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Tisztelt Szülők! 
 
Az általános iskolai beiratkozáskor kérhetik, hogy elsős gyermekük erkölcstan órán, vagy 

hit-és erkölcstan órán vegyen részt. A hit-és erkölcstan órát az adott felekezet oktatói tartják, 

az erkölcstant pedig a tanító nénik. 

A választást megkönnyítendő összefoglalták bemutatkozásukat a bejelentkezett egyházak. 

 
Mi jellemzi az evangélikus hit- és erkölcstanórákat? 
 
Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, 
amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a 
közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet? 
Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján 
vesszük sorra, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Például: Hogyan 
tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értéket közvetít a Biblia? 
 
Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstanórán a tanár? 
Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamin az egyház tanításának 
és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és 
érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is 
 
Melyek az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei? 

� Jézus életének és tanításának megismerése. 
� Önismeret. 
� Emberi kapcsolatok. 
� A közösség és környezet jelentősége életünkben. 

 
Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstanórákat? 
A helyi evangélikus egyházközösség lelkésze és hitoktatója. 
Részletesebben: hitoktatas.evangelikus.hu 
 
 

Miért a református hit- és erkölcstan? 

A református hit- és erkölcstan Isten Igéje alapján maradandó értéket, keresztyén értékrendet 

közvetít a gyermekek és fiatalok számára. A változó világban maradandó értékekre van 

szükség! Isten Igéje örök és állandó a változások között is. 

A hit- és erkölcstan órák Isten Igéjét veszik alapul. A változó világ kihívásaira akarnak 

reagálni – de ezt maradandó értékek alapján teszik: 

o Szeretetet Isten és az embertársak iránt. 

o Békesség, megértés, elfogadás és befogás mások iránt. 

o Felelősségteljes élet a családban, iskolában és barátok között. 

További információk  a református hit- és erkölcstannal kapcsolatban: www.hittan.info 

Szeretettel várjuk gyermekét a református hit- és erkölcstan órákon! 
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Mi jellemzi az katolikus hit- és erkölcstanórákat? 
 
Akik szeretik gyermeküket, sikeres életet kívánnak számukra. Ezért a keresztény hit tapasztalatait 
szeretnék átadni nekik. Örömmel tapasztalják, hogy a hit megtartó erővel bír, amely egész életükre 
hatással bír. Ezt az állítást számtalan ember személyes tapasztalattal tudná alátámasztani. Lehetnek 
fiatalok, idősek, férfiak és nők, fiuk és lányok, akik elmondhatják, hogy életük sikeressé válásához 
nagyon nagy segítséget jelentett a hit. Vannak, akik szoros kötelékben állnak az egyházzal, de vannak, 
aki egy bizonyos távolságot tartanak, de azért szimpatizálnak az értékrendjével. Ezért ezt a közösséget 
jellemzi, hogy sokrétűség van az egységben és egység a sokrétűségben. 
A hit és erkölcstanoktatással kapcsolatban-sokakban talán megfogalmazódhatnak az alábbi kérdések: 
Miért jó a hit és erkölcstanoktatás? 

• Mert keresztény értékeket és támpontot ad. 
• Mert az istenhitre alapozva ad választ az élet kérdéseire. 
• Mert bemutatja Jézust, aki a szeretetet és gondviselést hirdette. 
• Mert Jézus tettein keresztül önismeretre nevel. 
• Mert játékos formában megismerteti a bibliai történeteket, és az Egyház tanítását. 
• Mert közösséget teremt, barátokkal ajándékoz meg. 
• Mert az erkölcsi tanítást kiegészíti a hit. 

Ki vehet részt? 
• Mindenki részt vehet, a keresztség hiánya nem akadálya a részvételnek. 

Kik oktatnak? 
• Püspöki megbízólevéllel rendelkező hitoktatók és egyházi személyek. 

Hol lehet jelentkezni? 
• Az iskolában kiosztott jelentkezési lapokon. 

 
Üdvözlettel:  Kutschi András prépost-plébános 
 
 

A Hit Gyülekezete tájékoztatója 
 
A Biblia a kereszténység alapműve, az európai kultúra egyik fundamentuma, s mint ilyen, hazánkban 
is az általános műveltség része. A hit- és erkölcstan órák tananyagát ezért úgy alakítottuk ki, hogy az a 
társadalom bármely rétegéhez, közösségéhez, egyházához tartozó, vagy akár nem hívő szülők 
gyermekei számára egyaránt hasznos lehessen. Elsődleges célunk a Szentírás és az arról való kreatív, 
modern és szabad gondolkodás megszerettetése a diákokkal, a Biblia történeteinek és szellemi-erkölcsi 
üzenetének közös feltárása, a bibliaismeret elmélyítése. 
Hitoktatóink az alapoktól indulva, minden korosztályt a maga szintjén vezetnek be az Ó- és 
Újszövetség izgalmas világába. Alsó tagozatban ez bibliai képeskönyvek, munkafüzetek, játékok, 
rajzfilmek, filmek megtekintése, a bibliai történetek színdarabszerű megjelenítése, órai beszélgetések, 
interaktív munka keretében történik. Felsőben pedig egy, a teljes Szentírást hitelesen átfogó képregény 
sorozat tankönyvként való használatával ismételnénk meg ugyanezt magasabb szinten. 
 
A Hit Gyülekezete 1979-ben kezdte meg működését. Tíz év illegalitást követően 1989-ben vált 
bejegyzett egyházzá, 2012-ben pedig az új egyházügyi törvény az elsők között ismerte el. A közösség 
a világszerte mintegy 600 millió hívőt számláló pünkösdi-karizmatikus megújulás része. 
Magyarország negyedik legnagyobb egyházaként közel 100 ezres aktív tagsággal rendelkezik, itthon 
és a határokon túl több mint 250 helyi gyülekezete működik. 
Szeretetszolgálata egész évben a szükségben levők megsegítésén dolgozik. 

WWW.hiteserkolcstan.hu 


