
Kedves Szülők! 

Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatónkban bemutassuk a római katolikus hit-és erkölcstan 

oktatás jellemzőit és céljait. 

Miért jó, ha gyermekemnek a római katolikus hit- és erkölcstant választom? 

 Támpontot kap az élet fontos kérdéseiben való eligazodáshoz. 

 Tájékozott, művelt és önálló gondolkodású ember lesz. 

 Nem fog félni a jövőtől. 

 Tisztában lesz értékeivel, és ezeket ki is tudja bontakoztatni önmaga és a társadalom 
javára. 

 Eligazodik a valódi és hamis értékek kavalkádjában, hogy jó döntést tudjon hozni. 

 Észreveszi Isten gondviselését az életében. 

 Talál magának igazi példaképeket, akik valóban az értékes életre tanítják. 

 Megtalálja élete értelmét. 

 Megtanulja értékelni az életet, annak minden örömével és problémájával. 

Mindezt a Biblia történetein, az egyházi év ünnepein, szentjeink életén keresztül, sok 
játékkal, beszélgetéssel, imádsággal, ének, rajz vagy kézműves foglalkozás segítségével 
nyújtja a katolikus hit- és erkölcstan. 

Az órákon mindazokkal a témákkal és kérdésfeltevésekkel foglalkozunk, amelyeket az 
erkölcstanóra tárgyal, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk.  
Az egyház elsősorban nem erkölcsöt oktat, vagyis elsősorban nem az értelmet akarja 
meggyőzni, hanem a hitünket akarjuk átadni, a gyermekek szívét akarjuk megérinteni, és 
csak ebből következhet az, hogy egy jobb életstílust és erkölcsös életet választ. Ez a hit segít 
minden embert, hogy eligazodjon az élet nagy kérdéseiben, amelyek a mindennapjainkat is 
meghatározzák: milyen értékeket vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük meg jól és teljesen ezt 
az ajándékba kapott életet, nehéz döntési helyzetekben melyik utat válasszuk.  A hit 
mindeközben rámutat az erkölcsi értékek egyedüli alapjára, Istenre, és Krisztusra, aki a 
megvalósításban tanítónk és példaképünk. 

Főbb témák: Jézus élete és tanítása, önismeret, emberi kapcsolatok, a közösség és a 
természeti környezet. 

A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az Egyházhoz tartozás. 

 

Mi történik a hittanórán? 
Óráinkon mindazon kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan tárgyal: ki vagyok én, 
hol a helyem a világban, barátság, munka, hazaszeretet, család, stb., válaszainkat azonban a 
Szentírás és egyházunk hagyománya alapján fogalmazzuk meg. A római katolikus hit- és 
erkölcstan megismertet Jézus Krisztus szerető személyével, az Egyház és a Biblia tanításával, 
közvetíti örök értékeit, megmutatja a szentségi élet többletét. Tanóráink a kisebbeknél 
sokszor játékos formában segítik elő, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően 
növekedjenek örömben és szeretetben. 



Hittankönyvek: 

Alsó tagozatban az Ecclesia kiadó hittankönyveit használjuk, melyek segítségével a 

gyermekek könnyen megismerkedhetnek a hittel és életté válthatják. A rövid szentírási 

történeteket Fecske Orsolya szerzetesnővér illusztrációi teszik szemléletessé, s a szöveg 

feldolgozását játékos feladatok segítik. Részletek: 

http://ecclesia.cc/webshop/index.php?main_page=index&cPath=78&zenid=68f081bb2b7dd

6a254e2453b87007250 

              

 

Felső tagozatban elsősorban a Szentírásra támaszkodva ismertetjük meg a Ó-és Újszövetség 

világát erkölcsi és hittani vonatkozásban. A Szent István Társulat tankönyveit használjuk. 

Részletek: http://hittansuli.hu/ 

       

 
Mi a teendő tehát? 
Akinek a gyermeke szeptembertől kezdi az általános iskola 1. osztályát, beiratkozáskor 
jelezze írásban az erre készített nyilatkozat kitöltésével, és adja le az iskolának, hogy 
gyermeke számára a római katolikus hit- és erkölcstan tárgyat választja.   
Akinek jelenleg 4. osztályba jár a gyermeke, szintén írásban jelezze a nyilatkozat kitöltésével 
legkésőbb május 20-ig, hogy a római katolikus hit- és erkölcstanoktatást választja. A 
nyilatkozatot adja le az iskolának! 
 

A Hajó utcai feladatellátási helyen tanító hitoktatók: Vékásné Balla Eszter és Molnár Anita. 

Elérhetőségük: sztlaszloplebania@gmail.com  

http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/iskola/hiteserkolcstan/szorolap_ve.pdf
http://www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/iskola/hiteserkolcstan/szorolap_ve.pdf
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