Áldás Békesség! Békesség Istentől!
Kedves Hittanos Diákok!
Kedves Szülők!

Az iskola vezetősége kért meg minket arra, hogy egy ismertetőt készítsünk a
református hittan és hitoktatással kapcsolatosan az iskola leendő diákjai
számára.

Az iskolai hitoktatást a területileg illetékes református gyülekezet vezető
lelkipásztora és/ vagy az általa megbízott másik lelkész vagy hitoktató végzi.
Az Önök iskolájában hitoktató illetékes gyülekezett a Szabadság Téri
Református Egyházközség (1054 Bp. Szabadság tér 2.)
A gyülekezetünkhöz 4 általános iskola tartozik:
1- Hild József Ált.isk.
2- Szent István Ált. isk.
3- Szemere Bertalan Ált.isk.
4- Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Ált.isk.
A döntés megkönnyítése érdekében néhány kérdést állított össze egyházunk,
amellyel a leggyakoribb kérdésekre próbál választ adni, főleg ebben a nehéz
és korlátozásokkal teli 2020. év első felében.

Az Önök és szeretteik életére Isten gazdag áldását kérem a 2020. év
vezérigéjével:
„Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus
Krisztusunk ismeretében.” (2 Pt 3,18)

Lázár Csaba Z.
ref. lelkész/ hitoktató
sdg.ref.lelkész@gmail.com

Mi a református hit- és erkölcstan célja?
Jézus Krisztus missziói parancsa (Mt. 28,18-20) alapján a tanítványi lét
megélésének a segítése. Ennek része a Biblia és a keresztyén szemléletmód,
értékrend megismertetése. Mindezek mellett a hit- és erkölcstan komplex
célrendszerrel dolgozik, melynek része az értelmi, érzelmi és cselekvési szint
fejlesztése különböző részterületeken is.
Ki járhat hittanórára?
Minden iskolás gyerek, akinek a szülője az adott tanévben a meghatározott
időpontig arról nyilatkozik, hogy a két tantárgy közül a felekezeti hit- és erkölcstant
választja.
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.
Járhat-e a gyermekem erkölcstan órára és hit- és erkölcstan órára is?
Nem, mivel a kötelezően választható hit- és erkölcstan órák esetében a szülőnek
döntenie kell a két tantárgy között. Az órák lehetőség szerint azonos időben
kerülnek megtartásra.
Jelent-e többletórát a gyermekemnek, ha a hit- és erkölcstant választjuk?
Nem. Az állami szabályzás szerint az etika, valamint a hit- és erkölcstan órák egy
időben kerülnek megtartásra.
Tarthat-e hittanórákat az iskola által kijelölt pedagógus?
Nem. A hit- és erkölcstan tantárgy oktatását kizárólag az egyházi jogi személy
(egyházközség) szervezheti, így az iskolának nincs lehetősége a hittanoktató
személyét meghatározni.
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.
5-8. évfolyamon, néhány órában az év során, az adott évben tanult történelem
órák tananyagához kapcsolódva a keresztyén egyház történelméből
szemelvényeket ismerhetnek meg tanulók. Ezek segítségével a történelmi
események több szempontú megvizsgálására és a már tanultak elmélyítésére is
lehetőség adódik.
Van-e osztályzás a hittanórán?
A kötelezően választható hittan valószínűleg ugyanolyan értékeléssel fog történi,
mint az etika órák értékelése. Ha az iskola pedagógiai programja szerint osztályzás
történik az etikán, akkor a hit- és erkölcstant is osztályozni kell.
Meg lehet-e bukni hittanból?
Nem javasolt, sem szakmai, sem módszertani szempontból a buktatás. Viszont a
jegyekkel történő osztályzás esetén, a minimum követelmények elégtelen
teljesítésekor fennáll a bukás lehetősége is.
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, 58. 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.
Tanulnak-e erkölcstanon előkerülő témákról a hittanos gyerekek?
Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a bibliai
történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Pl. család, barátok,
kortárs csoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia stb.

Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat?
Az iskola területe szerinti illetékes helyi református egyházközség által megbízott
személy. Lelkipásztor, református hittanoktató, megfelelő egyházi belső
képesítéssel (RPI, 60 órás tanfolyam) rendelkező pedagógus.

Mit kell tennem, ha református hit- és erkölcstanórára szeretném a
gyermekemet járatni?
Ma az általános iskola mind a 8 évfolyamán lehetőség van a gyermekeknek
hittanórákon való részvételre állami általános iskolában.
Leendő első osztályos szülőként jeleznie kell az iskola felé ezt a szándékát
írásban. Ez a beiratkozáskor, de legkésőbb április 30-ig történhet meg.
Lehetőség van a későbbi évfolyamokon is csatlakozásra, váltásra. Ilyen esetben
minden év május 20-ig kell írásban jeleznie a szülőnek az iskola felé a szándékát.
A váltás csak a jelzést követő tanév szeptemberétől érvényes.
Hetente milyen órakerete van a kötelezően választható hit- és erkölcstannak?
Hetente egy, ami évente összesen 36 órát jelent.
Kell-e fizetni a hit- és erkölcstan órákért?
Nem. Az erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan óra az iskolai órarend
része, így ingyenes. A fakultatív hit- és erkölcstan órák – bár nem az iskolai
órarend részei – de szintén ingyenes alkalmak.
Milyen évfolyamon választható etika helyett a hit- és erkölcstan?
A hatályos törvények alapján állami iskolában az 1-8. évfolyamon. Állami
hatévfolyamos gimnáziumban a 7-8. évfolyamon.

Köszönöm, hogy elolvasta az összeállított rövid és lényegre törő
ismertetőt a református hitoktatással kapcsolatosan!

SOLI DEO GLORIA!
(egyedül Istené a dicsőség)

