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A hittanoktatás résztvevıi: a tanulók 
 

Hittanoktatást végzı lelkipásztorként, vallástanárként elhívást kaptunk Istentıl arra, hogy ırállók le-
gyünk, és munkánk, példaadásunk által közelebb segítsük a ránk bízott diákokat a teremtı, megváltó 
és mindeneket megtartó Szentháromság Istenhez.  

Mindennapi hittanoktatásunk során azonban megtapasztalhattuk már, hogy ez a munka nem 
egy légüres térben zajlik. Nem is egy számítógép jellegő tevékenységrıl van itt szó, melybe elég be-
táplálni a megfelelı információkat és máris megkaphatjuk a végeredményt: az életét Istenre bízó, hit-
ben elı fiatalt.  

Jól tudjuk, hogy a hit egyedül mennyei Atyánk ajándéka, melyet egyedül İ adhat. Ez azonban 
nem mentesít bennünket, hittanoktatókat attól, hogy a ránk bízott munkát ne felelısségteljesen, talen-
tumainkat maximálisan kihasználva, a tanulókat tisztelve és elismerve végezzük. Azt is megtapasz-
talhattunk a mindennapi munkánk során, hogy diákjainkat nemcsak az általunk kifejtett hatás éri, ha-
nem sok egyéb is: életkortól függıen erısödik vagy gyengül a családnak, óvodának, iskolának, em-
beri kapcsolatoknak (pl. kortársak), vagy egyéb tényezıknek (média, számítógép, társadalom, stb.) 
hatása. Az is nyilvánvalóvá vált már számunkra, hogy az életkoroknak is fontos szerepük van ebben a 
munkában. Amíg kisgyermekkorban a legerısebb a családi gondolkodásmód, családi háttér által gya-
korolt hatás, az otthonról hozott tapasztalatok, gondolatok, addig a késıbbiekben ez egyre inkább az 
egyéb tényezık felé tolódik el. S a fölvázolt ábrában is láthatjuk, hogy a mi munkánk – és a mi hatá-
sunk csak egy tényezı a gyermeket, fiatalt érı hatások közül. Természetesen a diákok közötti külön-
bözıségekrıl itt sem szabad elfeledkeznünk, hiszen minden egyes tanuló esetében más-más ábrát ké-
szíthetnénk, ahol különbözı erısséggel jelenhetnének meg az itt felvázolt vonalak, vagy akár újabb 
hatásokat jelzı vonalakat is berajzolhatnánk. 

 
1. ábra 

 
 
 
Tanulóinkat tehát sokféle impulzus éri, mely befolyásolja gondolkodásmódjukat, viselkedé-

süket, hitbeli attitődjüket, sokszor akár készségeiket és képességeiket is. Szem elıtt tartva mindeze-
ket, feladatunk, hogy hozzásegítsük a ránk bízottakat a hitben, Istenismeretben való gyarapodáshoz, s 
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a Szentháromság Istennel való kapcsolat mindennapi megéléséhez. Ehhez azonban jól kell ismerünk 
a ránk bízott tanulókat. 

Jelenlegi tanulmány ezt a munkát kívánja segíteni, de nem a megszokott módon. Bár, a val-
láspedagógusok, katechéták által is elfogadott fejlıdés-elméleteket (hitbeli, kognitív, emocionális, 
stb.) vesszük kiindulópontként, itt nem egy könyvíző, elmélet-ismertetés következik. A gyakorlatot 
szem elıtt tartva kerül sor a kognitív, emocionális és társas jellemzık változásának ismertetésére az 
egyes életkorok alapján. A következıekben nem kívánom részletesen kifejteni ezeket az elméleteket, 
hiszen ahogyan említettem, e tanulmánynak nem ez a célja, inkább azok központi tartalmára utalok 
néhány gondolatban. Az elméletek rövid felvázolása után, az érdeklıdık számára olyan könyvek ke-
rülnek fölsorolásra, mely a további elmélyítést segítik, a legkönnyebben hozzáférhetı anyagokkal 
találkozhatunk itt.  

 
 Az ismertetések alapjául fölhasznált legfontosabb elméletek a következıek: 

- Erik H. Erikson pszichogenetikus elmélete, mely az emberi fejlıdést állítja a 
középpontba. A fejlıdést egy élethosszig tartó folyamatként (növekedésként) értelmezi 
Erikson, ahol 8 különbözı fejlıdési fokozatot különböztet meg. Mindegyik fejlıdési fokozat-
nak van egy központi krízise, mellyel az adott korban lévı személy küzd, s mellyel meghar-
colva, az ún. „pszichoszociális erı” segítségével tovább fejlıdik. Erikson a krízist nem az ál-
talunk megszokott, negatív értelemben használja, sokkal inkább pozitív módon, mint lehetı-
séget az egyéni növekedésre. 

- Jean Piaget a kognitív fejlıdés klasszikus kutatója, akinek felfedezéseit részle-
gesen kívánom csak e tanulmány során használni. Bár saját korában, s az elmúlt században, 
felfedezései korszerőek voltak, mára sok ponton túlhaladottá váltak. Így csak azok a pontok 
kerülnek itt most említésre, melyek még ma is megállják a helyüket. Piaget a gyermekek gon-
dolkodásmódját és a felfogóképességet vizsgálta. Ennek megfelelıen, gyermekkor végéig 4 
különbözı fejlıdési fokozatot különböztet meg, mely mindmáig alapként szolgál a gyermeki 
gondolkodásmódot kutatók számára. A mai kognitív fejlıdést vizsgáló kutatások Piaget felfe-
dezéseit veszik alapul, de mára nyilvánvalóvá vált, hogy Piaget vizsgálata leszőkült egy bizo-
nyos kultúrára, így más kultúrák hatását nem mérte a gyermeki gondolkodásmód fejlıdésére. 
Piaget kutatásainak jellemzıje az is, hogy minden gyermeket potenciális tudósként kezel, s 
nem veszi figyelembe azokat a fiatalokat, akik inkább mővészi, vagy egyéb érdeklıdésőek. 
Ezek miatt a leszőkítések miatt, napjainkra egy másik irány kezd a kognitív fejlıdés kutatásá-
ban kibontakozni, melynek egyik legismertebb képviselıje: Howard Gardner és a sokoldalú 
intelligenciáról szóló elmélete. 

- Tanulmányom egyik alappillére Gardner teóriája. İ kritikusan használja Piaget 
kutatásait, s ezek mögé megy. Míg elismeri, hogy Piaget továbbvitte a kognitív fejlıdés kuta-
tását azzal, hogy a gyermekeket kiemelte a „kis felnıtt”-ként való értelmezés kategóriájából, 
azt is hangsúlyozza, hogy ezek a kutatások fıként csak a nyugati kultúrát veszik alapul. Szin-
tén Gardner beszél  a gyermekek érdeklıdése közötti különbségekrıl is, és saját kutatásai 
alapján fölfedezte, hogy a világ megértésének, felfogásának számos módja létezik. Nem pusz-
tán „tudós” szemmel lehet nézni és megérteni a világ dolgait, hanem akár a mővészeten, eset-
leg mozdulatokon, stb. keresztül is. Ezekre a különbözı megértési, felfogási módokra egy 
másik tanulmány során (a hittanoktatás módszertani kultúrája) kívánok kitérni. Amit jelenleg 
hangsúlyozni szeretnék, az Gardner hozzájárulása a felfogóképesség fejlıdésének megértésé-
hez, s ezzel együtt az elméletek mindennapi munkában való meghatározásához is. Míg a ko-
rábbi elméletek elsısorban azon alapultak, hogy mindenki ugyanabban az idıben megy át 
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ugyanazokon a tipikus fejlıdési sajátosságokon, Gardner hangsúlyozza az egyének közötti 
különbözıségeket, melyre mind a genetikai adottságokat, mind a szülıi háttérnek, mind a kul-
túrának, s egyéb társadalmi, stb. tényezıknek is hatása van. Kutatásai során 9 különbözı in-
telligencia típust különböztetett meg, de ezzel nem leszőkített kategóriákba akarta sorolni az 
egyéneket, hanem sokkal inkább tovább tágítani a kereteket. Gardner elmélete szerint min-
denki értékes és különleges, bár a világot talán más módon közelíti és érti meg, mint körülötte 
lévı társai. Ezzel a gondolattal Gardner rámutatott az elméletek határai is. Napjainkra egyre 
többen veszik tudomásul, hogy a születendı elméletek jó eszközként szolgálnak az azonossá-
gok megértéséhez, de ezek leginkább vázként szolgálnak. Azonos életkorban, hasonló körül-
mények között hasonló jellegzetességek figyelhetıek meg. Ezeket a jellemzıket, azonban 
számtalan társadalmi, kulturális, családi, stb. tényezı színezheti. Éppen ezért az elméleteket, 
mint korlátot tekinthetjük, mely támasztékot ad a számunkra és utat jelöl, de szabad és szük-
séges az egyének egyediségét figyelembe venni. 

- Mivel jelenlegi témánk a tanulók sajátosságai a hittanoktatásban, az elméletek 
között fontos megemlítenem a napjainkra legelterjedtebb és legelfogadottabb hitfejlıdési teó-
riát, mely James W. Fowler munkája. Elméletében ı használ más kutatókat is (Erikson, 
Piaget, Kohlberg, Levinson) a saját vizsgálatai mellett, miközben a hit fejlıdésére koncentrál. 
Mivel sokan félreértik, a kezdetek során szeretném tisztázni, hogy Fowler nem pusztán a ke-
resztyén hitrıl beszél. İ a hitet általánosságban vizsgálta, s mind általános emberi tényezıt 
vette számításba. Kutatásai során fölfedezte, hogy a hit valamilyen formája minden embernél 
fölfedezhetı, melyben hasonlóságokat fedezhetünk fel. A fejlıdést Fowler is élethosszig tartó 
folyamatként értelmezi, melynek része a hit fejlıdése is. Itt, a gyermek- és ifjúkorhoz kapcso-
lódóan az életkori sajátosság alapján feltételezi a hit fejlıdését, felnıttkorban pedig sokkal 
nagyobb szerepet tulajdonít az egyéni változásoknak, s az individuumra ható tényezıknek.  
 
Egyéni elmélyülést segítı további segédanyagok (a teljesség igénye nélkül):  
 
Murányiné-Kabainé: A gyermekkori és serdülıkori személyiségzavarok pszichológiája, Tan-

könyvkiadó, Budapest, 1991. 
 
Schweitzer, Friedrich: Vallás és életút, Vallási fejlıdés és keresztyén nevelés gyermek- és if-

júkorban, Kálvin Kiadó, Budapest, 1999. 
 
Kalevi-Tamminen: Hogyan tanítsunk hittant? Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 2001. 
 
Cole: Fejlıdéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 
 
Gardner, Howard: Intelligence Reframed, Multiple Intelligences for the 21st Century, Basic 

Books, New York, NY, 1999. 
 
Németh Dávid: Hit és nevelés, Vallástani személetmód a mai valláspedagógiában, Budapest, 

2002. 
 
Erikson, Erik. H.: Gyermekkor és társadalom, Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 
Erikson, Erik. H. : A fiatal Luther és más írások, Budapest, Gondolat Kiadó, 2002. 
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Erikson, Erik. H. : Identity: Youth and Crisis,   
 
Tóth László: Pszichológia a tanításban, Pallas, Debrecen, 2003. 
 
Fowler, James W. : Stages of Faith, The Psychology of Human Development and the Quest 

for Meaning, Harper One Publishing, New York, NY, 1981. 
 
Korosztályi sajátosságok a hittanoktatásban 

 
Elsısorban a fenti elméletek segítségével, a következıekben csoportosítva tárgyalom a közös életkori 
sajátosságokat, s a hittanoktatás során számunkra kiemelendı közös jellemzıket. Csoportosításom 
nem pusztán a hagyományos iskolarendszerhez kapcsolódó (6-10, 11-14; 15-18) felosztás, hanem 
annál sokkal részletesebben kívánok kitérni mindazokra a változásokra, melyeket hittanoktatásunk 
során tapasztalhatunk. Mindvégig hangsúlyozom azonban, hogy az egyéni különbözıségeket fontos 
szem elıtt tartanunk, hiszen a genetikai adottságok, kulturális, társadalmi, családi háttér fontos befo-
lyásoló tényezık. Ezen kívül, mivel hittanoktatásról van szó, ahol a hit plántálása, a hitben való nö-
vekedés elısegítése és a Szentháromság Istennel való élı kapcsolat elısegítése és fejlesztése is a fel-
adataink közé tartozik, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Szentháromság Isten kegyelmi munkáját 
sem. A hit az İ ajándéka, melyet életkori sajátosságokra való tekintet nélkül, kegyelmébıl adhat 
minden cserepedı, vagy fölcseperedett hívének egyaránt.  

 
Nem kívánok külön kitérni a hittanoktató személyiségére, de fontos megemlítenem, hogy a 

hittanoktatás hatékonyságának fontos eleme a hittanoktató egyénisége, kreativitása, a tanulókkal való 
testvéri attitődje. A diákok sajátosságainak figyelembe vétele, a rájuk való szeretetteljes odafigyelés, 
melynek része a krisztusi lelkülető elfogadás, hitbeli példaadás segítségével valóban terelgethetjük a 
kis- és nagyobb diákokat is az Isten felé vezetı útjukon. 

Mindezek figyelembe vételével, az itt található, összegyőjtött jellegzetességek egyfajta gya-
korlati útmutatót, vezérfonalat kínálnak azok számára, akik igényik azt. Természetesen sok minden 
bekerülhetett volna még a felsorolásba, de a terjedelmi keretek miatt a legtipikusabb sajátosságok 
felsorolására szorítkozom. A leírások elıtt, szeretném újra elırebocsátani, hogy az új jellemzık meg-
jelenése fokozatosan történik, s természetesen minden tanuló esetében egyéni fejlıdésrıl beszélhe-
tünk. Egész életünk egy folyamatos fejlıdés, mely mozgásban és változásban van. Az egyéni körül-
mények, adottságok, egyéb tényezık Ezek a jellemzık tehát nem percmő pontossággal jelentkeznek 
minden diákunk esetében, sokkal inkább általános közös ismertetıjegyekrıl van itt szó.  

 
6-10 éves tanulók jellegzetességei, a 6-7 évesek sajátosságainak kiemelésével 

 
Az iskolába kerülés idıszaka ez, amikor a kisdiákok többsége lelkesen vág bele az új feladatba. Szá-
mukra még újdonság az iskola, és ha sikerélményeik vannak, akkor szívesen teljesítenek. A hittanok-
tatás során is tapasztalhatjuk, hogy tanulóink szeretik a feladatokat, szívesen válaszolnak és a hittan-
oktató kedvére akarnak tenni. Ez a kezdeti lelkesedés jól használható egyrészt a pozitív beállítódások 
megteremtésére, másrészt a késıbbi érdeklıdés megalapozására is.  

E korosztályra szintén jellemzı a sok kérdés, mely szintén az iskola, s a tantárgyak újdonsá-
gából fakad. Ugyanakkor, az újdonsággal együtt jár az Erikson által felfedezett sajátosság is, mely 
szerint erre a korra (éppen úgy, mint a 8-10) évesekre jellemzı a csökkentértékőség elkerülésének 



Készítette: Szászi Andrea, RPI katechetikai szakértı 
Budapest, 2009. 

5 
 

vágya. A kisdiákok teljesítmény-kényszerben élnek, meg akarnak felelni mindazoknak az elvárások-
nak, melyeket tapasztalnak, de ezek sokszor nehézséget okoz a számukra.  

Mivel e korban elsısorban a családnak, s az iskolai oktatóknak (a hittanoktatónak is!) akarnak 
megfelelni, így az ı elvárásaiknak való megfelelés elsıdleges a számukra. Ha kudarcot szenvednek, 
folyamatosan olyan feladatokkal szembesülnek, melynek végrehajtására képtelenek, akkor csökkent-
értékőség érzésük növekszik és az iskolától (a hittanórától is) teljesen elmegy a kedvük. 

Éppen ezért a hittanoktatók feladata olyan feladatok használata a munkáltatás során, mely 
nem haladja meg a gyermekek képességeit, készségeit. Ez természetesen nem a tanulók lebecsülését 
jelenti! Fontos tudomásul vennünk, hogy a gyermekek sokkal többre is képesek már e korban, mint a 
puszta színezésre. Egy közös játék, kreatív feladat (modellezés, emléktábla készítése, rajzolás, stb.) 
remek szórakozást jelenthet a hittanórákon, s hozzásegíthet az elhangzott bibliai történet, Ige alapo-
sabb megértéséhez, elmélyítéséhez. Ugyanakkor az elsı osztályos tanulók erejét meghaladó feladat, 
ha írásra és olvasásra kényszerítjük ıket az órákon. Mivel még csak ismerkednek a betőkkel, s nem is 
mindenki halad ugyanolyan gyorsan ebben a tudományban, így csak elkedvetlenednek, ha túl sokszor 
és sokat kell a betőket használniuk. Szintén a gyakori kudarcélmény elkerülése miatt fontos, hogy ne 
hasonlítsuk össze a legjobb és a legrosszabb tanulói teljesítményeket. Ez természetesen nem zárja ki 
az ügyes, jó válaszokat adó tanulói munka dicséretét, melynek szintén megvan a maga helye a hittan-
órán is.  

Az iskolakezdés újdonságával együtt az elsıs tanulóknak hozzá kell szokniuk a korábbi la-
zább óvodai foglalkozásokkal szembeni fegyelmezettebb órákhoz is. Azt azonban nem várhatjuk el 
tılük, hogy 45 percen keresztül türelmesen üljenek és végig figyeljenek. Izgés-mozgás teljesen ter-
mészetes a gyermekek számára rendkívül hosszúnak tőnı órák során. Ha azonban változatossá, élve-
zetessé tesszük óráinkat, melyben megfelelı mértékben helye van a történet elmondásának, de a kö-
zös aktivitásoknak és egyéni feladatoknak is, s a pihenést segítı szakaszoknak, akkor akár még rö-
vidnek is fogják érezni diákjaink az élvezetes, érdeklıdést felkeltı és elmélyülést segítı hittanórákat.  

 
Akárcsak a 8-10 évesek esetében, ez a korosztály sem képes még az elvont fogalmakkal bánni 

(Piaget). Az elvonatkoztatások nagy többségük számára nehézkes, s ha egy problémát akarnak meg-
oldani, akkor mindig konkrétumokra van szükségük. Ne terheljük túl tehát ıket bonyolult teológiai 
kifejezésekkel, melyeket nem értenek! Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne is kerüljenek szóba ilye-
nek (pl. megváltás, üdvösség, stb.), hanem figyeljünk oda arra, hogy apránként szélesítsük a gyerme-
kek látókörét és felfogóképességét. Ezzel hozzásegítjük ıket a teológia speciális kifejezéseinek elsa-
játításához, valamint a hit fontos alapfogalmainak megértéséhez is.  

 
Ugyancsak 10 éves korig jellemzı a kisdiákokra a társas játékok szeretete. Játszani ugyan ké-

sıbb is szeretnek, de alsós általános iskolás korban különösen szívesen játszanak csoportokban. 
Ezekben a csoportokban a szabályoknak nagy a jelentıségük. Erkölcsi fejlıdés szempontjából nézve 
(Kohlberg) a szabályokat külsı hatalomtól származónak tekintik, és elsısorban a tettnek a fizikai kö-
vetkezményére koncentrálnak. A szabályoknak való engedelmeskedés alapja a büntetés elkerülése, 
vagy pedig az engedelmeskedésbıl származó elıny. A szabályokhoz való merev ragaszkodás akár 
abban is megjelenik, hogy hajlamosak egymásra árulkodni is. 

 
Gyakran megfigyelhetı e korosztálynál az ún. „adok-kapok” (Kohlberg) szemlélet is, ami az 

Istennel való kapcsolatra levetítve akár úgy is megjelenhet, hogy a gyermek úgy gondolja, hogyha 
tesz valamit „Istenért”, pl. elmegy a gyermekistentiszteletre, hittanórára jár, perselypénzt ad, akkor 
Isten ezt majd késıbb viszonozni fogja neki.  
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A kisebbek, de néha még a nagyobbak is szubjektíven tesznek különbséget a jó és rossz kö-

zött. Még óvodás korból hozzák magukkal azt a gondolkodásmódot, hogy a jó az, aminek jó követ-
kezménye van a számukra. Ezzel szemben, ami rájuk nézve negatív, az rossznak tekinthetı. Ez ké-
sıbb úgy változik, hogy a tettek szándékát nézik, s az alapján ítélnek. Ha tehát valami rosszul sül el, 
de az illetı jó szándékkal tette azt, akkor sokuk szemében nem ítélhetı rossznak.  

 
E kor jellegzetessége az is, hogy fıként a 6-8 éves gyermekek még igazán elfogadóak, tole-

ránsak egymás hiányosságaival, hibáival szemben. Késıbb, ahogyan a társak véleménye egyre in-
kább fontossá válik, úgy jelenik meg az elıítélet, s a tolerancia hiánya is.  
 

Mivel hittanoktatásról beszélünk, fontos kiemelnünk a hit fejlıdésének a legfontosabb jelleg-
zetességeit is (Fowler). Az iskolába bekerülı tanulók esetében, de még második osztályban is azt ta-
pasztalhatjuk, hogy a kisdiákok nyitottak, s a kételkedés nélküli, szilárd hit a jellemzı rájuk. Ugyan-
akkor a gyermekek számára nagyon fontosak a történetek, melyek keresztül fejlıdnek, és amelyeket 
szívesen hallgatnak. Ugyanez igaz a bibliai történetekre is. Az alsós hittanosok, akár egészen 9-10 
éves korig, szívesen hallgatják a jól elmesélt, élvezetes bibliai történeteket. Ezek élményt jelentenek 
a számukra, azonosulnak a szereplıkkel és általuk értik meg a történetek igazságait is. Ezeket a törté-
neteket, éppen úgy, mint a biblián kívülieket a kisebbek szó szerint értelmezik. Az elvont igazságok 
és elvont fogalmak számukra nem sok mindent mondanak, átvitt értelemben nem tudnak még gon-
dolkodni, az elmondottakat szó szerint értelmezik. Ez az Istenrıl alkotott gondolkodásmódjukban is 
megjelenik. Istenképük antropomorfikus, azaz elsıdlegesen emberi jelzıkkel látják el magukban Is-
tent. Egyoldalú tekintélynek és hatalomnak látják, akit többnek gondolnak az átlagos embernél, de 
maga az „Isten-fogalom” nem alakult még ki bennük. Ez a gondolkodásmód szintén jelen lehet még 
10 éves korban is, de egyénektıl függıen, akár késıbb is. Fokozatosan változik az Istenképük is. 
Kisgyermekkorban, s elsı osztályosok esetében is a szülıkrıl mintázott Istenkép a jellemzı. Ezt szí-
nezi a hittanoktatóval való találkozás is. Viselkedésünk, az általunk közvetített, megélt szeretet, hit, 
testvériesség (vagy éppen ezek ellentéte) segítheti a gyermeket Istenképének fejlıdésében, vagy ép-
pen torzíthatja azt.  

A hittanoktató modell szerepének fontosságát támasztja alá e korosztály esetében az a tapasz-
talat is, hogy  a 6-7 évesek esetében nagy szerepe van még az utánzásnak. Sok mindent e révén sajátí-
tanak el (pl. írás). Éppen ezért rendkívül éles szemmel figyelik környezetüket (a hittanoktatót is), és 
akár önkéntelenül is elsajátítják a viselkedési mintákat, majd utánozzák azokat. A számukra fontos 
emberek (elsısorban családtagok, legjobb barát, kedvenc tanár) véleményével könnyen azonosulnak, 
s magukénak vallják azt. 

 
A szó szerint való értés jelenik meg a szimbólumokkal való bánásmóddal kapcsolatban is. Az 

egyszerőbb szimbólumokat szeretik a gyermekek, mivel segítenek leegyszerősíteni fogalmakat, kife-
jeznek hosszabb tartalmakat. A bonyolult szimbólumokkal, absztrakciókkal azonban még nem tud-
nak mit kezdeni – ezek megközelíthetetlenek a számukra.  

 
A fantáziadús gyermekek nemcsak élvezik a történeteket, hanem néha többet bele is képzel-

nek, mint ami elhangzik. Ez azonban esetenként félelemmel tölti el ıket. A pokoltól, Isten büntetésé-
tıl való félelem (s egyes hittanoktatók általi túlhangsúlyozása) akár rettegést is okozhat a számunkra, 
mely miatt késıbb eltávolodhatnak Istentıl. 
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8-10 éves tanulók jellegzetességei 
 
A 6-7 éves tanulók jellegzetességeinek felsorolásánál már szóba került több olyan pont is, mely több-
ségében jellemzı a 8-10 éves kisdiákokra is. Itt mégis, néhány gondolatban szeretnék kitérni azokra a 
sajátosságokat, melyek a 8 év fölötti gyermekek esetében figyelhetıek meg elsısorban.  

Fıként 9 éves kor körül a gyermekek egyre nyitottabbá válnak a világ dolgaira, s egyre in-
kább érdeklıdnek az iránt, hogy mi a valóságos és mi nem. Ne csodálkozzunk tehát, ha gyermekeink 
egy-egy történet elmondása után megkérdezik, hogy ez valóban megtörtént-e. Céljuk nem a botrán-
koztatás, nem is a hitetlenség kifejezése. Mivel fokozatosan nyitnak a világ felé, ezért 9 éves kor kö-
rül megkezdıdnek az elsı kritikus kérdések is, melyet a hittanoktatók sokszor kötekedésnek vesznek. 
A gyermekek azonban pusztán kíváncsiak, s szeretnék magukban „helyre tenni” az elhangzottakat.  

 
A 8-10 évesek tele vannak lendülettel. Többségük szeret mozogni, játszani, s szinte mindent 

ki szeretnének próbálni. Ennek eredményeként sokszor nem kitartóak, bár az érdeklıdésük miatt 
könnyen lelkesíthetıek. Szintén fontos jellemzıje a korosztálynak a segítıkészség, szeretnének, a 
gyermekek többsége szeretne kitőnni a többiek közül. Ahogyan a kisebbeknél is, ezt a hittanórákon 
jól használhatjuk, ha apró feladatokkal, segítségnyújtási lehetıségekkel megbízzuk a diákokat, és ez-
zel sikerélményhez is juttathatjuk ıket. 

Az érdeklıdés, és a sok minden iránt való nyitottság, a társak (legjobb barát) hívogatása és 
élménybeszámolója vezeti el ıket a hittanórán, gyermekalkalmon való részvételig. A megmaradásuk, 
és további részvételük azonban rajtunk is múlik. Ha az újdonság varázsa elmúlik, s nem sikerül a 
Szentháromság Isten iránt való maradandó vágyakozást felkeltenünk, akkor keresnek egy újabb hob-
bit, másik szakkört. 

 
Ugyancsak e korosztályra jellemzı, hogy a társak hatása, véleménye fontosabbá válik. Egyre 

inkább megválogatják kikkel játszanak, kik tartoznak az ı „csapatukhoz”, a barátaik közé. A világot 
kezdik érteni, s ezzel együtt mások viselkedésének a mozgatórugóiba is lassanként belelátnak. Ez el-
sısorban azt jelenti számukra, hogy kezdik megérteni, hogy a társaiknak, szüleiknek más a nézıpont-
ja. A folyamatos formálódás eredményeként lassan egy harmadik fél nézıpontját is kezdik megérteni. 

 
A szabályokkal kapcsolatban változik a magatartásuk. Bár még továbbra is fontosak a szá-

mukra (Kohlberg), de már rugalmasabbak a szabályaik – van alóluk kivétel (ami általában szubjek-
tív). 4. osztályos korra néhányan szívesen alkotnak is szabályokat, akár együttesen is melyeket min-
denkinek követnie kell a csoportból. A szabályokhoz való ragaszkodás terén is észrevehetjük, hogy a 
csoporthoz nem tartozókkal, vagy a szabályokat (normákat) megsértıkkel néha rendkívül kegyetlenül 
bánnak. Akár egy negatív „elit-tudat” is kialakulhat bennük, mely a hittanoktatásban is jelen lehet (pl. 
aki hisz az többet ér, mint a többiek). 

 
Az Istenkép változásainál érdemes megemlítenünk, hogy egyre inkább különbséget tesznek 

Isten, szülık és a hittanoktató tulajdonságai között. Istent ugyan antropomorf módon értelmezik, de 
egyre több tulajdonságot kapcsolnak Hozzá a hallott és tanult történetekbıl.  

 
Már második osztályos korban is, de késıbb még inkább fontossá válik a kutatás és győjtés a 

tanulók számára. Mindent győjtenek, ami tetszik nekik és ami fontos a számukra. Ez a „győjtıszen-
vedély” jól használható a hittanórán, mint motivációs eszköz (pl. a jó feleletekért, órai munkáért, stb. 
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pontokat győjthetnek a diákok), vagy akár a felfedeztetı módszerekben is. A kutatás során informá-
ciókat győjtenek a tanulók, melyekkel önmaguk fedezik fel az ismeretekeket. 

 
Módszerek tekintetében érdemes megemlíteni, hogy az írás-olvasást már erre a korra általá-

ban elsajátítják a gyermekek. Eszközzé kezd tehát a gyermek kezében válni, a túlzott (kizárólagos) 
használatuk azonban mégsem elégséges, hiszen a változatosság és élvezetesség fontos a számukra.  

 
A folyamatos kognitív fejlıdés eredményeként lassan a diákok többsége a formális mővele-

tekkel is képes bánni (Piaget).  Ez  a fejlıdés 11-12 éves kor körül elvezet az absztrakt fogalmakkal 
való bánás készségének formálódásáig. Ezzel párhuzamosan az összefüggések meglátása iránt is nyi-
tottá kezdenek válni, bár csak alapvetı kapcsolatokat és összefüggéseket értik és látják még.  Konk-
retizálni azonban még mindig szükséges, hiszen nagy elvonatkoztatásokra a gyermekek még nem ké-
pesek. 

Szintén a kognitív fejlıdés eredményeként, e korosztály esetében már jobban megmutatkoz-
nak a tanulók képességei közötti különbségek. A hittanórákon sem szabad elfeledkeznünk azonban 
arról, hogy a lassabbnak tőnı tanulóinkra is odafigyeljünk, és ıket is segítsük a tanultak megértésé-
ben és elmélyítésében – ne csak a gyors és jó válaszokat adó diákjainkat fejlesszük. Természetesen az 
egyéni készségek és képességek, és a beállítottság is egyre inkább formálódik már e korban – hasz-
náljuk tanulóink talentumait a hittanórák során is. Ezzel a gyermekek sikerélményhez jutnak, a kö-
zösséget ráirányíthatjuk mások tehetségének, talentumának meglátásra, s az elhangzott ismeretek is 
könnyebben belsıvé válhatnak. Annál is inkább fontos az egyéni képességek hangsúlyozása és azok 
segítségével való oktatás, mivel a képesség közötti különbségek fitogtatása akár versenyzésig is ve-
zethet. Ráadásul a gyermekek elég sokszor rosszul fogadják a bírálatokat, s akár meg is sértıdhetnek 
– vagy egy versenynek tervezett játék során a játék jelleget felejtik el, s egymást bántják meg.  

 
11-14 éves tanulók jellegzetességei 
Gyakori panasz a hittanoktatásban, hogy a felsıs osztályokba lépéssel a tanulók is megváltoznak. A 
hittanoktatók gyakran nem értik miért maradnak el egyre többen a hittanórákról, vagy éppen viselke-
désük miért változik meg ennyire. Ez az idıszak egyfajta átmeneti idıszak a diákok életében, 
prepubertásnak is hívják, melyben a testi fejlıdés és nemi érés egy viharzó, rendkívül érzékeny idı-
szakot hoz a gyermekek életébe. Míg korábban 13-14 éves korra tették a serdülıkor kezdetét, napja-
inkra ez egyre inkább korábbra tevıdik minden egyes vonzatával együtt.  

Gyermekeink életében 11 éves kor körül sok változás történik. Elsıként az iskolában már 
nem kis alsósok, hanem nagy felsısök lesznek, mely a szülık és a tanárok részérıl nagy elvárásokat 
jelent. Ezeket az elvárásokat sokszor érzékelik a diákok, de megfelelni nem mindig tudnak nekik. 
Másrészt új tantárgyak jelennek meg, sok új szaktanár, míg a korábbiakban 1-2, maximum 3 tanítóval 
találkoztak rendszeresen. A tananyag is megnövekszik felsıben, ami azzal jár együtt, hogy sokkal 
többet kell teljesíteniük. Mindezek mellett folyamatosan változásokat érzékelnek a saját testükben, és 
sokszor ık maguk sem tudják, hogy mi miért történik velük. A formálódásnak, a határok és az identi-
tás keresésének idıszaka kezdıdik el lassan a prepubertás korral, mely a hittanoktató részérıl sok 
segítséget, szeretetteljes elfogadást, türelmet és kreativitást igényel.  A fiúk – lányok közötti különb-
ségek elıtérbe kerülésével a klikkesedés is megjelenik, mely végigkíséri az egész serdülıkort. A testi 
jellemzıkhöz tartozik még az a tapasztalat is, hogy fıként a lányok, egyre több gondot fordítanak a 
külsejükre, mely akár a hittanórai viselkedésükben (fésülködés órán, stb.) is megjelenhet. 
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A korábban említett Eriksoni fejlıdéselmélet szerint ez a kor egyfajta átmenetként tekinthetı, 
melyben még mindig fontos krízist jelent a teljesítménykényszer a csökkentértékőség érzésével 
szemben. Ugyanakkor fokozatosan kezd már megjelenni egy új krizispont, melyben a prepubertás 
korban lévı gyermek (majd késıbb a serdülı) saját identitását igyekszik meghatározni. Ebben keresi 
határait, lehetıségeit, az azonosulás és elhatárolódás alkalmait. Fı kérdése, hogy „Ki vagyok én?”, 
ahol szeretné „kitalálni” saját magát. Az identitás keresése egy hosszú szakasz, melyben hittanokta-
tóként sok segítséget adhatunk a ránk bízott gyermekeknek, majd késıbb ifjaknak. Míg korábban el-
sısorban a szülık, most fıként a társak és számukra tekintélyként elfogadott személyek véleménye 
alapján tájékozódnak a fiatalok (Fowler). E korosztály hitében Fowler az ún. szintetikus-
konvencionális hit egyes jellegzetességeit fedezte fel. (E fázis, Fowler szerint a késıbbi serdülıkorra 
jellemzı nagyobb részben). A hittanoktatók számára azonban azért fontos ennek a tudatosítása, mivel 
diákjaink segítségére lehetünk abban, hogy önmagukat Isten gyermekeként, református keresztyén-
ként azonosítsák, valamint keresztyén értékrendet sajátítsanak el. Természetesen ez a segítségnyújtá-
sunk nemcsak e korban kezdıdik el, hanem már jóval korábban. Itt azonban, az valahová tartozni 
akarás vágya, az egyéni vélemények kialakulásának, formálódásának erısödése miatt még inkább 
lehetıségünk van ifjaink formálódását segíteni. 

Fordulópont a hittel kapcsolatban, hogy míg korábban az Isten iránti szeretet, mint gyermeki 
hála jelent meg, itt már Isten hibáztatása is megjelenik. Vallásossága, hite sok esetben még mindig a 
szülıktıl tanult, de itt találkozhatunk az elkötelezıdés, önálló hitvallásosság kezdeteivel is. Ez szin-
tén egy olyan pont, melyben segítségére lehetünk a ránk bízott fiatalnak. Mivel szeretne tartozni va-
lahová, szeretne elkötelezıdni, rámutathatunk neki az Istenhez tartozás lehetıségére és hozzásegít-
hetjük a Szentháromság Isten mellett való személyes állásfoglaláshoz. 

 
Kognitív szinten jellemzı, hogy még mindig konkrét tapasztalatokból indulnak ki (Piaget), a 

formális mőveleti szakaszra való áttérés is megjelenik náluk. Ez azt jelenti, hogy egy probléma meg-
oldásánál már kezdenek elvonatkoztatni, de elméleteik nem kidolgozottak, sokszor csak találgatás 
szintőek. A gondolkodásmód változása az Istenrıl való gondolkodásban is megjelenik (Fowler). Bár 
még mindig jellemzı az antropormorfikus (emberszerő) képek használata, de egyre inkább kezdik 
Isten komplexitását látni és az emberiségtıl való különbözıségét sejteni. 

 
Ahogyan már kicsit korábban, ebben az életkorban egyre inkább jellemzı, hogy a diákok ma-

guk alkotnak szabályokat (Kohlberg), valamint azok kölcsönös megállapodáson alapszanak, melyek-
hez ragaszkodnak. Azokat, akik e szabályok ellen, vagy általuk elfogadott normák/szabályok ellen 
vét, a legsúlyosabb büntetésekkel is képesek lennének súlytani.  

E korosztály esetében már tapasztalhatjuk, hogy a kortárs csoport véleménye válik irányadóvá 
a számukra. Igyekszenek a többiekhez igazodni, hiszen sokkal biztonságosabbnak találják, ha haso-
nulnak másokhoz, mintha fölvállalnák saját egyéniségüket. Ugyanakkor már itt megjelenik annak a 
csírája, hogy szeretnék saját identitásukat megtalálni, ezért sok mindent kipróbálnak. Mivel nagyon 
odafigyelnek arra, hogy mit mondanak róluk a többiek, ezért egyre intenzívebbé válnak a rokonszen-
vi és ellenszenvi kapcsolataik. A felnıttekkel kapcsolatban megindul az ún. önállósodási tendencia, 
és önérvényesítés jellemzi ıket. 

14 éves korra a diákok egy elég komoly kihívással szembesülnek, amikor a továbbtanulásról 
kell dönteniük. Ekkorra már az élet nagy kérdéseivel valamilyen módon szembesülnek. Látják és ér-
zik, ha sokszor nem is értik a konfliktusforrásokat: családi viták, emberi elvárások, kapcsolatok (sze-
relem, barátok, család, stb.) Már itt, akárcsak a serdülıkor késıbbi részében döntési lehetıségek áll-
nak elıttük, melyekhez azonban segítséget várnának, hiszen a helyes és önálló döntéshez sok esetben 
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nincs elég ismeretük, tapasztalatuk, vagy éppen lehetıségük. A hittanoktatás során éppen ezért útjel-
zı feladatunk is van, melyben diákjaink aktuális kérdéseit és kihívásait szem elıtt tartva segítjük ıket 
a keresztyén életben való járásban. Ez azonban nem dogmatizálást jelent, hanem sokkal inkább tá-
mogató, erısítı, lelkigondozó, Isten bölcsességére hagyatkozó és abból táplálkozó vezetést. 

 
A hittanoktatás módszertanának szempontjából e korosztály esetében fontos megemlíteni a 

differenciálás fontosságát. Bár az órai differenciálás, s a képességek figyelembe vétele minden kor-
osztály esetében hangsúlyos, e korosztály és a serdülık esetében még inkább érdemes nagy hangsúlyt 
fektetnünk rá. A serdülık (és az éppen serdülıkorba lépı tanulók szintén) elsısorban abból tanulnak, 
amit a legjobban értenek és szeretnek. Ez azt is jelenti, hogy az egyéni képességek és érdeklıdések 
felhasználása segítséget jelenthet abban, hogy fölkeltsük diákunk figyelmét az éppen tanítandó 
anyagrész iránt. Ennek lehetıségeire részletesebben a hittanoktatás módszertanáról szóló fejezet so-
rán kívánok kitérni.  

 
 

15-19 éves tanulók jellegzetességei 
Mindannyian tapasztaltuk, hogy a serdülıkor nincs a középfokú tanulmányok kezdéséhez kötve, bár 
e korosztályra (15-19 év) jellemzıek leginkább a serdülıkori sajátosságok. Legalaposabban Erikson 
foglalkozott e korosztállyal, aki kiemeli, hogy e szakasz központi krízise az identitás keresése, annak 
megtalálása vagy éppen elvesztése. Fiataljaink rendkívül érzékenyek, ingerlékenyek, miközben ön-
magukat, lehetıségeiket és határaikat keresik. Mindez olyan módon történik, hogy a fiatal próbál ha-
sonulni, azonosulni másokhoz – különbözı szerepeket próbál ki -, melyeket vagy beépít saját szemé-
lyiségébe, vagy elhatárolódik azoktól. Ez az elhatárolódás oly módon is történhet, hogy pusztán 
szemléli a különbözı szerepeket, és az általa tapasztaltak, látottak alapján nem kíván részt venni 
azokban. „Önmaga kitalálásának” folyamatos harca, valamint a külvilággal való gyakori konfrontá-
lódás, önmaga megmutatásának, valamint mások általi elfogadásnak a vágya sok energiáját igényli a 
fiatalnak. Mindezek mellett folyamatosan teljesíteniük kell az iskolában, megfelelni családjuk nö-
vekvı elvárásainak, melyek sok esetben nem egyeznek az ı saját igényeikkel, esetleg a barátaik elvá-
rásaival. Olyan konfliktushelyzetek ezek, melyek belsı feszültséget okoznak a fiatalok számára. Ön-
maga keresésének idıszakában egyszerre éli meg az odaadás és a tagadás szükségletét. Szeretne va-
lahová tartozni, s ez a vágy különösen erıs benne. Mivel elsısorban a barátok a fontosak a számára, 
így az általuk való elfogadásra vágyakozik elsısorban. E vágya mellett megjelenik az az igény is, 
hogy valamilyen ideológiával szeretne azonosulni – ahová csatlakozhat, amelyet magáénak vallhat. 
Szüksége van azonban a tagadásra is, így esetenként csak egy-egy nézıpontot, ideológiát fogad el, 
míg a többitıl elzárkózik. Ifjainkban óriási energiák is vannak, melyeket lehet építı és romboló célra 
is használni. Szinte mindannyiuknál megfigyelhetı valamilyen (akár megfoghatatlan) értékrendszer 
iránti ragaszkodás, melyért képesek küzdeni és - ha magukénak tartják – akár meg is vallják azt lel-
kesen mások elıtt. A serdülıkornak ez a jellegzetessége nagy lehetıséget tartogat a hittanoktatás 
számára. 

Ahogyan már a prepubertás kor kezdeténél említettem, lehetıségünk van Isten által helyünkre 
állított útjelzı táblaként utat mutatni a keresıknek Isten felé. Segíthetjük ıket a keresztyén életben 
való járásban, krisztusi emberré lenni a mindennapokban (barátok között, iskolában, családban) és 
megvallani a hitét tetteivel és szavaival egyaránt. Az ideológiákra való fogékonyság miatt a fiatalok 
könnyebben tudnak egy keresztyén értékrendet magukévá tenni. Ha megértik és megérzik, hogy ró-
luk van szó Isten Igéjében, a Szentháromság Isten ıket kívánja megszólítani, akkor lelkesíthetıvé és 
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érdeklıdıvé válnak, mely újabb lehetıséget kínál arra, hogy bátorítsuk ıket az Isten útján való járás-
ra. 

E korosztályra hangsúlyozottan igaz, hogy csak azt tanulják meg és sajátítják el igazán, ami ér-
dekli ıket és csak attól tanulnak, akit szeretnek és tisztelnek. Náluk viszont ezt a szeretetet és tisztele-
tet ki kell érdemelni, mely vallástanárként is igaz. Rendkívül fontos náluk a bizalom is, melyet el kell 
nyerni, s melyet könnyen el is lehet veszíteni. Míg az iskolába bekerüli kisdiákok általában bizalom-
mal teltek, a tizenévesek jellegzetessége a kritika kialakulása, mely azt jelenti, hogy kritikusan figye-
lik környezetüket. A szavak mellett tettekre van szükségük, s a személyes példa nagy hatást gyakorol 
rájuk. Mindezek mellett nagyfokú a becsületesség igényük is (Erikson), melyet különösen el is vár-
nak mindazoktól, akik Istenrıl beszélnek elıttük.  

Hit szempontjából nagy különbségek fedezhetıek fel e korosztály esetében. Az egyéni külön-
bözıségek okai közé sorolhatóak a családi hatások, a tanulót ért egyéni tapasztalatok, hatások (bará-
tok hite, gondolkodásmódja hitrıl, egyházról, vallásokról, stb.), kulturális háttér, stb. Fowler a serdü-
lıket vizsgálva mégis fölfedezett néhány jellegzetességet, mely e kor körül jelenhet meg. A serdülık 
hitét ı „szintetikus-konvencionális” hitként tartja számon, ahol sokszor még nem személyes a hit, 
hanem sokkal inkább másoktól átvett, másoktól függı. Tizenéves korban van lehetıség a hit szemé-
lyessé, egyénivé válásának megkezdıdésére.  

Mivel a tekintély fontos a serdülık számára, így mindazok, akik Istenhez kapcsolódni kíván-
nak, Istent, mint legfıbb tekintélyt fogadják el (Fowler).   
 

Kognitív fejlıdés szempontjából elmondható, hogy ebben az idıszakban a fiatalok már képesek 
absztrakt fogalmakkal bánni, valamint kezdik látni és érteni az összefüggéseket. Az azonban egyén-
függı (genetikai adottság, kulturális háttér, családi háttér, érdeklıdés, stb. függvénye), hogy milyen 
szinten állnak ebben. Piaget megállapította, hogy a serdülıkkel való munka során már tapasztalható, 
hogy elvont témákról is képesek beszélni, nemcsak azokról a konkrétumokról, amelyeket látnak és 
kézzel foghatnak. Így lehetıség adódik mély etikai kérdések felvetésére és közös átbeszélésére is. 
Annál is inkább fontos ez, mert egy elképzelt, mintaszituációban több szempontból is meg tudják 
vizsgálni az aktuális szituációt, ami segítheti a saját problémamegoldásukat is.  

Mivel egyre több információjuk van a világról, így egyre többször szembesülnek a különbözı 
információk közötti ellentmondással is. Lelkileg, érzelmileg ez feszültséget okozhat a számukra, me-
lyeket - beállítódásuknak megfelelıen -, kognitív szinten is igyekeznek feloldani.  

 
A középfokú oktatásban részt vevı fiatalokat két nagy csoportra oszthatjuk még, ha tovább 

akarjuk az életkori, élethelyzetbıl adó adottságaikat boncolgatni.  
 
15-16 éves tanulók sajátosságai 
Ez az idıszak a középiskolába való bekerülés ideje nagyrészt. (Jelenleg nem említem a 6-8 osztályos 
gimnáziumokat.)  Azok a diákok, akik eddig az iskola nagy nyolcadikosai voltak, most újra „kezdık-
ké” válnak, és új szabályokat, új szokásokat kell elsajátítaniuk. Ez azzal is jár, hogy az elsısök na-
gyobb része általában még komolyan veszik az új iskolát, mely viselkedésükön is látszik. Különösen 
igaz ez azokra a fiatalokra, akik a szülık, család, tanárok elvárásainak akarnak megfelelni. Ez az atti-
tőd azonban többeknél már a második félévre már elmúlik és vagy fölváltja egy belülrıl fakadó ér-
deklıdés és motiváltság, vagy pedig a diák egy kevésbé érdeklıdı csoporthoz „csapódik.”  

A középfokú tanulmányok kezdete hasonló változásokkal jár együtt, mint az általános iskola 
alsó tagozatából a felsı tagozatba kerülés. Új tantárgyak, új pedagógusok, nagyobb elvárások, stb. A 
serdülıkor mindennapi élményeihez és „traumáihoz” (hiszen a tinédzserek gyakran traumaként élnek 
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meg egy-egy számunkra aprónak tőnı dolgot is) mindezek hozzáteszik a maguk feszültségét. A beil-
leszkedés és baráti kör kialakulás egy év alatt azonban általában megtörténik. Ez után az elsıdleges 
szerepet az élmények keresése, szerepek tanulása (azonosulás vagy elzárkózás), kapcsolatok megta-
pasztalása és tanulása (szerelem, barátság, kötıdések, csalódások), ismeretek gyarapodása (tanórák, 
különórák, stb.) veszik át. 

 
17-19. éves tanulók jellegzetességei 
Gimnázium 3-4. évfolyamában a már korábban leírtak mellett újabb kihívásként jelentkezik a pálya-
választás és az otthon közelgı elhagyásának (kollégiumba kerülés, nagyvárosi egyetem, stb.) gondo-
lata. Egyes fiatalok tanácstalanok, míg mások céltudatosan készülnek egy pályára. Ez azonban azt 
jelenti, hogy megsokasodnak a teendıik (tanulnivalóik). Azok számára, akik pontosan tudják, hogy 
mit szeretnének, a különórák jelentenek plusz feladatot és belsı feszültséget. Teljesíteni szeretnének, 
és sikert elérni a felvételin, amiben a saját vágyuk mellett a körülöttük lévı emberek elvárásai nyo-
masztják, vagy éppen segítik ıket. Míg azok, akik még nem döntöttek egy irány mellett sem, szemé-
lyes iránymutatást és támogatást, bátorítást várnak.  

A nagy csalódások idıszakának is mondhatjuk a 17 év körüli idıszakot ifjaink többségénél, 
mely általában az elsı nagy szembesüléseket, elsı nagy csalódásokat jelenti. (Ez nemcsak párkapcso-
latokra értendı, hanem pl. igaz lehet korábban tisztelt személyekre is.) Már korábban is, de gyakrab-
ban 16-17 éves kor körül találkozhatunk a „serdülıkori depresszió” jeleivel. A csalódások, hatalmas-
nak megélt negatív tapasztalatok eredményeként akár még az öngyilkosság gondolatával is foglal-
koznak a fiatalok. Annál is inkább fontos ezt tudnunk, mivel jó tudatosítani magunkban, hogy a talán 
motiválatlannak (vagy éppen motiválhatatlannak), lázadónak, rosszkedvőnek, negatívnak tőnı ifjú 
pusztán segítséget kér tılünk, és nem az óránkat akarja szabotálni. Ilyen gondolatok és érzések között 
még inkább szükségük van a vallástanár igazi empátiájára, megértı krisztusi szeretetére, útmutatás-
ára.  

 
Mivel megmérettetés elıtt áll a fiatal (érettségi, felvételi), ezért ez is hozzásegíti ıt ez az ahhoz, 

hogy életét, életének vezetı értékeit átvizsgálja. Bár kimondani és mások elıtt taglalni nem nagyon 
szeretik, egy baráti társaságban, bizalmat ébresztı ifjúsági csoportban, stb. szívesen beszélnek, gon-
dolkodnak közösen mindezekrıl.  

 
Összegezve elmondható, hogy e tanulmány csak az iskolai hittanoktatásban részt vevı tanulók 

fı jellegzetességeit szedte ujjvégre, és csak egy vázlatot kínálhat a hittanoktatók számára. Isten min-
den gyermeke egyedi teremtmény, akinek adottságai, háttere, stb. befolyásolják egyéni fejlıdését. 
Hittanoktatást végzıként (akár lelkipásztorok, akár vallástanárok, akár hittanoktatók vagyunk) egyéni 
életútján csatlakozunk diákjainkhoz, akiket Isten bármennyi idıre is ránk bíz. A mi feladatunk a te-
relgetés: az Istenismeretben való növekedés elısegítése, Szentháromság Isten iránti szívbeli bizalom 
felkeltése és az arra való folyamatos bátorítás, az Istennel való folyamatos kapcsolatra való buzdítás 
és mindezeknek az embertársakkal való kapcsolatban való megélése. Az áldás pedig mindezekért a 
Mindenható Istené. 


