
Református  
hit- és erkölcstan 

Az idei tanévben is választható  
az állami iskolák  1-8. évfolyamán 

Biblia, 

műveltség, 

élmény 

Kedves Szülő! 

Hit- és erkölcstan 

vagy erkölcstan? 
 

A döntés az Önöké!  

Mit kell tennem, ha 
református hit- és 

erkölcstanra szeretném a 
gyermekemet járatni? 

Szülőként jeleznie kell az 
iskola felé ezt a szándékát 
írásban. 
 
Ennek a határideje 
az 1. évfolyamos tanulók 
esetében a beiratkozás, 
 
további évfolyamokon,  
amennyiben eddig nem járt 
református hittanoktatásra 
a gyermek, május 20. 
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Mit tanulunk  
a református hittanórán? 

A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia is-
merete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerül-
nek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. 
Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, vala-
mint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. 

Mi a célunk? 

Isten Igéje és szeretete áll a középpontban, mely ma is életünk 
alappillére és megtartó erőforrása lehet. 
 
 

Mi történik  és hogyan tanítunk egy hit- és erkölcstan órán? 

Az iskolában tanuló gyermekek körében az egyéni adottságaikból adódó 
szükségleteket figyelembe véve, a hittanoktatás elsősorban az emberek 
közötti és az Istennel való szeretetkapcsolat bemutatását, kialakításá-
nak segítését és elmélyítését jelenti. Ennek megfelelően, nem tananya-
got, hanem egy személyt Istent szeretnénk megismertetni a tanulókkal. 

Fontos cél az érzelmi biztonság növelése, az elfogadottság, értékesség tudat kialakí-
tása, elmélyítése Isten megtapasztalható szeretetének, gondoskodásának közvetíté-
se által. Ezt segítik az órák állandó keretei: a kezdő és záró részfoglalkozások, az 
énekek és az imádság. 

Tekintettel a tanulók egyéni adottságaira, első osztályban még nem használunk 
közös munkatankönyvet. Így lehetőség van az egyéni készség fejlesztésére, külön-
böző feladathelyzetek kipróbálására, gyakorlására. Segítséget jelentenek azok a 
módszerek is, melyek az érzelmi motivációra hatnak, azokat erősíthetik: 
• történetelbeszélés audiovizuális elemek segítségével (képek, tárgyak) 
• a témához kapcsolódó eszközök bemutatása, kipróbálása—érzékszervekkel való 

megtapasztalása 
• történetelbeszélés bábjáték, dramatikus elemek segítségével 
• szerepjátékok alkalmazása tanulók bevonásával 
• bibliodráma (történet elbeszélés eljátszással, átéléssel) 
• bibliai üzenet elmélyítése közös énekléssel  

Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat? 

Az iskola területe szerinti illetékes helyi református egyházközség által megbízott 
személy: felkészült pedagógus aki református hittanoktatói végzettséggel rendelke-
zik, vagy lelkipásztor. 

Kiket várunk? 

Örömmel várjuk azokat is, akik eddig nem jártak református hittanra, nem elvárás 
a gyermek keresztsége vagy a családok gyülekezeti tagsága. 

Hetente milyen órakerete van a kötelezően választható hit- és erkölcstannak? 

Hetente egy, ami évente összesen 36 órát jelent. 
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