
Debrecen-Mester utcai Református Egyházközség 

Az iskolában választható református hit- és erkölcstanról néhány gondolat: 

                                 

- mindennapi tapasztalatom szerint a gyermekek többségének megvan a 

motivációja, kíváncsisága Isten megismerése iránt 

- a heti egy tanóra alatt mód van a gyermekek lelki élményeinek 

elmélyítésére, gondolataik, véleményük megfogalmazására 

- az érzelmi intelligencia fejlesztésére 

A református hittanóra legfőbb jellemzői: 

- gyermekközpontú nevelés 

- a bibliai történeteken alapuló élethelyzetek megbeszélése 

- a bibliodráma elemeinek használata, megélése 

- a család, a haza, a nemzet szeretetén alapul 

- önismeret és társas kapcsolatok megélése. 

Változatos óraszervezési formák: 

- az óra menete változatos: Biblia olvasás, éneklés, ima, beszélgetés,  

- a gyerekek kiselőadást tartanak, interjút készítenek 

- egyéni, csoportos változatos tevékenységek 

- élménypedagógia, közös játék. 

Tananyagainkról, évfolyamonkénti követelményeinkről további tájékoztatást 

nyújtunk a www.hittan.info oldalon. 

Minden gyermeket szeretettel várunk a református hittanórára, ahol 

- bibliai történeteken keresztül a gyermekek mindennapjait érintő témák 

kerülnek elő 

- megismerkednek a keresztény értékrend alapjaival 

- adott történelmi korszakokat, eseményeket ismerhetnek meg 

http://www.hittan.info/


- minden ember életét érintő témák megbeszélése, viták vezetése: család, 

barátok, elfogadás, egymás tisztelete stb. 

 

Néhány kérdést, választ írtam le, ami a szülőket foglalkoztatja: 

Kell-e fizetni a hittanóráért? 

Nem. 

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. 

Van-e kapcsolat a keresztség és a református hittanóra között? 

Igen, mivel mind a kettő a hitből hitbe történő nevelés része. A református 

szülők és keresztszülők a keresztelőkor fogadalmat tesznek arról, hogy úgy 

nevelik és neveltetik a gyermeket, hogy ha majd felnő önként tegyen 

vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről. Ennek a neveltetésnek a 

része a református hit- és erkölcstan órák látogatása is. 

Ha erkölcstant választom az egyik évben, van-e lehetőségem a következő évre 

a hit- és erkölcstan órát választani a gyermekem számára? 

Igen, mind az erkölcstanról, mind a felekezeti hit- és erkölcstanról van 

átjárás a másik tantárgy felé. Viszont, ha a tanulók az előző évben nem 

ugyanazt a tantárgyat tanulták, akkor a tanulmányok megkezdésének 

feltételeit az állami rendelet alapján az egyházi jogi személy határozhatja 

meg. 

 

 

 

 


