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Bevezetés 
A cím középpontjában az ún. „kompetencia alapú oktatás” áll, mely mára „divatkifejezéssé” 
vált a pedagógiában. Éppen emiatt a hittanoktatás mindennapi környezete felıl egyre gyak-
rabban merül föl az a kérdés, hogy a kompetenciafejlesztés kapcsolható-e a hittanoktatáshoz, 
vannak-e/lehetnek-e kompetenciái a hittanoktatásnak. Egyre többször elvárásként is megfo-
galmazzák a református oktatási intézmények/gyülekezeti hittanoktatást végzık felé a kompe-
tenciafejlesztés igényét. Jelen tanulmány ebben a tisztázódási folyamatban kíván segítséget 
nyújtani. 
 
I. Alapvetés: fogalmi tisztázások 
 
Szőkebb értelemben: készségek, képességek rendszere 
Tágabb értelemben: olyan általános felkészültség, amely tudásra, tapasztalatokra, értékekre, 
beállítódásokra épül. 
A legújabb értelmezés szerint, Halász Gábor „cselekvıképességnek” fordítja. Ebben az érte-
lemben a bennünk lévı tudást sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítjuk.1 
A kifejezés latin eredető: alkalmasságot, ügyességet fejez ki.2 Ehhez illeszkedik a laikus szó-
használat is: „kompetens valamiben” – valamihez ért, pl. asztalos, informatikus a saját s 
szakmájához. Egy adott területen való képesség és jártasság, azok magas szintő teljesítése. 
 
A kompetenciák csoportosíthatóak. Legelfogadottabb rendszerezésük: 
a. Általános (nem speciális tantárgyhoz kötıdı kompetenciák), pl.: szövegértés. 
b. Speciális kompetenciák (speciális tantárgyhoz kötıdı kompetenciák), pl.: matematikai lo-
gika. 
c. Kereszttantervi kompetenciák, melyek több tantárgy együttmőködését igénylik. Pl.: kör-
nyezeti nevelés. Ezek: 
- Intellektuális kompetenciák (kritikai gondolkodás, kreativitás) 
- Módszertani kompetenciák (hatékony munkamódszerek alkalmazása) 
- Személyi és szociális kompetenciák (identitás, együttmőködés másokkal) 
- kommunikáció.3 
 
Történeti háttér 
Maga a kompetencia fogalom a személyiség-lélektan területérıl származik, és komplex ké-
pességek leírására és magyarázatára szolgált. Kiindulópontja az arra vonatkozó kutatás volt, 
hogy az emberek hogyan tudják tapasztalataikat és tudásukat komplex cselekvésekké formál-
ni, valamint ezek közül a komplex cselekvések közül melyek szükségesek az életben történı 
boldoguláshoz.4  
Mára éppen emiatt vált ennyire fontossá és hangoztatottá a pedagógiai kutatásban, hiszen 
azokat a folyamatokat, képességeket, készségeket vizsgálja, melyek az életben való elıreju-
tást, beilleszkedést, az életminıség fejlıdését szolgálja.  

                                                 
1 Halász Gábor: Elıszó, A kompetencia: Kihívások és értelmezések, Országos Közoktatási Intézet, 2006., In: 
Internet: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-01_eloszo  
2 Vass Vilmos: A kompetencia fogalmának értelmezése, In: Hidak a tantárgyak között, Kereszttantervi kompe-
tenciák és tantárgyközi kapcsolatok, Országos Közoktatási Intézet, 2006. In: Internet: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=hidak-kompetencia  
3 Vass Vilmos: A kompetencia fogalmának értelmezése, In: Hidak a tantárgyak között, Kereszttantervi kompe-
tenciák és tantárgyközi kapcsolatok, Országos Közoktatási Intézet, 2006. In: Internet: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=hidak-kompetencia 
4 Halász Gábor: Elıszó, A kompetencia: Kihívások és értelmezések, Országos Közoktatási Intézet, 2006., In: 
Internet: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-01_eloszo 
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A 20. század végén került a pedagógiai kutatások középpontjába a kompetencia fogalma, s az 
erre vonatkozó viták nemzetközivé szélesednek. Megtörténtek az elsı fogalmi letisztázódá-
sok, a kompetenciacsoportok meghatározása, a fejlesztésük lehetséges irányai, s a fejlesztési 
eredmények értékelése. Ennek a változásnak az elsıdleges okát az iskolapolitikai trendek 
pragmatikus változásai hozták magukkal. Míg korábban hangsúlyos volt a tárgyi tudás, az ún. 
lexikális tudás, ma sokkal fontosabbnak tartják az iskolapolitikában, az iskolai oktatásról való 
gondolkodásban a pragmatikus tudást. Azaz mindazokat az ismereteket, melyek nemcsak a 
tanuló elméjében léteznek, hanem a mindennapi életben is föl tudja azokat használni. Pedagó-
giailag itt megjelenik a differenciált oktatás, az integrált tanulásszervezés, valamint a minden-
ki számára elérhetı tudás gondolata.5 Ez nagyon pozitív változást jelent, de számolni kell az-
zal a gondolattal is, hogy a fölgyorsult világunk (akár technológiai, kulturális, társadalmi téren 
tekintjük) miatt nem tudjuk igazán megmondani, hogy az oktatás során mit kell átadnunk, ami 
az egyének boldogulását szolgálja. Az iskola arra kell törekedjen, hogy a mindennapok során 
használható ismereteket adjon át, s ilyen készségeket, képességeket, attitődöket fejlesszen. De 
vajon honnan lehet tudni, hogy akár 20 év múlva melyek lesznek ezek a felhasználható kom-
petenciák? (Kiindulópont: PISA, stb. vizsgálatok a tanulók között). 
Ugyanakkor a komplex képesség megtanulása egy viselkedés megtanulása, melynek sokféle 
konkrét megnyilvánulása lehetséges. (pl. nyelvtanulás).6 A kompetens ember ilyen értelemben 
szükségképpen cselekvı ember is.  
 
Pedagógiailag a cél tehát sikeres és boldog emberi élet. Ennek az elérése indukálta a kom-
petenciákkal való foglalkozást, s a kompetenciák fejlesztésének igényét indukálták pl. a PISA 
vizsgálatok eredményei is. Ezekben arra jutottak, hogy csak az „értelmes, megértett, átélt tu-
dást lehet felidézni.”7 
A kompetenciafejlesztés során letisztázódott a kompetencia fogalma, csoportosítási lehetısé-
geik, s új kifejezések születtek, pl. az ún. „kulcskompetencia”.  
Kulcskompetenciák, azok a kompetenciák, melyekre elsısorban az iskolai kompetenciafej-
lesztés irányul. Ezek azok a központi kompetenciák, melyek a kompetens embernek a jövıbe-
ni boldogulásához szükségesek.8 Egyes kutatók tagadják ezeknek a kulcskompetenciáknak a 
létét – olyan értelemben, hogy ezek nem tartják önmagukban létezı, elkülöníthetı képessé-
geknek.9 Ugyanakkor a fejlesztés során felmerül a kérdés, hogy pontosan milyen területekre is 
irányulhat a fejlesztés, így a kulcskompetenciák területeinek meghatározása rendkívüli fon-
tosságú a kompetencia alapú nevelés folyamatának kidolgozásában.  
 
Legfontosabb területekként a következıket tartják számon: 

- kommunikáció anyanyelven és idegen nyelven, 
- matematikai mőveltség és alapkompetenciák természettudományos és technológiai té-

ren, 
- információs és kommunikációs technológiák alkalmazásához való képességek, 
- tanulni tanuláshoz, 

                                                 
5 Vass Vilmos: A kompetencia fogalmának értelmezése, In: Hidak a tantárgyak között, Kereszttantervi kompe-
tenciák és tantárgyközi kapcsolatok, Országos Közoktatási Intézet, 2006. In: Internet: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=hidak-kompetencia  
6 Halász Gábor: Elıszó, In:  A kompetencia: Kihívások és értelmezések, Országos Közoktatási Intézet, 2006., In: 
Internet: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-01_eloszo 
7 A PISA vizsgálatok nemzetközi tanulói tudásszint mérı vizsgálatot jelentenek, melyek során a képességeket, 
készségeket mérik. Az elsı ilyen vizsgálatsor 2000-ben volt. A kapott eredmények teljesen új irányba indították 
el a pedagógiát, hatásukra még inkább a kompetenciák felé fordultak. 
8 Gergely Gyula: Kulcskompetenciák pedig nincsenek, In: Új Pedagógiai Szemle, 2004/11.  
9 Gergely Gyula: Kulcskompetenciák pedig nincsenek, In: Új Pedagógiai Szemle, 2004/11. 
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- személyközi és állampolgári kompetenciákhoz, 
- vállalkozói szellem elmélyítéséhez,  
- kulturális tudatosság kialakításához kapcsolható készségek és képességek,  
- együttmőködés, szociális kompetenciák, alkalmazható tudás, a tanulási és az élethosz-

szig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák. Azaz, a munkába álláshoz, a korszerő 
mőveltség megszerzéséhez és a sikeres élethez szükséges kompetenciák.  

- Kommunikáció, konfliktuskezelés, konfliktus megoldás, kapcsolatépítés is.10 
A kompetenciafejlesztés elsı megjelenéseihez hazánkban a NAT és a kétszintő érettségi vizs-
ga követelményrendszere kapcsolható.11 
 
A kulcskompetenciák mellett a pedagógiai szakemberek fölfedezték, hogy vannak ún. ke-
reszttantervi területek, melyek nemcsak egy tantárgy által érhetıek el. Ezek szintén kiemelt 
szerepet kaptak, s mára egyre fontosabbá váltak az országok tantervfejlesztései során, fıként a 
következık: médiaoktatás, európai dimenzió, multikulturalitás, környezeti nevelés, vállalko-
zás, nemi tudatosság.12 
Ennek a tendenciának lett eredménye a NAT közös követelményrendszere is, s így jelent meg 
a Hon és népismeret, a Környezeti nevelés, Kommunikációs kultúra, Tanulás, Pályaorientá-
ció. Számunkra itt a „Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz” egység érdekes, melyben 
helyet kapnak a vallások, kultúrák is.13 Itt azonban érdemes hangsúlyozni, hogy a hittanokta-
tás ebben a rendszerben nem mint hitidentitásra nevelés jelenik meg, hanem általános vallás-
ismeretként. Kulturális tudásátadás ez, melynek nem része a tradíciók átadása, hitbıl-hitbe 
való nevelés. 
 
Visszatérve a kompetenciafejlesztés pedagógiai problémáihoz, 2002 nyarán a felmerülı kér-
dések megoldására az ún. kompetencia alapú oktatási programcsomagok kifejlesztését találták 
ki a szakértık. Ezután az Oktatási Minisztérium által felkért szakértıi csoport hozzá is látott a 
megvalósításhoz.14 Itt a következı kulcsterületeket célozták meg, mellyel kijelölték a Ma-
gyarországon ma elfogadott kulcskompetenciákat is: 

- óvodai nevelés, 
- szövegértés- szövegalkotás, 
- matematikai-logikai kompetencia, 
- idegen nyelvi kompetenciák, 
- szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, 
- életpálya-építési kompetencia, 
- infokommunikációs technológiák.15 

                                                 
10Vass Vilmos: A kompetencia fogalmának értelmezése, In: Hidak a tantárgyak között, Kereszttantervi kompe-
tenciák és tantárgyközi kapcsolatok, Országos Közoktatási Intézet, 2006. In: Internet: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=hidak-kompetencia   
11 Vass Vilmos: A kompetencia fogalmának értelmezése, In: Hidak a tantárgyak között, Kereszttantervi kompe-
tenciák és tantárgyközi kapcsolatok, Országos Közoktatási Intézet, 2006. In: Internet: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=hidak-kompetencia 
12 Vass Vilmos: A kompetencia fogalmának értelmezése, In: Hidak a tantárgyak között, Kereszttantervi kompe-
tenciák és tantárgyközi kapcsolatok, Országos Közoktatási Intézet, 2006. In: Internet: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=hidak-kompetencia  
13 Nemzeti alaptanterv. Mővelıdési és Közoktatási Misztérium, 1995. 1-13. p. 
14 Pála Károly: Kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése Magyarországon, In:  A kompetencia: 
Kihívások és értelmezések, Országos Közoktatási Intézet, 2006., In: Internet: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-08_programcsomagok  
15 Pála Károly: Kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése Magyarországon, In:  A kompetencia: 
Kihívások és értelmezések, Országos Közoktatási Intézet, 2006., In: Internet: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-08_programcsomagok  
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Az elkészült programcsomagok komplex taneszköz együttest jelentettek, melyekben a tanter-
vek, tankönyvek, munkafüzetek, győjtemények mellett megjelentek a tanári segédkönyvek, 
segédletek és a mérési- értékelési eszközök is. Kidolgozták a kompetenciák fejlesztésére irá-
nyuló szakmai koncepciót, a programtervet, a végrehajtáshoz szükséges tanári eszközöket, 
tanulói eszközöket. Ezek mellett, hogy lehetıség legyen a visszacsatolásra és a folyamatos 
fejlesztésre, kidolgozásra kerültek az értékelés eszközei, a továbbképzés programjai, valamint 
a fölmerülı kérdések – nehézségek megoldására a támogató rendszert is.16 
 
II. Hittanoktatás és a kompetencia kérdése 
A pedagógiában tehát - tegyük hozzá, hogy jogosan -, a kompetencia fogalom, s a fejlesztése 
egyre nagyobb teret hódít. Ez azonban számos kérdést vethet föl a számunkra. Vajon a hittan-
oktatás során is figyelembe kell-e ezt a tendenciát vennünk? Szükséges-e követnünk a peda-
gógiai iránymutatást, s kompetencia alapúvá átdolgozni a hittanoktatásunkat? Ha igen, lehet-
séges-e ez? Vannak-e a hit- és erkölcstanoktatásnak kompetenciái, s melyek azok?  
Érdemes ezt a kérdést több oldalról is megvilágítanunk. Természetesen nem gondolom azt, 
hogyha valamilyen divatfogalommal találkozunk azt megfontolás nélkül át kell vennünk. Még 
egy irányadó pedagógiai gondolat esetében sem. Érdemes viszont megállnunk mellette, s ha 
alkalmazhatónak találjuk, akkor jelenlegi gyakorlatunkat tegyük mérlegre. 
Ilyen értelemben az elsı átgondolandó dolog az lehet, hogy mit is jelent maga a kompetencia 
fogalom a hittanoktatás számára. Azzal kezdtem, hogy a kompetenciavizsgálatok során arra 
tették a hangsúlyt, hogy a célt: a sikeres és boldog emberi életet hogyan lehet, milyen jellem-
zık eltanulásával elérni. Végül is – a hittanoktatás során mi is ezt akarjuk átadni. Azt szeret-
nénk, ha a növendékeink sikeresek és boldogok lennének: a szó Igei értelmében. 
Ha a Magyarországi Református Egyház középtávú oktatási tervének megfogalmazását tekint-
jük:  
„ A keresztyén pedagógia szerint az ember egységes, tudatosuló, lelki természető és 
cselekvésben tökéletesülhetı élılény, 
− aki képes saját maga és az ıt körülvevı emberi, társadalmi és természeti környezet megismerésére, 
− akinek célja, jövıje van, 
− aki akarattal rendelkezik, 
− akinek életét érzelmek jellemzik, 
− aki tudatos lényként kérdez és válaszokat fogalmaz meg, 
− akit a fizikai lét, a szellemi lét, az élet értelme, problémái és feladatai foglalkoztatnak. 
Az ember szabad választásra és megkülönböztetésre képes jó és rossz, igaz és hamis, szép és rút kö-
zött; ebbıl adódik, hogy pedagógiánkban a jóságot, az igazságot, az igazságosságot és a szépséget 
alapvetı értéknek kell tekinteni. 
Az ember életét egyszeri és megismételhetetlen történésként éli meg: feszültségben és harmóniára tö-
rekvésben önmagával, a többi emberrel, a környezı világgal. 
Az ember szuverén személyiség, akinek élete másokkal való kölcsönhatásban teljesedik ki a család-
ban, az iskolában, munkahelyen, a lakóhelyi, az anyanyelvi, és az ıt körülvevı kulturális, politikai és 
vallási közösségben. 
Az ember kultúrateremtı lény is, aki alakítja a környezı világot, de – bár önmaga meghaladására 
képes - belıle kiszakadni nem tud, mivel önmaga is része a világnak. 
Az ember felelısséggel rendelkezı lény, akinek feladata, hogy megırizze és gazdagítsa önmagát, az 
emberi közösséget, a természetet, amely otthona, de amely hatalma alatt is áll, és amelyet ıriznie 
kell.” 17 

                                                 
16 Pála Károly: Kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése Magyarországon, In:  A kompetencia: 
Kihívások és értelmezések, Országos Közoktatási Intézet, 2006., In: Internet: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-08_programcsomagok  
17  A Magyarországi Református Egyház Közép távú oktatási – nevelési terve, Tervezet, 2008. –  
www.reformatus.hu  
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A fogalmi tisztázások során már kiderült, hogy a kompetencia akár készségek-, képességek 
rendszere is lehet szők értelemben nézve, de tágabban olyan általános felkészültség, amely 
tudásra, tapasztalatokra, értékekre és beállítódásokra épül. Ha pedig „cselekvıképesség” ér-
telmében használjuk, amikor a bennünk lévı tudást sikeres problémamegoldó képességgé 
alakítjuk – akkor egyértelmően látjuk, hogy a hittanoktatásnak is vannak kompetenciái. A 
katechézissel a célunk: tanítvánnyá tenni– a szó krisztusi értelmében, krisztusi emberré nevel-
ni. Mit értek ezalatt? Egy olyan életre nevelést, amelyben az adott kompetenciákkal rendelke-
zı ember harmóniában tud és mer élni Istennel, s ez a mindennapjaira is kihatással van. Mivel 
kompetens, s rendben van Istennel, önmagával is rendben lesz. Megtalálja a saját identitását, 
helyét, célját és lehetıségeit. Ez magával hozza azt is, hogy a körülötte lévı világgal is rend-
ben van. A hitbeli identitása kihatással lesz az egész életére – áthatja azt.  
Hogyan is történik ez? Ismereteket tanítunk: itt gondoljunk a történetekre, fogalmakra, s más 
átadott ismeretanyagokra. Ez a legkézzelfoghatóbb része a hittanoktatásnak. De az igazi 
katechézis ennél sokkal több. Pozitív attitőd elérése, hiszen részcélunk a növendék Isten iránti 
feltétlen bizalmának megalapozása – fejlesztése (korosztálynak megfelelı módon). Ugyanak-
kor képességeket, készségeket is igyekszünk fejleszteni, s itt gondolhatunk a Szentírás alapján 
való gondolkodásmódra nevelésre, vagy a szövegértés fejlesztésére – mely azonos lehet a 
bibliai szöveg megértésével. Szintén célunk keresztény értékrend átadása, keresztyén szokás-
rendszer kialakítása (pl. imádkozás, istentiszteletekre járás), melyek szintén a kompetencia-
alapú oktatás részei. 
Az igazi katechézis tehát alapvetıen kompetencia alapú, hiszen erre kaptunk felhatalmazást 
Jézus Krisztustól. Ha nem az, akkor valahol elcsúsztunk, valahol a hangsúlyok rossz helyre 
tolódtak, s lehetséges, hogy részcélokat látunk csak az egész helyett. Így kerülhet a hittanokta-
tás középpontjába az ismeretátadás, esetleg egy pusztán külsıdleges szokásrendszerre nevelés 
a belülrıl jövı helyett (pl. üres templomba járás).    
A válaszom tehát a föltett kérdésemre egyértelmően az, hogy a katechézisnek kompetencia 
alapúnak kell lennie, s ez nem a 20. század nagy fölfedezése, hanem Istentıl való rendeltetése 
a hittanoktatásnak. 
 
A kompetencia alapú hittanoktatás szemléletmódja 

 
1. ábra: A katechézis során a diákot ért hatások 
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Hogyha azt a mindennapi környezetet szeretném kifejezni, amelyben a katechézis szerepet 
kíván vállalni, akkor a fönti ábrát készíthetem el. Ebben az ábrázolásban is látható, hogy a 
Szentháromság Isten emberiséggel való kapcsolatában a kulcs, Jézus Krisztus. İ általa ér 
egymáshoz a Föld, s az Ég – Isten és az ember. Megérteni  Isten szavát a Szentlélek Úristen 
által tudjuk, Aki ugyanolyan erıvel hat ránk, hittanoktatókra, lelkipásztorokra, mint a diákja-
inkra is. İk is megérthetik az Úr üzenetét, s ebben mi csak eszközök lehetünk. Kicsit vasta-
gabb vonallal jelöltem a lelkipásztor és a diákok közötti kapcsolatot, mivel ember-ember kö-
zött közvetlenebb viszony lehetséges. A külsı kör jelenti Istent, a világot, a belsıbb kör az 
emberiséget, a legbelsı pedig a diák közvetlen környezetét. Itt a legnagyobb hatással elsısor-
ban a család, majd az óvoda, iskola, s az emberi kapcsolatok vannak rá. Az egyéb hatások 
jelentik mindazt, ami még éri a tanulókat – iskolán kívül, a mindennapok során. Ebben a fo-
lyamatban vállalunk szerepet, amikor Istenhez kívánjuk vezetni a ránk bízott gyermekeket, 
ifjakat. Ha a kompetencia alapú hittanoktatás alapján nézzük, akkor érdemes megvizsgálnunk, 
hogy kire, milyen feladat vár ez alapján az elgondolás alapján. 
 
a. Aki a kompetencia fejlesztést végzi: 
Nem más, mint maga a hittanoktató. A katechetikák folyamatosan hangsúlyozzák a vallásta-
nár, katechéta szerepét, én most ezt csak annyiban emelném ki, hogy valóban  sok múlik raj-
tunk.18 Sok – de nem minden. Ami rajtunk múlik, az a személyes felkészültségünk, személyes 
példánk, mellyel modellként szolgálunk a diákjainknak. Kompetensen akkor tudjuk ıket Isten 
felé vezetni, s a tanítványi életre nevelni – ha mi is részei vagyunk ennek. Nem valami szu-
peremberként – hanem valóban tanítványként. Így valósulhat meg a „hitbıl-hitbe” való neve-
lés. 
Ha konkrétan a kompetenciaalapú hittanoktatással kapcsolatban vizsgáljuk a katechétát, akkor 
elsısorban a szemléletmód kérdésére kell rátérnünk. Ilyen értelemben a hittanoktató ırálló 
(Ezékiel szavaival élve), aki rámutat Istenre, hozzá hívogat. A felelıssége nagy, de a diák 
megtérése, Istenhez fordulása nem az ı munkája – ı csak hozzásegítheti a fiatalt. Az ırállói 
feladat azonban nem egy merev magatartást jelent, hanem segítı, kísérı szerepet is – ún. „kí-
sérı vallástanár” lesz a hittanoktató – vagy (bár sántít a hasonlat) személyiségfejlesztı konzu-
lens. Segít a sokféle, diákot ért impulzus között eligazodni, s minden lehetı eszközével (saját 
személyiségével is) Isten felé vezetni: fölkelteni az Isten iránti vágyakozást.  
Számomra ezél Antoine de Saint Exupery gondolatához kapcsolható: „Ha hajót akarsz építe-
ni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, és szerszámot készítsenek, hanem 
ültesd el bennük a végtelen tenger iránti vágyakozást.”19 A hitoktatás célja ilyen értelemben 
az Isten iránti olthatatlan vágy felkeltése, ébresztése lehet. A ránk bízott diák jár egy úton, 
ahol rengeteg hatás éri, vannak egyéni céljai – ha felkeltjük benne ezt a vágyat, akkor akar 
találkozni Istennel, s keresi újra és újra ezeket a találkozási lehetıségeket, legyen szó akár egy 
újabb hittanóráról, gyermekistentiszteletrıl, késıbb betagozódik a gyülekezetbe. Szaknyelven, 
pedagógiailag ez az intrinsic, azaz maradandó ébresztése, mely során Jézus tanításai beépül-
nek, belsıvé válnak: interiorizálódnak. – Akár úgy is mondhatjuk, hogy kompetenciáink lesz-
nek.  
A gyermek, fiatal jár tehát az útján, s bizonyos életszakaszaiban, mint hitoktató lelkipásztor-
ok, vallástanárok mellé szegıdünk, s kísérjük. Ha továbbra is maradni akarok ennél az élet-
szerő képnél, sokféleképpen lehet kísérni valakit, én itt olyasmire gondolok, mint amikor Jé-

                                                 
18 Pl: Imre Lajos: Katechetika, A református keresztyén vallásos nevelés rendszere, Budapest, 1942,  
Boross Géza: Katechetika, Budapest, Református Teológiai Akadémia, 1985. 
Czeglédy Sándor: A katechetika vázlata, Debrecen, 1981. 
Rózsai Tivadar: Katechetika, Debrecen, 1980. 
19 www.idezet.hu 
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zus és a tanítványok egyik városból tartottak a másikba. Velük megyünk, az ı gondolkodás-
módjukra hangolódva, ugyanakkor segítve ıket abban, hogy rátaláljanak a saját hitbeli önazo-
nosságukra. Ez talán szemléletmódváltás a korábbiakhoz képest, hiszen eddig arról volt szó, 
hogy a növendékeket akarjuk a saját gondolataink körébe vonni, s ık kapcsolódnak be a mi 
gondolatainkba  - ez fordított irányulást jelent. Rájuk hangolódunk, s differenciálva segítjük 
ıket hozzá az Istenre találáshoz.  
A vallástanár, hittant oktató lelkipásztor a tanár – diák kapcsolatot tehát partneribbé, testvé-
ribbé formálja, s hozzásegíti a rá bízottakat ahhoz, hogy megtalálják saját identitásukat Isten 
elıtt, s a világban. Ilyen értelemben nem kioktató, nem felülrıl lefelé beszélı, hanem egyen-
értékő partnernek tekinti a diákot – ezért is rajzoltam szándékosan egy vonalba a fiatalokat, a 
lelkipásztorokkal. 
A kompetenciát fejlesztı vallástanár feladata tehát: kapocsként hozzásegíteni a fiatalt az Is-
tennel való kapcsolat eléréséhez, támogatni, erısíteni, átsegíteni a fordulópontokon, szemé-
lyes, s csoportos krízisein, de ebben a szerepben azonban nem szabad sem tetszelegnie, sem 
gátnak lennie, s ha elérte a célját tudni kell elengedni a rá bízottakat. A feladat óriási, felelıs-
ségteljes, de ebben önmagunkat nem szabad túlértékelnünk: csak segíthetünk, hitet adni egye-
dül a Mennyei Atya tud.  
 
Ehhez a szemléletmódhoz személyes hitre, Istennel való élı kapcsolatra van elsısorban szük-
ség, hiszen csak ebbıl táplálkozhat a katechézisünk. Ha másból táplálkozik, akkor sajnos 
gyakran önmagunkat hirdetjük. Rendkívül fontos a hitelesség, amikor valóban azt éljük meg, 
amit el is mondunk. Természetesen ez nem tökéletességet jelent, hiszen jól tudjuk, hogy csak 
Isten tökéletes. De alázatosan elfogadhatjuk a saját bőnös emberi voltunkat, s túlmutathatunk 
magunkon, Jézus Krisztusra, az İ tökéletességére, Megváltó munkájára.Ilyen értelemben a 
vallástanár nem gát, nem visszahúzó erı, hanem tényleg csak kísér, útjelzı tábla a fiatalra 
zúduló ezernyi információ között. Éppen emiatt nem kell sem leértékelni, sem felértékelni a 
saját szerepünket.  
Mit takar az útjelzı szerepünk? Segíthetünk a tájékozódásban, s úgy magyarázzuk az igét, 
hogy közben a teológiai mondanivalókhoz korosztályszerően, aktualizálva segítjük hozzá 
ıket. Mindehhez azonban rugalmasság, közvetlenség, empátiás odafordulás, elfogadás szük-
séges. Ez az elfogadás azonban nem teljes azonosulást jelent. 
Stílus szempontjából az igehirdetés azonban semmiképpen nem lehet kioktató, lenézı hangvé-
telő. A gyermek, az ifjú nem elrontott, hiányos, hibás lény, akit a tanítás, igehirdetés során 
kell korrigálnunk, s kioktatnunk. Sokkal inkább keresı ember, akit igyekeznünk kell hozzá 
segíteni önazonossága, hívı emberi önmaga megtalálásához. Ehhez azonban kiemelkedı a 
már szintén említett, hitelesség kérdése is. Hiszen az ifjak számára elsısorban a saját példánk 
tanít, mint az elmondott szó, s eléggé hiteltelenül hangzik a szeretı Istenrıl való beszéd egy 
agresszív, szeretetlen viselkedéső ember szájából. Isten Szavának közvetítıjeként egyszerre 
kell tanúvá és hírnökké lennünk.20 Tanúként egész lényünkkel fontos, hogy benne legyünk 
abban, amit mondunk, hiszen a tanúságtétel egyben bizonyságtétel is. 
 
 
b. A katechézis mint kompetenciafejlesztés folyamat. 
Ahogyan az alcím is megfogalmazza, a katechézis nem egy pillanatnyi cselekvés, esemény – 
folyamat. Az „életen át tartó tanulás”, mely ma szlogenné vált a kompetencia alapú oktatásnál 
nálunk is érvényes lehet, de ez nem azt jelenti, hogy egészen a haláláig oktatunk valakit, ha-
nem a már említett belsı vágyat ébresztjük fel benne. Olyan Isten iránti vágyakozást, mely 
valóban egy életen át tart. S nem tılünk akar tanulni – hanem Isten Igéjébıl, magától Istentıl 
– de ebben a tanulásban mi is eszközök lehetünk: lelkészként pl. egy igehirdetésben, stb. 
                                                 
20 Fekete Károly: Homiletika, DRHE, Debrecen, 1993, 56. o. 
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c. Az elérni kívánt kompetenciák 
Számomra ez a cél többet jelent puszta erkölcsös viselkedésmódnál, inkább gyakorlati hívı 
keresztyén életet. Kiinduló pontja a megváltottság tudat, annak a biztos tudata, hogy üdvössé-
gem van, mivel Isten engem annyira szeret, hogy érdemesnek tartott a megváltásra. Ebben az 
egyén kapcsolata Istennel rendben van. Tudja azt, hogy az ı Ura kegyelmes Isten, Aki Szaba-
dító, az ı támogató, erısítı Atyja, ugyanakkor következetes és igazságos Úr. Tisztában van 
azzal, hogy az életének célja van, Istennek terve van vele, ugyanakkor azzal is, hogy a tettei-
nek következménye van. Ugyanakkor ez egy örömteli élet, olyan öröm, mely állandó: aho-
gyan Pál mondja a Filippi levélben: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom: örülje-
tek”21, de felelısségteljes is. Örömteli élet ez a Pál apostol által javasolt öröm alapján, mely 
belülrıl, az Istennel való kapcsolat belsı rendjébıl és harmóniából fakad, ugyanakkor a Pré-
dikátor által javasolt öröm, s a világban, világ javaival való élés is, mely nem feledkezik meg 
a kötelességekrıl, s a tettek következményeirıl sem: „Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy 
jókedvő ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod! De tudd meg, hogy 
mindezekért Isten megítél téged!” 22 
 
A hitre való nevelés alapját Jézus Krisztus így foglalja össze: „Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedbıl, teljes lelkedbıl, teljes erıdbıl és teljes elmédbıl, és felebarátodat, mint ma-
gadat.”23- Ez által az elérni kívánt kompetenciákat a következıképpen csoportosíthatjuk: 
a. Beállítódás: Isten és az egyház iránti pozitív attitőd elérése. Isten iránti szívbéli bizalom 
fejlesztése. 
b. Képesség: pl. bibliai szöveg megértésének képessége, üdvtörténeti, egyháztörténeti össze-
függések meglátásához szükséges logikai képesség fejlesztése. 
c. Készség: a hittanoktatáson belül jelentheti pozitív értelmő rutin, szokásrendszer elsajátítá-
sát, mint pl. Istentiszteletek látogatása, imádság, stb. 
 
 
Összegezve elmondható, hogy a kérdés nem az, hogy a hittanoktatásban megjelenhet-e a 
kompetenciafejlesztés, hiszen a katechézis természeténél fogva kompetencia alapú oktatás. 
Sokkal inkább arra kell megkeresnünk a választ, hogy a jelenlegi körülményeink között ho-
gyan, milyen módszerekkel, eszközökkel segíthetjük hozzá a ránk bízott diákokat a Szenthá-
romság Istennel való élı kapcsolathoz. 
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