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A tantervtıl az óravázlatig: a tervezés szerepe és lehetıségei a  
hittanoktatásban 

 
A tervezés a hittanoktatásunk szerves része. Akár szeretjük, akár nem, hozzátartozik a tanévünk 
elindításához, s a mindennapi munkánkhoz a katechetikai munka átgondolása, tervezése. A ki-
adott, központi kerettanterv alapján elkészítjük az egyházközség helyi tantervét, egyházi iskolában 
a hittanoktatás tantárgyi programját. Év elején elkészülnek a tanmenetek, s a konkrét órára való 
felkészülés során, saját igényeinknek megfelelıen, elkészítjük az óravázlatokat. Már a törvényi 
szabályozásokban (fıként a 2007. évi II. hittanoktatásról szóló törvényben) több olyan szervezési 
kérdés szerepel, mely szükségessé teszi azt, hogy ezeket a pedagógiai alapfogalmakat tisztázzuk 
magunkban. A törvény megjelenése után több hittanoktató, lelkipásztor föltette például a követke-
zı kérdést: „A törvény beszél helyi tantervrıl és tantárgyi programról. Miben különbözik a kettı? 
Mit is kell nekünk pontosan készítenünk?” vagy: „Hogyan érdemes megtervezni és minek kell a 
helyi tantervben szerepelnie?” Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket talán tılünk is kérdeznek, vagy 
mi magunknak is fölteszünk.  

Ez a gondolatsor ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy a kerettanterv mellékleteként átgon-
doljuk azokat a tervezési szinteket, melyekben mi magunk is munkálkodunk, s áttekintsük a ren-
delkezésünkre álló, vagy általunk elkészítendı anyagokat. Megközelítési szempontunk a hittanok-
tató lelkipásztor, vallástanár szemszöge, valamint a legnagyobb és legtágabb tervezési szintektıl 
haladunk a mindennapok (azaz a tantervek) valósága felé. 

 
I.  Magyarországi Református Egyház tervezése: a központi hittanoktatási tanterv 

(makroszint) 
Ahogyan az általános pedagógiában, a hittanoktatásban is beszélhetünk a legmagasabb, azaz mak-
roszintrıl. Ehhez a központi tervezések, szabályozások tartoznak. 

A MORE által kiadott központi szabályozó és irányadó tervezet a MORE hittanoktatási 
tanterve. Az általános pedagógiai tantervi fogalmak közé nem könnyen besorolható, de jellegénél 
fogva ez a tanterv leginkább az alaptantervek sajátosságait viseli magán.1 Ez a központilag kiadott 
tanterv ugyanis nincs tekintettel a helyi sajátosságokra, különbözıségekre, viszont figyelembe 
veszi a MORE egészét. Ennek megfelelıen, úgy tervez, hogy a hittanoktatásban részt vevı tanulói 
életkor teljes skáláját (6-19 év) feltérképezi és meghatározza az erre az idıtartamra érvényes, 
mindenki által elsajátítandó tudást. Itt különbséget tesz kötelezıen átadandó, valamint kiegészí-
tésként használható anyagok között is. Az egyes évfolyamok központi tananyagának meghatáro-
zása mellett az általános célkitőzésekkel, a hittanoktatás során átadandó alapelvekkel, célrendszer-
rel, valláspedagógiai irányadással találkozhatunk. Ennek oka az, hogy a központi tanterv adja meg 
a hittanoktatás magvát, amelyet használva, amelyre építve kibontakoztathatóak a helyi sajátossá-
gok.  

Az egységes oktatási tartalom meghatározásával a központi tanterv lehetıséget az iskolán 
belüli átjárhatóság biztosítására. Mivel az iskolai hittanoktatás esetében a következı évfolyamra 
való továbblépés feltétele hittanból is a kimeneti követelmények teljesítése, így ennek megfelelı-
en a központi tanterv meghatározza a teljesítendı minimum követelményeket.  

Mivel a legmagasabb szintő tervezés az éves és a mindennapi munkához is alapként kíván 
szolgálni, valamint az átadandó tananyag magvát tartalmazza (így ez alapján készülnek a tanítás 
anyagául szolgáló tankönyvek is), ezért ezek a központi tantervek minimum 5-10 éves idıszakra 

                                                           
1
 Általában  az alaptantervek, illetve az országos szintő szabályozás tantervei elsısorban abban különböznek a 

MORE által kiadott tantervtıl, hogy nem csak egy konkrét tantárgy tervezésére vonatkoznak. Mivel több tan-
tárgy is található bennük, így sokkal bıvebbnek és átfogóbbnak tőnnek. Az egyházi oktatási intézmények a többi 
tantárgy esetében ezeket az állami tanterveket (NAT) használják, de a hittanoktatásra lehetıségünk van egy belsı 
szabályozásra.  
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készülnek, majd fejlesztésre kerülnek. Ennek megfelelıen a MORE 1999-ben kiadta a Református 
Hittanoktatás Tanterv címő központi anyagát, ami 2009-ben került fejlesztésre. 

 
II.  Az intézményi/egyházközségi tervezés 

A konkrét hittanórai munkához egyre közelebb kerülve, a központi hittanoktatási tanterv vezérel-
vei alapján, de a helyi sajátosságok figyelembe vételével történik az intézményi – ill. egyházköz-
ségi tervezés. Fogalmak tekintetében más-más kifejezéseket használunk, illetve mást értünk az 
iskolai és a gyülekezeti hittanoktatás alatt ezeken, így a felsorolás során is külön említem ıket. 
 
Az intézményi tervezés: Iskolai Pedagógiai Program, hittanoktatás tantárgyi programja 
Ez alatt a címszó alatt beszélhetünk az iskolai hittanoktatásban érintett oktatási intézményekrıl. 
Azaz, ide tartoznak a református és a más felekezetek (alapítvány) fenntartásában lévı közoktatási 
intézmények. Mivel itt olyan iskolákról van szó, ahol a hittanoktatás a kötelezı óraszámban sze-
repel, ez a tervezésben is másképp jelenik meg. 

A közoktatási intézményeknek kötelezı ún. „Iskolai Pedagógiai Programot” készíteni, 
mely dokumentum legátfogóbban szabályozza az iskola életét. Ezt a programot maga az iskola, 
illetve az oktatási intézmény nevelıtestülete dolgozza ki. A kész program az iskolafenntartó jóvá-
hagyásával lesz érvényes. Az Iskolai Pedagógiai Program tartalmazza mindazokat a pedagógiai 
alapelveket, célrendszereket, tartalmi alapvetéseket, melyeket az adott oktatási intézmény saját 
pedagógiai hitvallásának ismer el. Már itt, az alapelvek lefektetése során lehetıség van a helyi 
sajátosságok figyelembe vételére, hiszen ez a gondolatsor az iskola pedagógiai arculatát adja meg. 
Az iskolai élet rendje (házirend), a tehetséggondozás és felzárkóztatás lehetısége és feladatai, s 
egyéb – az iskola sajátosságait magában foglaló területekkel is találkozhatunk.  

Az Iskolai Pedagógiai Program másik része „helyi tanterv” néven is ismert. Ebben megta-
lálhatjuk minden évfolyam esetében a tanítandó tantárgyakat, a szükséges és kötelezı óraszámo-
kat, a követelményeket és a tanulók értékelését. Mindezek mellett találjuk az ún. an „tantárgyi 
programokat”. Mivel nem csak egy tantárgy kerül az oktatási intézményben tanításra, így minden 
tantárgynak az adott idıszakra (nem egy évre, hanem általában egy hosszabb idıszakaszra elıre) 
átgondolt, kidolgozott tervezésével találhatunk itt. Ha például egy 8 osztályos általános iskola 
programját nézzük, akkor az adott tantárgyi program nemcsak egy év anyagát öleli fel, hanem az 
adott tantárgy vonatkozásában 1-8 évfolyamra tartalmazza a tárgy anyagát, módszereit, eszköz-
készletét, stb. Ennek megfelelıen – ha a hittanoktatásra levetítjük ezt -, a református és a más 
felekezetőek által fenntartott közoktatási intézményekben a hittanoktatási tantárgyi programok az 
adott iskolai oktatás egész idıszakára vonatkozó átfogó lebontást tartalmaznak. Bár a központi 
tantervhez hasonlónak tőnik, mégis lehetıség van a helyi sajátosságok figyelembe vételére. Így 
például az egyháztörténeti anyagnál az adott iskolához kötıdı (vagy egyházközség esetén a gyü-
lekezethez kötıdı) híres személy életének és példájának ismertetésére, speciális modulok elhelye-
zésére a hittanoktatás tantárgyi programjában. Ezek azonban még mindig egy hosszabb idıszakra 
(általában 5 évre) készülnek, így iránymutató jellegőek elsısorban.  

Ha tehát az iskolai szervezés szintjét nézzük, itt – bár szükséges, hogy az alapelvek között 
is említésre kerüljön -, de a hittanoktatással részletesebben az Iskolai Pedagógiai Program részét 
képzı „Hittanoktatási tantárgyi program” foglalkozik. 

 
 
Egyházközségi tervezés 
A MORE hittanoktatásának másik típusa a gyülekezeti hittanoktatás. Itt természetesen Is-

kolai Pedagógiai Programmal nem találkozhatunk, sıt maga a pedagógia nem is igazán ismeri a 
gyülekezeti hittanoktatás fogalmát. Mivel csak egyetlen tantárgyat oktatnak a gyülekezetben, így 
erre készül el a speciális helyi tanterv. 

Az egyházközségi tervezésnek rendkívül fontos szerepe van. A lelkipásztor, hittanoktatók 
és a presbitérium néhány évre (általában 5-10) elıre végiggondolják és leírják hogyan és milyen 
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módon képzelik el a hittanoktatást. Az óvodától kezdve az ifjúsági csoportig összegzik a rendel-
kezésükre álló lehetıségeket, majd ezekre egy irányelvet dolgoznak ki, melyben minden egyes 
hittanórának, katechetikai alkalomnak megvan a maga helye és jelentısége. Ehhez természetesen 
nem kell minden gyülekezetnek egyen-egyenként megszenvednie a tantervkészítés nehézségeit, 
hiszen a központilag kiadott tanterv a rendelkezésére áll. Ezt kell, a saját lehetıségeiknek, igénye-
iknek megfelelıen formálni. 

A gyülekezeti hittanoktatásban ezt a tervezést „hittanoktatási helyi tantervként” tartjuk 
számon. Mi mindent foglalhat magában ez a helyi tanterv? Elsıként azokat az alapelveket (teoló-
giai és valláspedagógiai), melyek alapján a gyülekezet a hittanoktatását tervezi és végzi. Majd a 
gyülekezet területén lévı közoktatási intézményekre vetítve megadja a hittanoktatás irányát, s a 
lehetıségére álló idı és eszköz kereteken belül megtervezi az évfolyamok tananyagát. Itt már va-
lóban nagy lehetıségek vannak a gyülekezeti helyi sajátosságainak a figyelembe vételére. Ennek 
megfelelıen szerepelhet a helyi tantervben például, ha a gyülekezeti gyakorlatban összevont cso-
portok vannak, vagy éppen a konfirmációs oktatás hogyan és milyen módon illeszkedik a gyüle-
kezet katechetikai stratégiai tervébe. A hittanoktatási helyi tantervet az illetékes egyházmegye felé 
kell beküldeni, és az összegzett, mindent átfogó hittanoktatási helyi tantervet az egyházmegyei 
katechetikai szakértı véleményezi és ad róla támogató szakvéleményt.  

 
III.   Az egyéni tervezés lehetıségei, azaz a hittanoktatást végzı személy által tervezett 

dokumentumok 
 
A pedagógiai tervezés, így a hittanoktatás tervezésének legkisebb szintje is, a konkrét oktatók 
által végzett tervezés. Ennek dokumentumai ugyanolyan néven és jelleggel szerepelnek mind az 
iskolai, mind a gyülekezeti hittanoktatásban. Három típusát különböztetjük meg: 

- tanmenet, 
- tematikus terv, 
- óravázlat/óraterv. 

 
A „ tanmenet” mindig egy konkrét évfolyamra és egy konkrét tanévre készül. Itt már a köz-

ponti tanterv alapján elkészült, Iskolai Pedagógiai Programot – vagy helyi tantervet- figyelembe 
vevı tervezésrıl van szó, melyben a hittanoktató elıre megtervezi az elıtte álló tanévet. Itt való-
ban lehetısége van arra, hogy a csoportra szabja az átadandó tananyagokat. Ennek megfelelıen, a 
helyi tantervhez képest is lehetısége van módosításra, természetesen az alapelveknek és lehetısé-
geknek megfelelıen. A kötelezıen átadandó anyagok mellett aktualitásokat hozhat be, esetleg 
módosíthatja, alakíthatja a szabadon választható anyagot. Az elkészült anyagokat az egyházi okta-
tási intézmény esetében az igazgató (más fenntartású intézmény esetén az illetékes református 
egyházi jogi személy) nézi át és fogadja el, tehát elkészítése minden év elején kötelezı. 

A „tematikus terv” nem tartozik a kötelezıen készítendı anyagok közé. Ez már a tanmenet-
hez képest is kisebb egységet foglal magában. Általában egy-egy évfolyam anyagából, egy téma-
kör részletesebb kidolgozását foglalja magában. Még mindig nem teljesen részletes, de tartalmaz-
za a célokat, átadandó anyagokat, összefüggéseket, a témakör kifejtésének, elmélyítésének folya-
matát. A hittanoktató ezt önmagának készíti, a minél hatékonyabb és minél átfogóbb tanítás érde-
kében. 

A legkonkrétabb, s a hittanoktatást végzık által legjobban ismert tervezési dokumentum az 
ún. „óraterv/óravázlat”. Ebben már egy évfolyam, egy tanév, egy konkrét órájához tartozó részle-
tes tervvel találkozhatunk. A jelenleg használatos tanári segédkönyvek is ilyen jellegő vázlatokat 
tárnak a használók elé. Az óraterv részletessége természetesen egyénileg változó, hiszen mindenki 
saját magának és saját igényei szerint készítheti el azt. 

 
Ha hittanoktatás tervezését akarjuk összegezni és egy ábrában összefoglalni, akkor a követke-

zı rajzot kaphatjuk: 
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Ezt áttekintve látható, hogy a hittanoktatás tervezése valóban a mindennapi munkánk szerves ré-
sze, melyben a legkisebb szintig haladva egyre inkább lehetıség nyílik az iskola/gyülekezet egyé-
ni katechetikai sajátosságainak, valamint a tanulók egyediségének figyelembe vételére. Így tekint-
ve a tervezés nem haszontalan és fölösleges elfoglaltságot jelent, hanem segítséget és lehetıséget 
a tanítvánnyá tétel munkájában. 
 

Egyéni tervezés lehetıségei 
A legnagyobb és középszintő tervezést figyelembe véve 
kerül sor a hittanoktatás konkrét megvalósítására, megszer-
vezésére. 
Egy tanulócsoport, egy tanévre elıre tervezett anyagában, a 
tanmenetben, a hittanoktatást végzı személy a saját tanuló-
csoportjának megfelelıen formálja, alakítja az átadandó 
tananyagot. Ezeket a tanmeneteket általában a tanév elején a 
református oktatási intézmények esetén az igazgató, gyüle-
kezeti hittanoktatás esetében pedig az illetékes egyházi jogi 
személynek szükséges elfogadnia. 
A tanmenet anyagának szőkítése, de a bıvebb tervezésre és 
egyediségek figyelembe vételére ad teret a tematikus terv. 
Itt egy témakör részletesebb tervezésére van lehetıség. 
A legkisebb tervezési egység az óraterv/óravázlat, mely 
egy tanulócsoport, egy tanévének, egy témakörhöz tartozó, 
egyetlen óráját tervezi meg. 

Középfokú tervezés 

Intézményi tervezés 
Hittanoktatásra konkrétan az Iskolai 
Pedagógiai Program részét képzı  
Hittanoktatási Tantárgyi Program 
vonatkozik. Elkészítıje a tantestület, és 
elfogadója a MORE 2007. II. törvénye 
értelmében a Református Pedagógiai 
Intézet. 
Ebben a munkában már megjelenik az 
iskola helyi sajátosságainak (környezet, 
gondolkodásmód, stb.) a figyelembe 
vétele, de még mindig egy hosszabb 
idıszakra elıre tervez. 

Egyházközségi tervezés 
Hittanoktatási Helyi Tanterv készül, 
mely szintén több évre elıre tartalmazza 
a gyülekezet katechetikai stratégiai tervét.  
A központi tanterv felhasználásával az 
egyházközség lelkipásztora, hittanoktatói, 
presbitériuma feltérképezik a helyi sajá-
tosságokat és elkészítik a korcsoportokra 
vonatkozó, évre szóló katechetikai mun-
katervet. 
Az elkészült anyagot az illetékes egy-
házmegye katechetikai elıadója vélemé-
nyezi és hagyja jóvá. 

Központi tervezési szint: MORE által kiadott Hittanoktatási tanterv 
Tartalmazza: 

- alapelveket, 
- valláspedagógiai irányokat, 
- elsajátítandó tananyagot az egész oktatási struktúrára, 
- kimeneti követelményeket. 


