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.

Mit tanulunk
a református hittanórán?
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.
Mi a célunk?
Isten Igéje és szeretete áll a középpontban, mely ma is életünk
alappillére és megtartó erőforrása lehet.

Mi történik egy hit- és erkölcstan órán?
Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen.
A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági
énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a
gyermekek. A csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát.
Hogyan tanítunk?
Változatos pedagógiai módszereket alkalmazunk kooperatív feladatoktól a projektekig, mivel nem csak ismeretátadásra törekszünk, hanem a teljes személyiség, az
érzelmi intelligencia fejlesztésére is. Számunkra fontos, hogy nem csak a bal, hanem a jobb agyféltekét is megmozgassuk, ezért van, hogy a bibliai történetekhez
kapcsolódóan egy-egy élethelyzet, érzés áll az egész óra középpontjában: pl. öröm,
kitartás, boldogság, barátság, kapcsolatok, stb.
Tanulnak-e erkölcstanon előkerülő témákat a hittanos gyerekek?

További információ:
hittan.info
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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: felkészült pedagógus aki református hittanoktatói végzettséggel rendelkezik, 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.

