinių
įgūdţių minimumą asmenims, besirengiantiems tarnystei (ar darbui)
sielovadinėse/krizinėse savigalbos grupėse ar norintiems įgyti moderavimo
pradmenis.
Turinys:
● Kas yra savigalbos grupės, koks jų tikslas? Kuo skiriasi savigalbos ir
psichoterapinės grupės ir kodėl grupės palydėtojas (moderatorius)
nėra terapeutas?
● Savigalbos grupės dinamika. Grupės surinkimas, pasirengimas
pirmam susitikimui. Grupės taisyklės
● Grupės dalyvių jausmų ir poreikių atpaţinimas
● Sielovadininkų/moderatorių vaidmuo, atsakomybė ir laikysena
Reakcija į grupės metu pasireiškiančią ūmią krizinę raišką
● Menas klausytis. Atliepas. Uţdari ir atviri klausimai. Kūno kalba
● „Gerojo samariečio“ laikysena. Pasirinkto dvasinio skaitinio,
atskleidţiančio šią temą, analizė
● Maldos svarba. Asmeninė malda, uţtarimo malda grupelėje. Galimos
maldos formos
● Sielovadininko dėmesys sau. Pavojai, kurių palydoje turėtume
vengti. Perdegimo sindromo profilaktika. Asmeninio dvasinio
palydėjimo ir supervizijos svarba.
Studijų forma: Teoriniai įvadai (veda psichologai, sielovadininkai),
praktiniai uţsiėmimai, patirties refleksijos, savarankiškas darbas.
Kompetencijos: Gebėjimas naudotis būtinuoju teorinių ţinių minimumu apie
savigalbos grupelių vedimo principus. Įgalinimas priimti asmeninę dvasinę
palydą bei dalykinę superviziją. Praktiniai įgūdţiai moderuoti savigalbos
grupeles.
3. Biotechnologijų etiniai iššūkiai (16 val.)
Prof. dr. (hp) Andrius Narbekovas
Savaitgalio trukmės seminaro metu bus nagrinėjamos šios temos:
 Lyties keitimas
 Organų donorystė
 Prenataliniai tyrimai
 Klonavimas ir kamieninės ląstelės
 Eutanazija
4. Įvadas į ekleziologiją (48 val.)

Prof. Richard Gaillardetz
Seminaras supaţindins su ekleziologijos pagrindais ir šiuolaikinės
ekleziologijos ypatumais, ypač kreipiant dėmesį į pokyčius, įvykusius po II
Vatikano Susirinkimo.
Seminarą sudaro penkių dienų paskaitų ir diskusijų ciklas. Paskaitų ir
seminarų metu bus nagrinėjamos šios temos:
● Ekleziologijos pagrindai
● Šiuolaikinės ekleziologijos ištakos ir istorinis kontekstas
● Communio-ekleziologijos, kilusios Vatikano II Susirinkimo ir
ekumeniniame kontekste (Wood, Zizioulas, Tillard, Kasper)
● Penkios šiuolaikinės ekleziologinės trajektorijos, kuriose atsispindi:
posūkis į empirinį metodą, patriarchijos/kiriarchijos kritika,
„nevakarietiškosios“ Baţnyčios (Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos
šalyse) patirčių integracija, postliberaliosios ir postsekuliariosios
mąstysenos ir palyginamosios teologijos įtaka
● Aktualūs šiuolaikiniai ekleziologijos klausimai.
Kompetencijos: Seminaro dalyviai įgis ekleziologinės doktrinos paţinimą
dabartiniame visuotinės Katalikų Baţnyčios gyvenimo kontekste.
5. Pastoracinė psichologija ir pastoracinė rūpyba (48 val.)
Doc. dr. Anke Bisschops.
Seminarą sudarys penkių dienų paskaitų ir praktinių uţsiėmimų ciklas, kurio
metu bus nagrinėjamos šios temos:
Svarbios psichologinės įţvalgos:
● Vystymosi psichologija ir problemos vėlesniame gyvenime
● Ţmogaus poreikių hierarchija
● Mūsų vidinio pavojaus signalo sistemos funkcija
Pastoracinio patarėjo/konsultanto psichologija:
● Kaip tobulinti vieną turimą „priemonę“: patį save?
● Kūno kalbos ir jo išminties naudojimo svarba
● Spąstai, į kuriuos gali pakliūti konsultantas.
Pastoracinė konsultacija konkrečiose situacijose:
● Traumos ir netektys
● Seksualinis ir emocinis piktnaudţiavimas
● Depresija ir kt.
Studijų forma: Seminarą sudaro paskaitų, praktikos ir pratimų derinys.
Studentai privalo perskaityti nurodytą literatūrą, kuri bus paskelbta vėliau.
Kompetencijos: Studentai susipaţins su svarbiausiomis psichologinėmis
įţvalgomis, pastoracinės psichologijos pagrindais, teoriniais ir praktiniais
pastoracinio konsultavimo pradmenimis.
IV. Studijų ciklas „Ţmogus, jo problema, perkeitimas“
1. Krikščioniškoji antropologija (40 val.)
Dr. Ligita Ryliškytė SJE
Šio dviejų savaitgalių trukmės seminaro metu (pradedant Bibline ir
patristine teologija, baigiant šiuolaikinės teologinės antropologijos
įţvalgomis) bus gilinamasi į:

●
●
●
●
●

Ţmogaus prigimties sampratą
Prigimties ir antgamtės santykį
Nuodėmės ir malonės bei atsivertimo sąvokas
Ţmogiškojo įkūnytumo problematiką Įsikūnijimo doktrinos šviesoje
Eschatologinę ţmogiškosios būties trajektoriją.

Seminare bus nagrinėjama (bet neapsiribojama) Šv. Pauliaus, Šv. Irenėjaus,
Šv. Grigaliaus Nisiečio, Šv. Augustino, Šv. Bonaventūros, Šv. Tomo
Akviniečio, Karlo Rahnerio ir Bernardo Lonergano teologinė antropologija.
Kompetencijos: Seminaro dalyviai susipaţins su krikščionkiškosios
antropologijos pagrindais, taigi įgis sąmoningesnį poţiūrį į fundamentalius
savo tikėjimo dėmenis, tai neabejotinai pasitarnaus jų sielovadiniame darbe.
2. Moralinės teologijos pagrindai (40 val.)
Prof. Lisa Cahill.
Seminaro tikslas: šiuolaikinių iššūkių kontekste suteikti seminaro dalyviams
pamatinių moralinės teologijos ţinių. Seminarą sudarys du savaitgaliaisesijos.
Pagrindinės I dalies temos:
 Šiuolaikinė moralinė teologija (krikščioniškoji teologinė etika) ir jos
ištakos
 Krikščioniškosios teologinės etikos sąsajos su kitomis teologinėmis
disciplinomis, sritys, metodai, principai.
Pagrindinės II dalies temos:
 Katalikų Baţnyčios socialinio ir dorinio mokymo pagrindai
 Svarbiausi etiniai iššūkiai, kylantys modernioje visuomenėje ir
Baţnyčioje, bei krikščioniškos teologinės etikos atsakas.
Studijų forma: paskaitos, seminarai, atvejų analizė.
Kompetencijos: Seminaro dalyviai įgis ţinių ir gebėjimų, kurie būtini
kritinei krikščioniškai šiuolaikinių etinių problemų refleksijai.
3. Sakramentų teologija (48 val.)
Prof. Peter Folan SJ.
Seminaro tikslai: sakramentų teologijos pagrindų perteikimas, sakramentų
praktikos aktualiųjų klausimų paţinimas, dalyvių sakramentinio gyvenimo
suvokimo pagilinimas.
Programos apimtis: penkių dienų intensyvus seminaras, susidedantis iš
paskaitų, aptarimų ir klausimų-atsakymų sesijų. Seminaro metu bus
sudaroma galimybė kasdien švęsti Eucharistiją.
Pagrindinės nagrinėjamos temos:
●
●
●
●

Biblinės sakramentų teologijos ištakos
Sakramentų teologijos doktrininiai pagrindai
Sakramentų teologija po II Vatikano Susirinkimo
Aktualieji sakramentų teologijos klausimai

● Sakramentinis gyvenimas ir dvasingumas.
Kompetencijos: Seminaro dalyviai susipaţins su sakramentų teologijos
ištakomis ir pagrindais bei šiuolaikinės sakramentų praktikos ypatumais
Katalikų Baţnyčioje.
4. Kančios problema krikščioniškoje tradicijoje (16 val.)
Dr. Ligita Ryliškytė SJE.
Tikslas: supaţindinti su kančios problemos apmąstymu krikščioniškoje
tradicijoje.
Savaitgalio trukmės programos turinys:
● Kančios problema biblinėje tradicijoje (Pradţios knyga, Jobo knyga,
Raudų psalmės, Kenčiančio Tarno giesmės Izaijo knygoje, biblinė
Kryţiaus teologija, etc.)
● Kančios problema teologijoje (kančios kaip tyrinančios, ugdomosios,
vienijančios su Kristumi, „atlyginančios“ uţ nuodėmes ir t.t. vertės
iškėlimas klasikinėje teologijoje; paradigmų kaita apmąstant masinės
ir radikalios kančios patirtis moderniuoju laikotarpiu; kančia ir
sekuliarizmo ideologijos)
● Kančios apmąstymas šiuolaikinėje teologijoje (istorinė, soteriologinė
ir etinė perspektyvos).
Studijų forma: paskaitos, diskusijos, dalyvių savirefleksijos pratimai,
sielovadinių situacijų analizė. Teoriniams ir praktiniams uţsiėmimams
skiriama atitinkamai 65% ir 35% programos laiko.

Mokymosi medžiaga

Kompetencijos: Tikimasi, kad programą baigęs asmenys gebės įvardinti
pagrindines teologines kančios paradigmas, atpaţinti, kuriomis
paradigmomis nesąmoningai remiasi, išsiugdyti pradinius įgūdţius,
reikalingus taikomų paradigmų adekvatumo refleksijai.
Vadovėliai, metodinė medţiaga, straipsniai (popierinė ir elektroninė
versijos), prezentacijos, vaizdo medţiaga.

Mokymosi metodai

Diskusijos, klausimai-atsakymai, dalyvių savirefleksijos pratimai,
sielovadinių situacijų analizė, savarankiškas teksto skaitymas ir teksto
analizė, praktinės uţduotys grupelėse, uţduočių atlikimas nuotolinėje
aplinkoje.

Pasiekimų vertinimas
Mokymosi rezultatai
(tikėtini gebėjimai, kuriuos
įgis programą baigęs
asmuo)

Testai, klausimai-atsakymai ţodţiu, savirefleksijos.
● Dalyviai įgis pamatines krikščioniškosios biblinės, dogminėssistematinės, moralinės ir pastoracinės teologijos ţinias.
● Programą baigę asmenys mokės taikyti teologinę refleksiją
šiuolaikinių iššūkių kontekste ir gebės integruoti tikėjimo slėpinių
apmąstymą į egzistencinių bei sielovadinių problemų sprendimą.
● Programos dalyviai gebės praktiškai taikyti pastoracinės
psichologijos, ypač pagarbaus bendravimo ir krizinio konsultavimo,
pagrindus sielovadinio kontakto kontekste.
● Dalyviai įgis nuostatų, gebėjimų ir ţinių, kurios pasitarnaus priimant
apgalvotus, moraliai atsakingus ir Baţnyčios misijai moderniame
pasaulyje pasitarnaujančius sprendimus.

Nefor Kvalifikacijos tobulinimo paţymėjimas
Išduodamas dokumento
tipas
Asmuo kontaktams

Dr.Ligita Ryliškytė, s.ligita@sje.lt tel. +37061003173

