
Kedves Szülők! 

Miért jó, ha egy szülő a gyermekének a 

református hit- és erkölcstanórát választja? 

A gyerekek ismeretet kapnak a Bibliáról és a 

bibliai történeteken keresztül a református 

keresztyén értékrend alapjairól, gyakorlati 

alkalmazásáról. 

Milyen egy református hit- és erkölcstanóra? 

Aktív, sokoldalú, komplexen fejleszti a gyerekeket 

rávezető játékokkal, kreatívan szemléltetett bibliai 

tanítással és a hallottak élményszerű rögzítésével. 

Imádság, beszélgetés, éneklés, barkácsolás, 

rejtvények színesítik az órát. 

Miről szól egy református hit- és erkölcstanóra? 

A gyermekek az életkoruknak megfelelően ismerik 

meg a Biblia örök értékű történeteit, miközben 

választ kaphatnak sok fontos kérdésre: pl. 

- Kicsoda Isten? 

- Honnan van ez a világ? 

- Mi a jó és mi a rossz a Biblia szerint? 

- Honnan tudjuk meg Isten akaratát? 

Milyen útmutatást kap a gyermek erkölcsi 

kérdésekben? 

Keresztyén alternatívát kínálunk, hogy a 

felnövekvő generáció eligazodjon az élet kisebb-

nagyobb dolgaiban, személyes, hétköznapi 

döntéseiben.  

A Bibliára támaszkodó, református értékrend 

megismertetésekor a család, barátok, 

kortárscsoport hatása, a lelki egészség, testi-lelki 

tulajdonságok, az elfogadás, empátia, tisztelet, a 

természet szeretete kérdéseit is áttekintjük. 

Milyen többletet kap egy református hit-és 

erkölcstan képzésben résztvevő gyermek? 

Az a gyermek, aki ismeri a Bibliát, az európai 

alapműveltség részét képező irodalmi, 

képzőművészeti, zeneművészeti alkotásokat is 

jobban megérti. Felhívjuk a figyelmet a 

történelem református nagyjaira, a magyar 

reformátusság fontos személyeire, akik 

példaként állnak előttünk.(Bethlen Gábor, I. 

Rákóczi György) 

Milyen közösségbe kapcsolódhat be a 

gyermek? 

Mi a szülő teendője, ha elsős gyermeke 

részére a hit- és erkölcstant szeretné 

választani? 

A beiratkozás során – legkésőbb április 30-ig – 

nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy a 

református hit- és erkölcstant választja 

gyermeke számára. 

Mi a szülő teendője, ha ötödikes lesz a 

gyermeke? 

Május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az 

erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan 

választásáról. 

Mi a szülő teendője, ha gyermeke második 

vagy hatodik osztályos lesz? 

Szintén május 20-ig jelezheti írásban 

választását, szándékát az állami iskola 

vezetősége felé. 

 

 

 


