
AMIT A REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANRÓL TUDNI KELL 

 

2013 szeptemberében bevezetésre került az állami általános iskolákban heti 1 órában a 

kötelező erkölcstan oktatás, mely helyett a tanuló, illetve a szülője választhatja valamely 

egyház hit- és erkölcstan oktatását. Felmenő rendszerben történt ennek bevezetése. Idén az 

1-3. és 5-7. osztályokban ez már szépen működik. A 2016/17-es tanévben pedig már mind a 8 

évfolyamon lehetőség lesz (világi) erkölcstan (új neve: etika lesz) és felekezeti hit- és erkölcstan 

között választani. 

Minden szülő a legjobbat szeretné a gyermekének. Hadd segítsük a választást! 

A Kőbányai Református Egyházközség a X. kerület valamennyi állami általános iskolájában 

megszervezte a hit- és erkölcstan oktatását. Heti 1 órában, a délelőtti órarendbe beépítve 

tartjuk a hit- és erkölcstan órákat.  

Tudjuk, hogy a Bibliai ismerete az alapműveltség része. A hit- és erkölcstan órákon bibliai 

történeteket tanulunk. A változó világban szükség van maradandó értékekre. Isten Igéje örök 

és állandó a változások között is. Mindenkinek van értékrendje. A hit- és erkölcstan óra a 

keresztyén értékrend kialakulását segíti. 

A hittan nem kevésbé fontos tantárgy, mint pl. a matematika vagy a történelem. Hiszen a 

gyermeknek nemcsak teste van, amit táplálni és erősíteni kell, nemcsak elméje van, amit 

okosítani és pallérozni kell, hanem lelke is van, amit ápolni kell. Mi, lelkipásztorok, 

hittanoktatók rendkívül fontosnak tartjuk szolgálatunkban azt, hogy a gyermekek lelkét 

ápoljuk, gondozzuk, olykor vigasztaljuk, bátorítsuk őket. Hiszen alapvetően nem tantárgyat, 

hanem gyermeket tanítunk! 

A „lelki levegővétel” órája – ez a megnevezés illik a legjobban a református hittanórákra. Rövid 

közös imádsággal kezdjük a tanórát. Aztán az éneklés segíti a ráhangolódást. A gyermek 

kenyere a történet, ezért minden órán olvasunk egy-egy bibliai történetet, s ezekből levonjuk 

a tanulságokat, lelki üzeneteket a magunk életére nézve. A munkafüzet feladatai a történet 

jobb megértését, elmélyítését segítik elő. Lehetőség nyílik a beszélgetésre (a gyermekeknek 

mindig sok kérdésük van!), játékra, új ének tanulására. Az órát imádsággal zárjuk.  

A hittankönyveket és munkafüzeteket a gyermekek INGYEN kapják – egyházunk jóvoltából. A 

tankönyveket azonban tanév végén visszakérjük. Ezek az ún. tartós tankönyvek, amelyekből 

több éven keresztül tanulhatnak a gyermekek. A munkafüzetek ezzel szemben a gyermekeknél 

maradnak, azokba szabad rajzolni, színezni, matricázni.    

A Kálvin Kiadó tankönyvei a következők: 

1. osztály: Isten tenyerén 

2. osztály: Istennel az úton 

3. osztály: A szabadító Isten szeretetében 

4. osztály: Isten a mi Királyunk 

5. osztály: Istennel a döntéseinkben 

6. osztály: Isten világosságában 

7. osztály: Isten vonzásában 

8. osztály: Isten Igéjének tükrében 



Minden évfolyam tankönyve úgy van felépítve, hogy első félévben ószövetségi, a második 

félévben újszövetségi történeteket olvasunk. Azonkívül természetesen a nagy egyházi 

ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd) eseményeivel is megismerkedünk.   

Mit tegyen, ha református hit-és erkölcstan órára szeretné járatni gyermekét?  

Ha a gyermek 1. osztályos lesz, akkor a beiratkozáskor írásban jelezze igényét az iskola felé. 

(Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a gyermek számára erkölcstan 

oktatást szervez.) Ha a gyermek 5. osztályos lesz, akkor május 20-ig írásban kérheti a 

református hit- és erkölcstan oktatását.  

Tanév közben nem lehet a választáson módosítani. Amennyiben a szülő a következő tanévre 

vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyak közötti választását módosítani 

szeretné, azt szintén írásban kell közölnie május 20-ig az iskola igazgatójával. 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a református hit- és erkölcstan órákra! 

Budapest-Kőbánya, 2016. március 18. 
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