REFORMÁTUS
HIT- ÉS ERKÖLCSTAN
Biblia, műveltség, élmény
Hit- és erkölcstan vagy etika?
A döntés az Önöké!
A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap. Ennek érdekében a
legtöbbször felmerülő szülői kérdések mentén, kulcsszavakra bontva összeállítottunk egy
információs anyagot, amelynek segítségével Ön is választ kaphat kérdéseire.
A honlap emellett kisfilmek, letölthető tananyagok segítségével ad betekintést a református
hittanórák világába, módszertanába és mindennapjaiba, hogy láthassa
Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon is
http://reformatus.hu/hittan/index.html

TUDNIVALÓK A REFORMÁTUS
HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYRÓL
 Miért jó, ha a gyermekemnek a református hit- és erkölcstan órát
választom?
A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- és
erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek
érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai
történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. Isten Igéje és
a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is életünk alappillére
lehet. A bibliai történetek mellett, 5-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan tanterv része az adott
tanév történelem óráihoz kapcsolódóan egyháztörténelmi szemelvények megismertetése. Ezen
órák során a gyermekek a történelem órán tanultakat is elmélyíthetik. E mellett több
szempontból vizsgálhatják meg az adott történelmi korszakokat és eseményeket, illetve
többlet információkat kaphatnak. Mindezeket úgy, hogy mind a bibliai történetek, mind az
erkölcsi témák és az egyháztörténet esetében az ő vélhető fejlettségi szintjüket figyelembe
véve, élménygazdaggá és érdekessé kívánjuk tenni az órákat.

 Ha a gyermekem hit- és erkölcstan órákra jár, kötelező lesz-e
templomba járnunk?
Nem. Minden szülőt és gyermeket szeretettel hívunk és várunk akár a gyermekek és családok
számára szervezett családi délutánokon, különleges alkalmakon, de a rendszeres heti
istentiszteleteken és gyermek-istentiszteleteken is. Az ezeken való részvétel azonban nem
kötelező.

 Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat?
Az iskola területe szerinti illetékes helyi református egyházközség által megbízott személy:
Kovách Péterné Mészáros Erzsébet református lelkipásztor.

 Hetente milyen órakerete van a kötelezően választható hit- és
erkölcstannak?
Hetente egy, ami évente összesen 36 órát jelent.

 Járhat-e református hit- és erkölcstan órára az a gyerek, aki nincs
megkeresztelve?
Igen, mivel a hittanóra választásának és látogatásának nem előfeltétele a keresztség.

 Járhat-e református hit- és erkölcstan órára a gyermekem, ha más
felekezethez tartozunk?
Igen, mivel a szülői nyilatkozattétel során nem a szülő vagy a gyermek felekezeti
hovatartozásáról, hanem két tantárgy (erkölcstan/felekezeti hittan) közötti választásról
nyilatkozik a szülő.

 Mit tanulnak a gyerekek a református hit- és erkölcstan órákon?
A hit- és erkölcstan a hitéleti nevelés része, mely során a gyermekek elsősorban bibliai
történeteket tanulnak, amelyen keresztül megismerhetik a Szentírás világát, Jézus Krisztust és
Isten örökkévaló üzenetét. Mindezek mellett keresztyén értékrendszert és szemléletmódot
sajátíthatnak el olyan élethelyzetek és témák segítségével, melyek érdekesek és ismerősek
lehetnek a számukra.

 Van-e tanterve a református hit- és erkölcstan óráknak?
Igen. A megújult hit- és erkölcstan kerettantervet az Magyarországi Református Egyház
Zsinata 2012-ben fogadta el. Minden tanévnek van egy fő vonala, mely tükrözi az adott évben
hangsúlyozott gondolatokat. A bibliai történetek az adott év fő hangsúlyának megfelelően
kerültek az adott év struktúrájába. Az évek központi gondolatait fejezi ki a tanévhez tartozó,
tankönyveken is megjelenő éves szimbólum.
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TANÉV VEZÉRFONALA (HANGSÚLYA)
A kisgyermek számára fontos az elfogadottság és a
szeretet megtapasztalása. Az év fő hangsúlya az arra
való rámutatás, hogy Isten szeret bennünket.
Isten velünk van az élethelyzeteinkben, minden úton,
amelyen járunk.
Isten szeretete megerősít, bátorít és lehetőséget ad
nekünk.
Istent befogadhatjuk az életünkbe, és Vele élhetjük a
mindennapjainkat.
Az 5. évfolyam sok új helyzetet, döntési szituációt
tartogat a gyermekek számára. Az év fő hangsúlya az
arra való rámutatás, hogy nem vagyunk egyedül:
Isten támogat és segít a döntéshelyzeteinkben.
Istenre tekintve, az Ő világosságában felismerhetjük
a bennünk rejlő lehetőségeket

7. Isten vonzásában Nyitott kapu

8.

Isten Igéjének a
tükrében

Tükör

Isten magához hív bennünket, de küld egymás felé.
Odafigyelhetünk és segíthetjük társainkat.
Isten Igéjének tükrébe nézve felismerhetjük
valóságos önmagunkat. Istennel kibontakoztathatjuk
a bennünk rejlő képességeket. Az év célja a reális és
pozitív énkép megerősítése és támogatása.

 Van-e tankönyve és taneszközei a református hit- és erkölcstannak?
Igen. Minden évfolyamhoz készül tartós tankönyv és gyermekeknek szóló munkafüzet. Ezek
módszertanukban és szemléletmódjukban figyelembe veszik a gyermekek vélhető korosztályi
sajátosságait és segítik az adott témákban való elmélyülésüket, egyéni fejlődésüket.

 Van-e osztályzás a hittanórán?
A kötelezően választható hittan ugyanolyan értékeléssel fog történi, mint az erkölcstan órák
értékelése. Ha az iskola pedagógiai programja szerint osztályzás történik az erkölcstanon,
akkor a hit- és erkölcstant is osztályozni kell.
http://reformatus.hu/hittan/

