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Az USA legnépszerőbb protestáns nyomtatott katechetikai segédanyagainak 
tapasztalataiból 

 
Mitıl sikeres a hittanoktatás? Hogyan, milyen módszerekkel, milyen segédanyagokat használva 
tudjunk a ránk bízott gyermekeket, ifjakat a tanítványi életre/életben terelgetni? Ezek a kérdések 
újra és újra elıtérbe kerülnek a hitre nevelés porondján. Keressük rájuk a választ, bár tudjuk, 
hogy hitet egyedül Isten adhat akármilyen korú diákunknak. Jól tudjuk, hogy az áldás tehát 
Istené, a mindennapi munka azonban mienk, az oktatás szép, de kihívásokkal tarkított feladatára 
elhívott szolgáké. Ebben a munkában célunk a tanítvánnyá tétel, ahogyan Jézus Krisztus tanította 
elsı tanítványait.  

Hatékonyságunk növelése érdekében rendkívül fontos, hogy nyitott szemmel járjunk, s 
tanuljunk azokból az akár pozitív, akár negatívnak ítélhetı példákból, melyekkel találkozunk. Ez 
a tanulmány éppen egy ilyen „tanulság-levonás”, „példa-felmutatás” céljából készült. Isten 
kegyelmébıl 10 hónapot tölthettem az Amerikai Egyesült Államokban (Princeton Theological 
Seminary), ahol sok kiváló és hasznos, az amerikai hittanoktatásban többé-kevésbé bevált 
segédanyaggal találkoztam. Természetesen ezek a segédanyagok sem tökéletesek, hiba nélkül 
valóak, mindegyiküknek megvan a maga gyengesége, de az erıssége is. Összegzésemben éppen 
ezért nem kívánom dicsıíteni ıket, elfedve az esetleges hiányosságokat, sokkal inkább a 
fejlıdési lehetıségeket szem elıtt tartva, rendszerezve és összegezve adom át az általam 
tapasztaltakat, kiemelve mindazokat, melyek segítséget jelenthetnek a magyar református 
hittanoktatás fejlıdésében. 

Bár a gyülekezetekben és egyházi iskolákban történı gyakorlatra folyamatosan utalni 
kívánok, e vizsgálatomban elsısorban mégis a nyomtatott segédanyagokat vizsgálom. Ennek 
megfelelıen a mindennapok tapasztalatát csak háttérként használom az analízisemhez, s nem 
térek ki rá túl részletesen. A katechézisben található sokszínőséget, a felhalmozódott segédanyag 
és tapasztalat-mennyiséget így lehet csak megfoghatóvá tenni egy tanulmányban.  
 
 
Gyülekezeti hittanoktatás az USA-ban 
Amivel elsıként indítanom szükséges, az a tény, hogy az USA és hazánk hittanoktatása 
különbözik. Az USA-ban is találkozhatunk iskolai és gyülekezeti hittanoktatással, de az általuk 
takart fogalom néhány ponton különbözik.  

A MORE 2007. II. törvénye alapján, mely a hittanoktatásról rendelkezik, 
Magyarországon a gyülekezeti hittanoktatás a gyülekezetek által végzett katechézis, mely 
történhet mind a gyülekezeti teremben, mind az önkormányzati oktatási intézményben 
(óvodában, iskolában), de a szervezıje és végrehajtója helyi egyházközség által megbízott 
személy. Az USA gyülekezeti hittanoktatás kizárólag a gyülekezet termeiben végzett 
hittanoktatásra szorítkozik, az egyházak képviselıi nem mehetnek be hivatalos célból (hittanóra 
tartására) az önkormányzati iskolákba. A gyülekezetekben az oktatási tevékenység általában heti 
1, esetleg 2 alkalomra szorítkozik, melyben a leggyakoribb a vasárnaponként tartott, ún. 
Vasárnapi Iskolák tartása és látogatása. Ezek a vasárnapi alkalmak nem gyermekistentisztelet 
jellegőek, iskolai keretben történnek, s általában felépítésük és idıterjedelmük alapján is 
rugalmas és változó tanórának tőnnek. 

Ahol lehetıség van egy heti második alkalomra, az hét közben (hagyományosan szerda 
esténként) történik. Ez a „hittanóra” azonban elsısorban serdülıkorú, vagy idısebb fiatalok 
számára szervezett és általában a nagyobb létszámú egyházközségek gyakorlatában fordul elı. A 
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gyülekezetek hittanoktatásához kapcsolódik még a különlegesség is, hogy az eseteknek több 
mint a két-harmadában (a kisebb gyülekezeti gyakorlatban elsısorban) nem képzett hittanoktató, 
hanem önkéntesek végzik a katechézis munkáját. Ennek oka az a tény is lehet, hogy a Vasárnapi 
Iskolai alkalmak általában a felnıttistentisztelettel egy idıben kerülnek megtartásra, amikor a 
lelkipásztor szolgál. A hét közi alkalmak kapcsolódhatnak a gyülekezet vezetıjéhez, de gyakran 
a közeli teológián található ifjak segítségét kérik a lelkészek. Ebben segítségükre szolgál az a 
tény, hogy számtalan teológiai fıiskola, egyetem van az Államokban, ahol akár „saját neveléső”, 
a gyülekezethez tartozó fiatal testvérük készül jövıbeni szolgálatára. Másrészt az USA 
protestáns teológiáinak rendszerére jellemzı, hogy másfél – kétévnyi gyülekezeti gyakorlatot 
kell a teológusoknak megszerezniük. Ez történhet úgy, hogy a teológia három éve alatt (ez az 
alapképzés idıszaka) egy nyarat tölt az adott hallgató egy bizonyos gyülekezetben, és egy teljes 
évig (a mindennapi tanulmányai mellett), kijár valamely egyházközségbe (elızetes megegyezés 
szerinti alkalommal) ahol beleláthat a mindennapi gyülekezeti élet gyakorlatába. Itt havonta 1-2 
alkalommal igehirdetéssel szolgál, esetleg folyamatosan tanít a Vasárnapi Iskolában, tartja a 
szerda esti ifjúsági alkalmakat, stb. Ha a hallgató nem kívánja egy teljes nyarát odaszánni erre, 
akkor két tanéven keresztül, az általa tetszılegesen választott gyülekezetben (vagy évente más 
helyen) végzi gyakorlatát, a mindennapi tanulmányai mellett. Természetesen ez a gyülekezeti 
gyakorlat végezhetı akár gyülekezeti fenntartású idısek otthonában, kórházakban, 
gyermekotthonokban is.  

A katechézis témájához visszatérve tehát, bizonyos esetekben és néhány gyülekezet 
számára a teológushallgatók jelentenek viszonylag képzett munkaerıt a hittanoktatáshoz.  

A gyülekezeti hittanoktatásnak nemcsak az önkéntesek számára készítendı, alapos, 
biblikus és jól használható segédanyagok kérdésével kell szembenézniük. Bár még mindig 
elıfordul a gyülekezetet látogató családok egy részénél (kb. negyedénél), hogy gyermekeiket 
magukkal viszik, a kihívások közül egy példát kiemelve, egyre többen maradnak el a vasárnapi 
alkalmakról a gyermekek közül a hétvégenként rendezendı sporttevékenységek miatt. Az 
„amerikai álom” által sugallt sikerességhez hozzátartozik az a gondolat, hogy valaki a sport 
területén aktív és sikereket ér el. Ezek érdekében a sportfoglalkozások hét közben, esetleg 
szombaton vannak, de a meccsek mindig vasárnapra kerülnek. A gyermekre pedig nyomás 
nehezedik, ha döntenie kell: a Vasárnapi Iskolába menjen, amit esetleg szeret, és jól érzi ott 
magát, kockáztatva ezzel, hogy társai és edzıje éreztetik vele, hogy cserbenhagyta a csapatát - 
vagy pedig az aktuális meccsére.  

Mindezekhez a kihívásokhoz természetesen hozzájárulnak a korunk élménytársadalmával 
járó, az USA-ban is tapasztalható hatásai: az elindividualizálódás, az élmények hajszolása és az 
ezzel járó élményfüggıség, a patchwork-identitás veszélye, stb., melyekkel a mindennapi 
hittanoktatás során szembe kell nézniük. 

Központilag, az egyház által kiadott és egységesen elfogadott hittanoktatási tanterv nem 
létezik, ami rendkívüli sokféleséget és különbözıségeket eredményez nemcsak felekezeti 
viszonylatban, de az adott felekezeten belül az egyes egyházközségek között is. Erre azonban 
majd a segédanyagok elemzésekor fogok kitérni. 
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1. Táblázat 

Különbségek USA protestáns közösségeinek és MORE gyülekezeti hittanoktatásában 
 USA MORE 
helye Egyházközségek által szervezett oktatási 

tevékenység, mely csak az egyházközséghez 
tartozó helyszíneken (templom, gyülekezeti 
terem) végezhetı. 
Önkormányzati fenntartású oktatási 
intézményben a hittanoktató nem taníthat 
hittant. 

Egyházközségek által végzett, mely 
helyszínét tekintve történhet: 

- Önkormányzati fenntartású 
iskolában, 

- Gyülekezeti teremben. 

ideje Gyülekezettıl függıen, heti 1-2 alkalom, 
melybıl a fontosabb „hittanóra” mindig 
vasárnap történik és Vasárnapi Iskola néven 
ismert. 
Vasárnapi gyermekistentisztelet nincs. 

Heti 1-2 alkalom + vasárnapi 
gyermekistentisztelet. 

Oktatók - Önkéntesek, akiknek nincs 
megfelelı szakképesítésük. 

- Egyházközséghez tartozó 
teológusok (a közeli teológián 
tanulnak, esetleg gyülekezeti 
gyakorlaton vannak). 

- Ritkább esetben maga a lelkipásztor 
végzi, illetve önálló hittanoktatót 
alkalmaznak. 

Lelkipásztor, a gyülekezet alkalmazásában 
lévı hittanoktató. 

 
 
 
Egyházi iskolák katechézise az USA-ban 
Az egyházi iskolák vonatkozását vizsgálva, a már említett MORE törvény alapján iskolai 
hittanoktatás alatt pedig az egyházi fenntartású oktatási intézményben végzett katechézist tartjuk 
számon, mely megegyezik az USA rendszabályozásával. A különbség az egyházi iskolák terén 
ott jelentkezik, hogy az USA-ban lényegesen nagyobb létszámban találkozhatunk felekezetekhez 
kötött, vagy éppen felekezetektıl független fenntartású egyházi oktatási intézménnyel 
(bölcsıdétıl egészen az egyetemekig). Ezek az oktatási intézmények néha egy-egy 
egyházközséghez tartoznak, máskor több (különbözı felekezethez tartozó) szervezet vagy 
magánszemély vezetése alatt állnak. Az óvodák, iskolák látogatóinak létszáma a 20 fıtıl több 
ezer fıig is terjedhet. 
 Bár az adott felekezethez tartozóan vannak szabályozások az egyházi fenntartású iskolák 
tekintetében, a legminimálisabb szabályozásoktól eltekintve, az irányítás és szervezés a vezetık, 
s a fenntartó intézmény kezében van. İk maguk választják meg mely kiadó tankönyveibıl 
kívánnak tanítani, milyen belsı szabályozásokat vezetnek be, a hittanoktatás tekintetében milyen 
tantervet használnak. Ahogyan a gyülekezeti iskolák esetében nincs egységes, központilag 
kiadott tanterv, éppen úgy az egyházi iskolákra sem létezik. Bár alapvonalaiban az egyes 
felekezetek felvázolják, hogy a cél a bibliaismeret, egyháztörténelmi és egyházismereti alapok 
átadása, ezek eltérı formában és módokon jelennek meg. Az eltérıség már a tankönyvek 
választásánál is megjelenik. Az egyházi iskolák gyakran nemcsak a hittanoktatásra, hanem a 
„világi tantárgyak” (pl. biológia, történelem) oktatására is olyan tankönyvcsaládokat, 
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tankönyvsorozatokat választanak, melyek keresztyén szellemben íródtak. Természetesen az 
alkalmazás és a kiválasztás során folyamatos viták tárgya mitıl is lesz egy tankönyvcsalád 
keresztyénné, s melyek az egyházi iskola szellemével, jellegével egyezı gondolkodásmódú 
tantárgyi segédanyagok. Egyes tankönyvkiadók ennek megfelelıen az egyházi iskolákra 
specializálódtak, s a Hit- és erkölcstan tananyagai mellett más tantárgyakra is készítenek 
tankönyvcsaládokat. Ilyen pl. a Bob Jones vagy a Christian School International kiadók. 
 A hittanoktatásra tekintve, az egyházi oktatási intézmények jellemzıje a már hazánk 
gyakorlatából is jól ismert heti két órai oktatás, valamint a kötelezı jelleg, melyekben amerikai 
kollegáink hozzánk hasonló problémákkal küzdenek. A „Hogyan motiváljunk?”, „Mit és hogyan 
tanítsunk?”, „Mit és hogyan kérjünk számon?”, „Ismeretátadás vagy hitre nevelés?” kérdések 
szüntelenül részei a témához kapcsolódó katechetikai jellegő publikációknak. Természetesen a 
felekezeti sajátosságnak megfelelıen billeg a válaszadásnál a mérleg a kognitív nevelés, érzelmi 
ráhatás, vagy a megtérésre segítés irányába.  
 

2. Táblázat 
Különbségek USA protestáns közösségeinek és MORE iskolai hittanoktatásában 

 USA MORE 
jellege Vannak felekezetekhez kötött oktatási 

intézmények, de sok felekezeten kívüli 
óvodával és iskolával is találkozhatunk. 

Egy konkrét felekezethez köthetıek az 
egyházi iskolák, ahol azonban lehetıség 
van más felekezető hittanoktatásra is. (pl. 
egy református gimnáziumban katolikus 
hittanórára) 

számszerőség A világi oktatási intézményekhez 
viszonyítva nagy az egyházi kézben lévı 
bölcsıdék – iskolák száma. Az oktatási 
intézmény létszáma változó, 20 fıtıl több 
ezer fıig terjedhet. 

Viszonylag kevés az egyházi kézben lévı 
oktatási intézmények száma a világi 
óvodákhoz, iskolákhoz viszonyítva. 

Segédanyag 
ellátás 

Általában egy, általuk választott, 
keresztyén kiadó anyagait használják 
(tankönyvcsaládok, stb.) minden egyes 
tárgy esetében. 
Elég nagy választék áll rendelkezésükre, 
mivel több keresztyén kiadó (kb. 10) 
létezik, melyek lefedik az oktatási 
intézmények szükségleteit. 

Elsısorban a hit- és erkölcstanoktatásra 
létezik különálló tankönyvcsalád, bár az 
RPI kiadványai között találhatóak a 
református iskolák számára ajánlott, más 
tantárgyakat lefedı anyagok is. Pl. 
történelem, helyesírási gyakorlókönyv, 
irodalmi győjtemény, stb.  

 
 
Segédanyagok a hittanoktatás szolgálatában 
 
Kiadói sokoldalúság 
A már említett sokszínőség és a sokféle igény hívta életre a különbözı egyházi kiadókat, melyek 
egy része az egyházi iskolákban folyó oktatást kívánják segíteni, ahol a hittankönyv-családok, 
sorozatok megtalálhatóak a többi tantárgy számára készített tankönyvcsaládok mellett. Ezek a 
kiadók úgy állítják össze a „világi” tantárgyak számára készített kiadványaikat is, hogy az 
oktatás az iskola keresztyén szellemiségének megfelelıen történjen. A mindennapi gyakorlatban 
azt jelenti ez például, hogy a biológia könyvek a darwini elmélet mellé állítják a bibliai tanítást 
alaposabban kitérnek a vallási vonatkozásokra, pl. reformációra, vagy éppen vezérfonalukban 
igyekszenek rámutatni a gondviselı Isten háttérben történı munkájára. 
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A kiadók másik része elsısorban a gyülekezeti hittanoktatást kívánja segíteni és ennek 
megfelelıen kínál a Vasárnapi Iskolák, hétközi alkalmak tervezésére, megtartására, dúsítására 
alkalmas segédanyagokat. Az itt fellelhetı segédletek egy része nyomtatott formában jelenik 
meg, míg elektronikus formában (Video, DVD, CD-ROM, CD) kiadott formátumokkal is 
találkozhatunk. Ezek az anyagok elsısorban az ifjúsági munkához, illetve a felnıttoktatáshoz 
készülnek. Napjainkra azonban egy-egy gyermekek számára felhasználható változat is 
megjelent.  

 
Röviden a multimédiás segédanyagokról 
Bár jelen tanulmány nem vizsgálja részletesen a multimédiás formában megjelent kiadványokat, 
röviden a következı csoportokba lehetı ıket sorolni 

- Egy dobozban megjelent, tematikus vagy egy bibliai könyvet feldolgozó 
tananyagsorozatok. Ezek részletesen kidolgozott tananyagsorozatok, melyekben a 
tananyag részét képzi egy (vagy) több CD, DVD(egyéb multimédiás elem) a tanításhoz 
szükséges háttéranyaggal, PowerPoint kidolgozásokkal, kisfilmekkel, stb. A tanítási 
idıszakra tervezhetı tanmenetek, óravázlatok általában nyomtatott formában tartoznak a 
kidolgozásokhoz, de a legmodernebb változatokban minden egy vagy több CD-ROM-on 
található és kinyomtatható. A tanári segédletek mellett a tanulók számára készült 
anyagokkal is találkozhatunk, szintén nyomtatott formában, vagy pedig a 
költséghatékonyabb, CD-ROM változatban.  

- DVD vagy CD sorozatok, melyben mindegyik DVD (CD) egy konkrét témát dolgoz fel. 
Itt a fı adathordozó az adott témához tartozó DVD (CD) lemez, melyhez csak egy kis 
formátumú füzet tartozik a feldolgozáshoz szükséges instrukciókkal. Ilyen pl. a Nooma 
sorozat, mely fiatalok számára készült aktuális témákat dolgoz fel. Napjainkra 22 része 
jelent meg a sorozatnak, mely folyamatosan bıvül. 

- Nyomtatott formában megjelent adathordozók, melyek multimédiás mellékletet 
tartalmaznak. Ezek a tananyagok egy-egy bibliai könyvet, esetleg konkrét témát 
dolgoznak fel, ahol a fı információforrás maga a nyomtatott könyv. A kapcsolódó CD, 
DVD, CD-ROM olyan segédleteket tartalmaz, mely a konkrét tanítás során a dúsítást, 
élményszerővé tételt szolgálja. 
 

A nyomtatásban megjelent hittanoktatási segédanyagok (tankönyvcsaládok) lehetséges 
csoportosításai 
A multimédiás segédletek mellett hatalmas számban találhatunk olyan anyagokat is, melyek 
nyomtatott formában jelentek (jelennek) meg, és céljuk a gyülekezeti hittanoktatás segítése. Ezek 
az anyagok általában tantervként vannak számon tartva, mely az angol nyelv érdekes sajátossága. 
Az angol “curriculum” szó egyszerre fedi magukat a tanterveket, tanmeneteket, valamint a 
tantervek alapján kidolgozott tankönyvcsaládokat is. Éppen ezért ha egy kiadó úgy hirdeti 
anyagát, mint „curriculum”-ot, akkor ezzel nem pusztán egy vázlatot ad néhány évre egy adott 
tantárgyhoz, amiben kijelöli a tanítandó anyagot, minimum és maximum követelményt, valamint 
kitér a korosztályi sajátosságokra, stb., hanem egy komplett tananyagot: tankönyvet, 
munkafüzetet, tanári segédkönyvet, egyéb tananyagot ad.1  

                                                           
1 A pedagógiai szakirodalom természetesen az USA-ban is külön bontja a tanterveket, tanmeneteket és a hozzájuk 
tartozó kidolgozásokat, de a köznyelvben szinte mindig összekapcsolva jelennek meg. 
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Kutatásom során 25 kiadó 1990-tıl napjainkig megjelent, legelterjedtebb és 
legnépszerőbb anyagait vizsgáltam, melyek közül mellékletként 19 protestáns (vagy felekezettıl 
független) kiadó anyagának rövid elemzését csatolom. 

 
A vizsgált anyagok korosztályi lebontás szerint a következı módon csoportosíthatóak: 
a. A megcélzott korosztály alapján: 

- Bölcsıdétıl – serdülı korig (kb. 15 éves korig), 
- Óvodától – felnıtt korig, 
- Óvodától – 12-15 évig (ez a leggyakrabban elıforduló típus), 
- Egy osztályteremre tervezett, ahol 6-12 év közötti gyermekek találhatóak. 

Az elsı három altípus esetében a tananyagok az életkori sajátosságokat figyelembe 
veszik és külön feldolgozásokat, javaslatokat tartalmaznak korcsoportok szerint. Ennek 
megfelelıen találhatunk külön tankönyvet, tanári segédkönyvet és segédleteket 1-3, 3-6, 6-9, 9-
12, 12-15, 16-21, 21-felnıtt korcsoportokra. Az egy tanteremre tervezett segédanyagok esetében 
a szerzık számoltak azzal, hogy nincs annyi gyerek, akiket érdemes lenne külön csoportra 
bontani, esetleg a gyülekezet humán és más jellegő erıforrásai (nincs elegendı hittanoktató, elég 
terem, stb.), melyek a csoportbontást lehetıvé tennék. 

 
b. Megjelenés idıszaka szerint: 

- Negyedévenként megjelenı kiadvány, mely 3 éves ciklusokban tervez. Azaz az egész 
Szentírást 3 év alatt akarja átvenni, és minden negyedévben az aktuálisan soron 
következı témákhoz kínál segédanyagot. 

- Negyedévenként megjelenı kiadvány, mely 5 éves ciklusokra tervez. 
- Nem ciklikus, azaz egyszeri kiadvány, mely az adott témának megfelelı anyagot 

együttesen jelenteti meg. Az új kiadványok általában javításként, vagy „késıbbi kiadás” 
néven szerepelnek. Ezek a segédanyagok fıként az egyházi iskolák számára jelentenek 
segítséget, vagy azon gyülekezetek részére, akik nem kívánnak negyedévente fizetni az új 
segédanyagokért. Ide tartoznak a nyári idıszakra tervezett Vakációs Bibliaiskola sorozat 
tagjai is, melyek évente egyszer, új témákkal jelennek meg. 

 
c. Jellegük szerint: 

- Tematikus (keresztyén élet témaköreihez kapcsolódó, Vakációs Bibliaiskola, speciális 
napokhoz kapcsolódó témák), 

- Bibliai történet alapú feldolgozások, 
- Elıre kiadott bibliaolvasó kalauzhoz (lectionáriumhoz) tartozó, annak a rendjét követı 

tananyagok, 
- Nem egyházi jellegő eseményekhez kapcsolódó anyagok, melyek keresztyén szellemben 

készültek, pl. Világ éhezıiért tartott nap anyaga. 
 

d. Megcélzott réteg szerint: 
- Városi gyülekezetek számára készült, 
- Etnikumok számára írt tananyagok (afro-amerikaiak, koreaiak, indiaiak, spanyolok stb.), 
- Vegyes, az etnikum sajátosságait, lakóhelyt figyelembe nem vevı feldolgozások, ahol a 

hangsúly a korosztályszerőségen és a biblikusságon van. 
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A fenti felosztásokat nézve látható, hogy az egyes csoportoknak és altípusoknak megvan 
a maguk elınye, ugyanakkor hátránya is. Mégis, ha ezeket vizsgáljuk, akkor az elsı, amit 
szükséges megállapítanunk, hogy az egyházi kiadók nemcsak az egyházi élet sokszínőségét 
mérték fel, hanem igyekeztek alkalmazkodni azokhoz, és megtalálni azokat a forrásokat, 
lehetıségeket, melyekkel a specifikumokat figyelembe véve tudják a hitre nevelés munkáját 
segíteni.  

 
Negyedévenként megjelenı kiadványok az újszerőség szolgálatában 
Kiemelendı és érdekes megoldást jelentenek a negyedévente közre adott kiadványok. Ezek 
nemcsak szezonális jellegőek, de a következı negyedévre elıre tartalmazzák a tankönyvek, 
segédkönyvek mellett mindazokat a mellékleteket is, melyekre a tanulóknak, hittanoktatóknak 
szükségük lehet. Így találhatunk kis projekteket (pl. Noé bárkájának makett formájú elkészítése, 
melyhez a szükséges alapanyagok megtalálhatóak a csomagban), multimédiás mellékleteket, 
valamint egyéb anyagokat is a tananyagban. Ezek a kiadványok olcsónak semmiképpen nem 
mondhatóak, mivel negyedévente kell költségeiket fizetni (egy csomag ára, amelyben 
korosztályonként 1-1 tankönyv, tanári segédkönyv, stb. található 80-150 dollár között mozog), 
melyben a költséghatékonyságot növeli, hogy szükség esetén a tanulók számára készült 
tananyagok sokszorosíthatóak. Az árával szemben pozitívumként emelhetı ki az anyagok 
egyszerő alkalmazhatósága, újszerősége, s az aktualitásokra való odafigyelés lehetısége. 
 
Nyári táborok segédanyagai 
Szintén érdekes és ötletes megoldást jelentenek a Vakációs Bibliaiskola címet viselı anyagok, 
melyek a gyülekezeti közösségnek arra a sajátosságára figyelnek, miszerint nyaranként a 
gyermekek elfogynak a Vasárnapi Iskolából. Ez a jelenség számunkra is jól ismert, s hazánkban 
is egyre elterjedtebbé válnak a napközi jellegő gyerekhetek (evangéliumi gyerekhét). Egy-egy 
téma köré szervezetten, 5 napra való anyagot tárnak a felhasználó elé a szerzık/szerkesztık, 
melyekben lehetıség adódik egy nagyobb projekt elvégzésére, vagy éppen kisebb munkákra is. 

Ezek a VBS (Vacation Bible School) néven futó anyagok nagy fejlıdésen mentek 
keresztül az elmúlt években. Míg korábban fıként a könyv formátum volt rájuk jellemzı, 
napjainkra általában egy-egy díszített, témához illı dobozban (projekt formátumban) jelennek 
meg, ahol külön segédanyag található a témák feldolgozásához, a történetek elmondásához, de az 
énekek tanításához is. Ez azt jelenti, hogy a „munkafüzet-tankönyv” kombinációk korosztályok 
szerinti lebontásban találhatóak meg, de ezek mellett helyük van a tábor vezetıje számára 
készített összegzı kiadványnak, valamint az énektanító, történetmondó, játékfelelıs, stb. számára 
készített különálló füzetecskéknek is. Ezek a gyakorlati instrukciók mellett ötleteket, 
feldolgozásokat, háttéranyagot is biztosítanak. A projektek hathatós kidolgozását segítik elı az 
egyéb szükséges matériák felsorolása és példaszerő bemutatása is.  

A vakációs bibliahét megtartásához az adott gyülekezetnek egy példányt szükséges a 
kezdıcsomagból vásárolnia, s a gyermekek létszámának megfelelıen rendelhetnek hozzá 
munkafüzeteket (vagy sokszorosíthatják azokat), s a projektek elkészítéséhez szükséges 
anyagokat. VBS kiadványok nemcsak helyben végezhetı gyermekhetekre készít anyagot, hanem 
az instrukciók írásakor szem elıtt tartja azokat a gyülekezeteket is, ahol a gyermekek közösen 
elmennek kirándulni. Így a tananyagok helyszíntıl függetlené teszik a nyári evangéliumi 
gyermekhetet. 
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A kulturális különbségek figyelembevétele  
USA egyik sajátossága a populációban való sokszínőség, mely a gyülekezeti közösségekben is 
megjelenik. Számos, idegen ajkú, vagy kisebbségben élı közösség található az 
egyházközségekben, akik számára különálló tananyagcsaládok születtek. Bár még napjainkban is 
különlegesnek számítanak ezek a segédanyagok, de népszerőségük miatt egyre többet készítenek 
belılük. Ezek ugyanis igyekszenek hangsúlyt tenni az adott népréteg sajátosságaira a tananyagok 
elıkészítésénél, s emellett a kétnyelvőségre is odafigyelnek. Így születtek meg a koreai, spanyol-
angol nyelvő segédanyag változatok. Ezek az anyagok nem olyan jól kidolgozottak, mint a csak 
angol nyelvő hittananyag társaik, de folyamatos fejlıdés alatt vannak.  

Bár angol anyanyelvőeknek, de mégis egyedi gondolkodásmódú populációnak készült e 
termékek egy másik fajtája. A kulturális különbözıségek hívták életre a külön afro-amerikaiak 
számára készített kiadványokat. Itt az ı sajátságos hátterüknek, gondolkodásmódjuknak 
megfelelı módon kerülnek a bibliai történetek feldolgozásra. Kultúrájuknak megfelelı 
szemléltetések, stílusukhoz kapcsolódó énekek kerültek bele a hatékonyság és használhatóság 
kedvéért az anyagokba. 
 
A nyomtatott hittanoktatási segédanyagok jellegzetességei 
Már a fönti csoportosítás is láttatja az olvasóval, hogy valóban sokszínő és sokféle 
segédanyaggal találkozhatunk a hittanoktatási segédanyagok között. Az általam vizsgált 
protestáns (ill. felekezeten kívüli) kiadók tananyagait analizálva azonban azonosságokat, illetve 
hasonlóságok is föl lehet fedezni. A következıekben ezt kívánom ujjhegyre szedni. 
 

a. A felekezethez kötött kiadók a saját felekezetük gondolkodásmódjának megfelelı 
biblikusságra törekszenek. A felekezetközi anyagok minél szélesebb kört igyekszenek 
felölelni, s a dogmatikai különbözıségekre is utalnak. 

b. A kiadók minél teljesebb, kidolgozottabb anyagokat kívánnak a felhasználók 
rendelkezésére bocsátani. Ennek érdekében nemcsak a tanulók számára használható 
munkafüzetekkel, tanári segédkönyvekkel, hanem az egyes projektek elvégzéséhez 
szükséges segédanyagokkal, különbözı segítık (énektanítók, játékvezetık, stb.) számára 
készített instrukciós füzetek is szerepelnek a tananyagcsomagokban. 

c. A tananyagok egyre inkább odafigyelnek a hittanoktatókra, minél alaposabb segédletet 
kívánnak nekik nyújtani. A tanulóközpontúságot a segédanyagok élményszerővé, 
érdekessé tétele, valamint a diákok közötti különbözıségek figyelembe vétele adja. 

d. Az alapelvek között megjelenik az egyszerően használhatóság. Ennek oka egyrészt abban 
keresendı, hogy a gyülekezeti hittanoktatásban elég sok, nem szakképesített önkéntes 
dolgozik. Számukra a megoldást a minél egyszerőbb, közérthetıbb, könnyen kezelhetı 
segédanyagokra készítésével találták a kiadók, melyek nem igényelnek sok elıkészítést 
(azaz sok idıt az elıkészületek során), s könnyen átláthatóak, követhetıek. 

e. A korosztályszerőség figyelembe vétele egyre több segédanyagban jelen van. 
f. A legújabb segédanyagok az egyéni különbségeket is hangsúlyozzák, s különösen 

fontossá vált az egyéni tanulási stílusok közötti különbözıségek szem elıtt tartása. 
g. Az óravázlatok ugyan nem egységesek, de különbözı dúsítási lehetıségek, sokszínő 

motivációs, feldolgozási javaslatok szerepelnek bennük. 
h. A tanári segédletek nemcsak óravázlatokat, de instrukciókat és egy-két hasznos 

háttértanulmányt is tartalmaznak. 
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i. A legújabb kiadványok megvásárlásakor a kiadók egy része elektronikus hozzáférési 
lehetıséget biztosít az adott segédlet honlapjához, ahonnan ingyenesen további ötlettárak, 
tanulmányok tölthetıek le. 

j. A 2000 után megjelent kiadványok szinte mindegyike tartalmaz valamilyen jellegő 
multimédiás segédletet, akár az általuk javasolt énekek megtanulását elısegítı CD-t, akár 
élményszerőségre törekedve PowerPoint vetítést, vagy éppen felhasználható filmek 
részleteit, stb. 

k. Az anyagi elérhetıség segítésére egyre több kiadvány jelenik meg sokszorosítható 
anyagokkal. Ezek esetében az alapcsomagot kell megvásárolniuk az egyházközségeknek, 
s saját fénymásolójukat, nyomtatójukat használva annyi példányt készítenek a 
munkalapokból, segédanyagokból, ahányra szükségük van.  

 
 
Az fönt kiemelt pozitív azonosságok mellett azonban negatívumokkal, illetve nagy 
különbségekkel is találkozhatunk. 

a. Nincs egységes szóhasználat sem a tananyagcsomagokban található anyagok 
megnevezésére (pl. a tanulói munkafüzet szerepel munkafüzetként, résztvevıi 
segédanyagként, tankönyvként, stb.; a tanári segédkönyv a segédkönyv kifejezés mellett 
ismert még vezetıi kalauz, tanári segédanyag, oktatói segédlet, stb. neveken), sem a 
leckék feldolgozásaihoz (eltérı neveken vannak az óravázlat részei is megnevezve).  

b. Nincs egységes óravázlat minta, ahány kiadó és ahány kiadvány, annyi különbözı típusú 
hittanórai felépítés és javaslat található. 

c. A negyedévente megjelenı kiadványok anyagilag nem minden közösség számára 
elérhetıek. 

d. A Vakációs Bibliaiskola anyagai ötletesek, de általában elég költséges feldolgozási 
javaslatokat adnak.  

e. Nincs egységesen elfogadott, központilag kiadott tanterv sem a gyülekezeti, sem az 
egyházi hittanoktatás számára, így a kiadók saját maguk dolgoznak ki tanterveket és az 
alapján készítik el a tananyagokat. 

 
Mindezeket figyelembe véve láthatjuk, hogy az USA protestáns (illetve felekezeten kívüli) 
hittanoktatási segédanyagai bıséges kínálatot és választékot jelentenek a felhasználók számára.  
Ennek kialakulása egyrészt ahhoz köthetı, hogy a kiadók fölismerték mindazokat az igényeket 
és szükségleteket, melyek a hittanoktatás során jelentkeznek, és azok kielégítésére igyekszenek 
berendezkedni.  
 Megfontoltságra és hatékonyságra való törekvés jelentkezik a kiadóknak abban a 
szándékában, hogy folyamatos visszajelzéseket kérnek segédanyagaik tekintetében a 
felhasználóktól. A visszajelzéseket folyamatosan földolgozzák, s a szükséges meglátásokat 
igyekszenek beépíteni az új kiadásokba. A visszajelzések beépítése jelentkezik például abban is, 
hogy egy egyházi iskolára tervezett hittankönyvcsalád esetén legalább 5 éves elıfejlesztési 
idıszak elızi meg a közkézre bocsátást. Ez alatt az idı alatt történnek meg a beválásvizsgálatok 
(kiadják néhány oktatási intézménynek kipróbálásra), s több szakértıi véleményt is kikérnek.  
 Szintén pozitívumként és megfontolásra érdemes tendenciaként tekinthetı a modern 
feldolgozások kreativitást elısegítı anyagai, melyek adnak ugyan kidolgozott óravázlat 
javaslatokat, de a dúsításra sok ötlettel és lehetıséggel találkozunk. 
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Mindezek után, az alábbiakban különbözı kiadók segédanyagaiból válogattam, s röviden be 
kívánom mutatni ıket. 
 

I.  Kiadó: Abingdon Press ( ) 
 
Sorozat neve: LIVE B.I.G. 
Korosztály: óvoda – serdülıkorig (kb. 16 év) 
Jellege: negyedévenként megjelenı, bibliai történeteken alapuló 
 
Összegzés:  
Ez a vasárnapi iskolai segédanyag a gyermekeket Isten meglátására, meghallására és a Benne 
való hitre kívánja segíteni. A könnyen használható óratervek a tanároknak kívánnak segítséget 
nyújtani. A kidolgozások bátorítják a katechétákat a hittanoktatás élvezetessé tételére, valamint 
arra, hogy bizalmi kapcsolatot építsenek ki a gyermekekkel. 
Ahogyan említettem, a sorozat a látásra, hallásra épít, s mindazt, amit a gyermekek megtanultak 
át akarja vinni a megélés szintjére is. Ugyanakkor a sorozat több is akar lenni, mint puszta 
vasárnapi iskolai anyag, s éppen ezért egyéb tanítási eszközöket is kapcsolnak az óravázlatokhoz.  
A sokoldalú leckék, szándékuk szerint, segítik a tanulókat Isten gyermekeként felnıni, s átvinni a 
vasárnapi iskolában megtanult ismeretanyagot a mindennapi életbe. A célnak megfelelıen, a 
sorozat rugalmas használatra van tervezve, mely bármilyen mérető és bármilyen korcsoportú 
közösségben használható (természetesen a korcsoportokhoz kapcsolódó sajátosságra utalnak a 
szerzık). A sorozathoz kapcsolódó DVD-n keresztyén zenékkel találkozhatunk, emellett hozzá 
kapcsolódóan tanári és diák könyvekkel, valamint munkáltatás (feldolgozás) javaslatokkal 
sokféle kombinációban. 
 
Sorozat neve: One Room Bible School (Egyszobás Bibliaiskola – utal arra, hogy többféle 
korcsoport van együtt egy teremben) 
Korosztály: vegyes korosztályra (óvodás kortól kb. 12 éves korig) 
Jellege: negyedévenként megjelenı, bibliai történeteken alapuló 
 
Összegzés:  
A sorozat vegyes korosztályú gyermekcsoportok számára készült (3-12 év), ahol 4 vagy több 
különbözı korcsoport tanul együtt egy osztályteremben. A szerkesztık abban akartak segítséget 
nyújtani a gyermekeknek, hogy a mindennapi tanítványságba nıjenek bele a bibliai tanulmányok 
és a szentírási leckék applikációinak felhasználásával.  
A sorozat érdekessége, hogy a negyed évenként megjelenı anyagokon dátumtalanok (bármikor 
felhasználhatóak tehát), s minden negyedév 13 leckét tartalmaz.  
A sorozat „készletként” jelenik meg, s minden negyedév anyaga tartalmazza a következı 
segédleteket: 

- Tanári könyv – tanári segédkönyv jelleggel. Ebben könnyen megvalósítható leckéket 
találunk, mely a különbözı korcsoportokat is figyelembe veszi. A leckék során 
találhatunk tanári segédleteket, javaslatokat, lecketerveket. A tanári segédkönyvek 
különállóan is megvásárolhatóak. 

- Osztályokra lebontott csomag: 32 lapon tartalmazza a tanításhoz szükséges eszközöket, 
képeket, térképeket, posztereket, a történetek elmondásához szükséges alakokat 
(flanelbıl vagy más anyagból), dalokat, stb.  
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- Sokszorozható gyakorló könyv, melyben 8 sokszorozható feladatlap található. 
Tartalmazza a bibliai történetet, gyakorlatokat minden korosztályra, valamint 
házifeladatként feladható oldalt is.  

- CD melléklet: elsısorban a megtanulandó dalokat tartalmazza, de megtalálhatóak rajta a 
történetek is, és más (a tanárok számára hasznos) segédanyagok. 

 
 
Sorozat neve: Rock Solid (Sziklaszilárd) 
Korosztály: óvodás kortól egészen serdülıkorig 
Jellege: negyedévenként megjelenı, bibliai történeteken alapuló 
 
Összegzés:  
A széria kiindulópontja, hogy a diákok képesek ugyan a Bibliáról tanulni, de hit megélését csak 
hiteles példákon keresztül sajátítják el. Éppen ezért a sorozat az ismeretek mögé kíván hatolni, s 
a tanultak mindennapi életben való megélését hangsúlyozza.  
3-13 éves korra találhatóak anyagok a sorozatban, ahol az egyik cél, hogy minden vasárnapi 
iskolában részt vevı gyermeket az Istennel való személyes kapcsolat megélésére hívjon. A 
gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vétele mellett a gyermekkor boldog élményeit is 
segíteni kívánják. Éppen ezért a feldolgozások törekszenek az élvezetességre, interaktivitásra. 
Ugyanakkor a szakmaiság sem marad el, s a bibliai alapú történet feldolgozások teológiailag 
hitelesek, s negyedéves idıszakokra készülnek. A kiadó arra is figyelt, hogy az elkészült 
anyagok környezetbarát papírra kerüljenek kinyomtatásra. 
A vezetık (hittanoktatók) számára segítségként a „lépésrıl lépésre” vezetı, kidolgozott 
útmutatók kerültek be, valamint a „gyorstanítás” nevő gyakorlatok, melyek az idıvel való 
gazdálkodást segítik. A gyakorlatok sokszorozhatóak, többféle választási lehetıséget kínálnak, s 
a kiadó úgy győjtötte össze a történeteket, hogy 3 év alatt az egész Bibliát meg tudja tanítani. 
Gyermekek számára a Rock Solid olyan gyakorlatokat, feladatokat készít elı, melyekkel a 
gyermekek szívét kívánja megcélozni és elérni. Ennek megfelelıen a tanulóknak szóló anyagok 
figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, a készségeket, képességeket és személyes hit – és 
Istentapasztalat kialakítását célozzák meg. A feladatlapok egy része hazavihetı, s ezek nemcsak 
házi feladatot, hanem a heti központi üzenetet is tartalmazzák. Míg tartalmilag a bibliai 
történetek alkalmazása, s a mindennapi életben való megjelenése áll a középpontban, addig 
formailag a színes, élvezetes, gyerekszerő kidolgozás áll a középpontban. Ugyanakkor a szerzık 
igyekeztek odafigyelni az önálló és a csoportos tanulási lehetıségekre is. 
A sorozathoz tartozik egy ún. „Élmény-csomag” és egy „Bibliai agytörık”, melyek kreatív és 
élvezetes feladatokat tartalmaznak, pl. puzzle és egyéb feladatok. 
Extraként jelennek meg a csomagban a CD-k és az ún. „Erıforrás csomagok”, ahol a tanítási 
háttérhez szükséges segítségeket találjuk. Ilyenek pl. a dalok és dalszövegek, színes poszterek és 
játékok, stb. 
 

II.  Augsburg Press (evangélikus jellegő kiadó) 
 
Sorozat neve: Life Together Series 
Korosztály: óvodás kor – általános iskolás korig  
Jellege: elıre kiadott, lectionáriumon alapuló sorozat. Az evangélikus egyház által 
meghatározott olvasmányrendszert veszi alapul, s két évre van megtervezve. 
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Összegzés:  
A Közös Revideált Lectionáriumon alapuló Vasárnapi Iskolai sorozat a gyermekek mindennapi 
tapasztalataival kezd, s ebbıl a kiindulópontból vezeti ıket Isten igéjének a felfedezése felé. A 
sorozat alapelve, hogy a gyermekek a bibliai történeteken, ehhez kapcsolódó gyakorlatokon 
(játékok, feladatok, feldolgozások), valamint imádságon és közös olvasáson keresztül, mint 
„hívık” és a gyülekezet közösségének aktív tagjai nınek fel. Ennek érdekében ugyanazok a 
történetek kerülnek elı a sorozatban, melyeket a felnıttek az istentisztelet során hallanak. Ezt a 
közös munkát megkönnyítheti az a tény, hogy az USA-ban általában a Vasárnapi Iskola egy 
idıben van az istentisztelettel, s a gyermekek gyakran a felnıttekkel együtt kezdenek az 
istentiszteleti rend alapján és csak késıbb mennek át a saját termükbe, egy önálló „hittanóra – 
gyermekistentisztelet” jellegő foglalkozásra. 
A sorozat ugyancsak nagy hangsúlyt tesz a kapcsolatépítésre, s arra, hogy a gyermekeket 
hozzásegítse Isten világát boldogan és szeretettel megélni.  
 
A Life Together sorozat szívét a tanároknak szánt útmutatók alkotják. Ezekben ugyanis a 
különbözı tanítási stílushoz szükséges kellékek megtalálhatóak, de mindegyik az istentiszteleti 
liturgia struktúráját veszi figyelembe és arra épül. Ennek megfelelıen a részei: 

- Összegyülekezés 
- Meghallás 
- Ünneplés 
- Küldés. 

A feldolgozások során mindig lekció során felolvasott igeszakaszból kiemelve, a hit valamely 
alaptémája áll a középpontban, s átvezetı kérdésekkel jutnak el a diákok a mai élethez, s a 
mindennapi élet és a téma közötti kapcsolathoz. Ugyanakkor a tanárok számára instrukciókkal is 
találkozhatunk, mely a téma feldolgozását segíti elı (itt is hangsúlyos a könnyen 
elvégezhetıség), valamint a kreativitás. A munkáltatások a hit megélésére és a gyakorlati életben 
való megvallására bátorítanak, valamint az istentisztelet és a mindennapi élet közötti kapcsolatot 
kívánják erısíteni és felmutatni.  
A munka megkönnyítésére mind a vezetıi útmutatók, mind a diákoknak szóló csomagok, melyek 
színes kivitelben készülnek, minden osztályra külön lebontva érhetıek el. Ezek természetesen 
sokszorozhatóak, éppen úgy, mint a CD-ROM, mely háttéranyagokat tartalmaz. 
 
 

III.  Bristol Publishing (evangéliumi, metodista) 
Sorozat neve: Bristol Bible Curriculum 
Korosztály: óvodás kortól – általános iskola 6. osztályáig 
Jellege: bibliai történeteken alapuló tananyag 
 
Összegzés:  
A sorozat a metodista egyház kiadványa, bibliai történeteket dolgoz föl, s a szerzıknek azon a 
meggyızıdésén alapszik, hogy Isten Igéje képes megváltoztatni az emberek életét. Éppen ezért a 
Szentírás megértéséhez akarják a hallgatókat segíteni, s ahhoz, hogy a Bibliát alkalmazni tudják 
a mindennapi életükben. Különösen hangsúlyozza a sorozat, hogy mindenkinek egyéni 
szolgálata van, még a kisgyermekeknek is, s éppen ezért a mindennapi szolgálatra buzdítanak, s 
a Szentírás tanításának abban való megértésében.  
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A sorozat elsısorban egy „Tanári kalauzra” épül, amely a katechéta munkájának elıkészítését 
hivatott segíteni. Ezen kívül az órai dúsításhoz is tartalmaz ötleteket, speciális projekteket és 
gyakorlatokat, valamint mellékletek a feldolgozáshoz. 
 

IV.  Christian Board Publishing 
Sorozat neve: Journey Through the Bible (Utazás a Biblián keresztül) 
Korosztály: óvodás kortól – általános iskola 6. osztályáig 
Jellege: bibliai történeteken alapuló tananyag, mely 3 évre készült. 
 
Összegzés:  
A segédanyag elsısorban olyan iskolák számára készült, melyek gyülekezeti fenntartásban 
vannak, de ajánlott a gyülekezetben végzett hittanoktatás számára is. A tananyag kronologikus 
sorrendben dolgozza fel a Szentírás történeteit. 3 éves idıtartamon keresztül mutatja be a 
legfontosabb bibliai szereplıket, eseményeket, helyszíneket egészen a Genezistıl a Jelenések 
könyvéig. A széria érdekessége, hogy minden korosztály ugyanazt a történetet, s ugyanazt a 
hozzá kapcsolódó témát tanulja ugyanabban az idıben.  
A sorozat célja az, hogy a gyermek megismerje a bibliai történet egészének áramlatát. Emellett a 
kontextus tanítása, s memoriterek tanítása szintén rendkívül fontos szerepet játszik benne. 
Minden év anyaga 3 részre van osztva: 

- Bibliai történet szekció, 
- Támogató szekció, 
- Speciális napok szekció. 

A bibliai történeteket feldolgozó részben találhatóak kronologikusan a történeteket, melyek a 
tananyag legnagyobb részét teszik ki. Minden évre 36 történetet találunk, s 3 áttekintı jellegő 
összegzést. 
A támogató szekció abban ad segítséget a gyermekek számára, hogy olyan tananyagokat 
tartalmaz, melyek nem a bibliai kronológia részei, de tágítják a diákok látókörét és segítik a 
tanulókat meglátni a történetek mögötti nagyobb képet. Itt, ahogyan a nevébıl is látható, a 
támogatás a szekció célja. Ennek megfelelıen olyan bibliai könyvek is megjelennek itt, 
melyekkel esetleg másképpen nem dolgozna a sorozat. A támogató szekciót általában a nyári 
idıszakra ajánlják a szerzık, amikor a vasárnapi iskolában csak kevesebb diák van. Ezzel 
igyekszenek kivédeni azt, hogy a gyerekek a kronológiai sorrendet megszakítsák. 
A speciális napok szekció az év különleges napjaira ajánl tanítási javaslatot, pl. karácsony, stb. 
 
A sorozat anyagában találkozhatunk tanári segédkönyvekkel, mely minden évre és minden 
korcsoportra különálló könyvként jelenik meg. Áttekintı táblázatokat, bibliai háttérismereteket 
tartalmaznak, valamint a gyermekek gondolkodásmódjáról információkat, s instrukciókat a 
témák feldolgozásához. Ezekben nemcsak a téma feldolgozásához találhatunk ötleteket, de arra 
vonatkozó javaslatokkal is találkozunk, hogyan lehet az adott témát a korábban tanultakhoz 
kapcsolni, vagy elıkészíteni a következıeket.  
Ezen kívül minden korosztályra 4 részes füzetet is találhatunk, mely a diákoknak szóló 
feldolgozásokat tartalmazza. 
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V. Christian Edition Warehouse  
Sorozat neve: Bible Club for Today’s Primaries (All Stars for Jesus series), Bibliai klub 
mai általános iskolásoknak 
Korosztály: óvodáskortól - általános iskola 6. Osztályáig (az egész sorozat óvodáskortól a 
felnıtt korig terjed). 
Jellege: bibliai történeteken alapuló tananyag 
 
Összegzés:  
A 1990-es évek végének jellegzetes sorozata. Az „All Stars for Jesus series” (Minden csillag 
Jézusé) sorozat tagja a Bibliai klub mai általános iskolásoknak alsorozat is. A sorozat 
gyermekeknek és felnıtteknek készít anyagokat, s az itt vizsgált széria elsısorban az általános 
iskolás korosztályt veszi figyelembe. A komplex sorozat célja az Úr szolgálatára való felkészítés, 
és a hitben való növekedés segítése. Ezzel együtt megjelenik a keresztyén értékek átadásának a 
szándéka is. 
Az óvodás korúak esetében 2-6 éves korig interaktív gyakorlatokkal, munkáltatásokkal 
találkozhatunk elsısorban, valamint bibliai verseket tanító memoriter-játékkal. A hittanoktatók 
számára „tanárbarátként” hirdetett (azaz könnyen érthetı és felhasználható) útmutatókkal, 
óravázlatokkal és segédanyagokkal.  
Az egész sorozat heti két alkalomra tervez, a szerda estékre és a vasárnapi iskolára. Itt törekszik 
arra, hogy azonos leckéket hozzon, s ezeken belül is odafigyel a sokszínőségre és különbözı 
tanítási módokra. Ez azt jelenti, hogy a középpontban a Vasárnapi Iskola áll, de a szerdai 
alkalmakon lehetıség adódik a vasárnap tanultak felelevenítésére, elmélyítésére is. A sorozat 
hangsúlyozza még a Szentíráshoz való szoros kötıdést, amit a gyermekek számára élvezhetıvé 
kíván tenni az élményszerő és élvezetes feldolgozásokkal, ötletekkel. 
Az interaktivitás, élményszerőség szándéka jelenik meg a szerkesztık által készített 
feldolgozásokban, játékokban, kézmőves foglalkozásokban, s valóban egy klub hangulatot 
teremt ezzel a gyermekek számára.  
A heti Biblia-klub elıkészítésére a katechéták számára egy lépésrıl-lépésre szóló 
instrukciósorozat ad segítséget, ahol flexibilis lecketervvel is találkozhatunk. A flexibilitás 
célozza meg azt, hogy a hittanoktató a gyerekek igényeinek megfelelıen alakíthassa a terveket.   
A hittanoktatók számára a heti munkán kívül arra is ad javaslatot a sorozat, hogy idıszakonként 
(2-3 havonta) találkozzanak, s közösen megbeszéljék a jövıre vonatkozó terveiket.  
A gyerekek munkájának segítésére a munkalapok külön füzetben jelennek meg, s ehhez 
kapcsolódóan segítı tanácsokkal a vezetık is kapnak egy különálló kis füzetkét (Bibliai vezetık 
hírlevele címmel). A diákok számára hazavihetı feladatlapok, összegzések is készülnek, mely 
arra ad lehetıséget, hogy a tanulók otthonaikban a szülıkkel együtt tanulmányozzák az adott 
igeszakaszt. Ezzel együtt tehát a sorozat a hit családban való megélésére is épít. 
 
 
 

VI.  Christian School International  
Sorozat neve: „The Story of God and His people” Istennek és az İ népének a 
története 
Korosztály: általános iskola: 1-8 évfolyam 
Jellege: bibliai történeteken alapuló tananyag, egyházi iskolák számára készült 
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Összegzés: 
Az amerikai presbiteriánus és református egyházi iskolák által elsısorban hittanoktatásra 
használt tankönyvcsalád a „Christian Schools International” kiadványa, s a „The Story of God 
and His People” nevet viseli.  
A tankönyvcsalád az általános iskola 8 osztályára íródott, s részei a következıek: 
 

- Isten terve 
- Isten ígéretei 
- Isten családjának tagjává elhívva 
- Isten nemzetének felvétele 
- Az evangélium tanúi 
- Izráel háza 
- Az Úr napja 
- A pogányok világossága. 

 
A tankönyvcsalád minden évfolyamra tartalmaz egy kb. 700-800 oldalas tanári 

segédkönyvet, mely lefőzhetıs mappában tárolható és egy kb. 200 oldalas munkafüzetet a diákok 
számára. Emellett az elsı két évfolyamhoz kapcsolódóan néhány kismérető kép is található, 
melyek az egyes témákhoz kapcsolódnak. 6-8. évfolyam esetében pedig tankönyvvel gazdagodik 
a család, s a legutolsó évfolyamhoz egy összefoglaló videó is tartozik.  

Ugyancsak a tankönyvcsalád általános jellemzıi közé tartozik, hogy bár református 
tanárok írták és szerkesztették, igyekeztek olyan kérdéseket is érinteni, melyek más felekezetekre 
jellemzıek. 

A tanári segédkönyvek elnevezése csalóka, hiszen nem egyetlen, összetartozó könyvrıl 
van itt szó, hanem egy-egy vastag mappáról minden évfolyam esetén. Minden tanári segédkönyv 
700-800 A/4-es oldalt tartalmaz, amely tekintélyes kinézetet kölcsönös a segédanyagnak. 
Ezekben a vaskos mappákban találhatunk egy-egy hasznos és alapos óratervet, az évfolyamra 
javasolt énekek győjteményét, valamint mindazokat a feladatokat, melyek a diákok számára 
készített munkafüzet részét képzik. Mivel mindezek egy mappában találhatóak, a katechéta 
számára adott a lehetıség az egész éves anyagot együtt tartani. A lefőzhetıs megoldás lehetıvé 
teszi azt, hogy a hittanoktató az éppen számára aktuálisan szükséges óra anyagát vigye csak 
magával (magában foglalva az énekeket, a hittanóra háttéranyagát, s a javasolt ötleteket; 
valamint a diákok számára kézbe adható feladatokat), s ne cipelje az egész éves győjteményt. Ezt 
tekintbe véve, a tanári segédkönyv formája nagyon praktikus. Az egyes leckék felépítése nagyon 
logikus, áttekinthetı, sok kreatív javaslattal találkozhatunk itt. 

A tananyag szerves részét képzik a tanulók számára készült munkafüzetek (ezek elég 
vaskosak általában), s a tankönyvek is. Tankönyvekkel csak 6-8. osztályban találkozhatunk, 
korábban a munkafüzetek jelennek meg munkáltató-tankönyv jelleggel. 

A sorozat sok elınye mellett negatívuma a diákok kezébe adott segédanyag nagy és 
nehezen kezelhetı formátuma, valamint drága volta. (Az egész tankönyvcsalád kb. 2500 dollárba 
kerül a 8 évfolyamra). 
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VII.  Church World Service Publishing 
Sorozat neve: World Food Day  
Korosztály: óvodáskortól – gimnázium 12. osztályáig 
Jellege: témához kötött feldolgozás 
 
Összegzés: 
Október 16-a, az USA-ban az ún. „World Food Day”, (étel világnapja), amiben a világ éhezıire 
irányul a figyelem, s a nekik való segítségnyújtásra. Ez a tananyag erre a speciális alkalomra ad 
javaslatot, s minden iskolás korosztályt igyekszik megcélozni. Nem egyértelmően bibliai 
tananyagról van szó, hiszen a téma világi jellegő, de lehetnek keresztyén vonatkozásai is. 
 
 

VIII.  Cokesbury Publishing 
Sorozat neve: Adventuras 
Korosztály: óvodáskortól – gimnázium 12. osztályáig 
Jellege: Bibliai történet alapú 
 
Összegzés: 
Ez a sorozat két nyelven íródott, spanyolul és angolul. Ennek oka az USA-ban jelen lévı nagy 
spanyol ajkú populáció, s a kétnyelvő gyülekezetek sokasága. A cél itt hozzásegíteni a 
gyermekeket, fiatalokat, hogy megtanulják és megéljék Isten Szavát.  
A sorozat 3 különbözı korcsoportra készül, s a szerzık azt javasolják, hogy a katechéták bátran 
használják bármilyen létszámú korcsoportban.  
Megjelenését tekintve a tananyag színes, s a bibliai történetek mellett odafigyel az egyházi év 
ünnepeire is, különösen kiemelve az adventtıl karácsonyig, valamint böjttıl húsvétig terjedı 
idıszakokat. 
 

IX.  CRC Publishing (református kiadó) 
Sorozat neve: Walk with me  (Kövess engem!) 
Korosztály: óvodáskortól – pubertás korig (kb. 12. Évig) 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, 3 éves idıtartamra beosztva. 
 
Összegzés: 
A sorozat célkitőzéseiben a következıket sorolja fel: 

- Bibliai és református, 
- Gyermekbarát, 
- Könnyő használni, 
- Fejleszti a hitet, 
- Élvezetes, 
- Építi a közösséget (gyülekezetet), 
- Odafigyel a különbözıségekre. 

A „Kövess engem!” sorozat írói ezeket az értékeket és célokat emelték ki és hangsúlyozták a 
sorozat készítése során, s ugyancsak nagy hangsúly került a teológiai, pedagógiai hitelességre 
mind a történetek elıkészítése, mind a feldolgozásra javasolt munkáltatások, stb. során. A 
teológiai szempontok között szintén kiemelésre került a református perspektíva. 
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A szerzık a középpontba állították Jézus Krisztus úr voltát, valamint az egyénnek, mint Isten 
szövetsége népének a tagját. Mivel meggyızıdésük, hogy a Szentírás minden története közöl 
számunkra valamint Istenrıl, ezért a sorozat azt a gondolatot közvetíti, hogy minden történetet 
úgy kell érteni, mint a bukott világ megválásának a történetet, mely megváltás Jézus Krisztus 
által következett be. Céljuk a Szentírás hithő közvetítése és a református hit alapján 
hozzásegíteni a tanulókat életüket Isten gyermekeként megélni naponként. 
A „Kövess engem!” sorozat Isten minden gyermekére van tervezve, s éppen ezért a szerkesztık 
törekedtek a különbözı tanulási típussal dolgozó fiatalok megszólítására minden leckében. Ezek 
a részek figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, valamint a gyermekek élettapasztalatait is. 
A szerzık ugyanakkor arra is odafigyeltek, hogy könnyő legyen tanítani és követni is az 
anyagrészeket, s ennek megfelelıen 4 egyszerő lépésre osztották fel a leckéket: 

- Hello – ami a megérkezéshez, s az órakezdéshez nyújt segítséget. Ezek általában 
motivációs szándékú tevékenységek. 

- Ismeret - rész a bibliai történetet tartalmazza, vagy egy a témához kapcsolódó bibliai 
igerészt. 

- Növekedés – ebben a részben mindazok a munkáltatások, tevékenységek kerülnek 
elıtérbe, melyek segítenek a gyereknek felismerni, hogy mit jelent az adott bibliai 
történet az ı élete és hite számára. 

- Megmutatni – az utolsó lépés olyan gyakorlatokat, munkáltatásokat használ fel és készít 
elı a gyermekek számára, melyben ık maguk válaszolhatnak mindarra, amit 
meghallottak és megtanultak. 

Mindezek mellett a katechéták segítséget kapnak az idıbeli behatárolhatóságban és a szükséges 
eszközök listájában is.  
Egy tipikus lecke ebbıl a sorozatból általában heti alkalomra készül, s 45 perces órákra tervez. 
Természetesen ez tovább bıvíthetı, a lehetıségeknek megfelelıen, vagy éppen szőkíteni is lehet. 
A bıvítésre és szőkítésre a szerzık javaslatokat is adnak.  
 
A sorozat elsıdleges céljai: 

- A gyermekeket arra nevelni és bátorítani, hogy ismerjék, szeressék és szolgálják az Urat. 
- Egy lelkigondozói szellemiségő közösségen belül nevelni a gyermekek és vezetık hitét. 
- Tanítani a tanulókat a Szentírásra egészen a Genezistıl a Jelenések könyvéig. 
- Hozzásegíteni a gyermekeket ahhoz, hogy megértsék a bibliai (református) igazságokat. 
- Bátorítani a gyermekeket és a vezetıket a hitük megélésére. 
- Arra buzdítani a tanulókat, hogy megosszák másokkal is hitüket (bizonyságot tegyenek) 

és a gyülekezet közösségében másoknak is szolgáljanak.  
- Partnerré tenni a családokat, s együtt nevelni a gyermekek hitét. 
- Arra bátorítani a gyermekeket, hogy az egyház tanítását saját magukénak vallják. 
- Hozzásegíteni a gyermekeket, hogy értékeljék az emberek különbözıségének 

gazdagságát Isten királyságában 
 
 
Sorozat neve: Living in Faith Everday (LIFE), (Hitben élve mindennap) (ÉLET) 
Korosztály: óvodáskortól – korai serdülıkorig (kb. 6. Osztály) 
Jellege: Bibliai történet alapú, 2 évre tervezett sorozat 
 
Összegzés: 
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Ez a sorozat elsısorban a gyülekezeti fenntartású iskolák számára készült a református tradíciók 
figyelembe vétele mellett. A szerzık a következı kulcsszavakkal jellemzik a szériát: 

- Melegség: ami arra utal, hogy leckék egy személyes, intim kapcsolatot akarnak diákok és 
katechéták között kialakítani, egy olyan légkört, amelyben a tanulók megérzik Isten 
szeretetének a melegségét. 

- Csoda: illetve csodálkozás, rácsodálkozás. A gyermekek a tanári irányítás mellett 
felfedezhetik és megtapasztalhatják Istent, nem c 

- Istentisztelet: a sorozat középpontjában ez áll, olyan szempontból, hogy Isten 
közösségben való jelenlétét (mely az istentiszteleten is jelen van) hangsúlyozzák, 
valamint a tisztelet tónusát. 

A LIFE sorozat a hit építése, hitismeretek és hitmodellek köré van építve. Ezekkel együtt a 
sorozat arra bátorítja mind a vezetıket, mind a gyermekeket, hogy együtt fejlıdjenek és 
nevelıdjenek a hitükben.  
A sorozat füzetekbıl áll, az 5-6. Osztályra tervezett anyag 24 kérdést és választ dolgoz fel, mely 
a Heidelbergi Káté és a Belga Hitvallás rövid összegzése.  Itt figyelembe veszik a gyerekek 
életkori sajátosságait, valamint olvasási, értési készségét is. A korosztályszerőség gondolata 
folyamatosan jelen van az egész sorozatban. 
A LIFE sorozat 4 fokozatra van tervezve (óvoda, 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály), ami egy 
két éves programot foglal magában. A 2 év alatt 8 negyedévben, 13-13 szekciót dolgoznak fel, 
ahol a karácsony és a húsvét külön kerül kiemelésre. Emellett ıszi, téli és tavaszi negyedévek 
jelennek meg, s egy ún. Plusz rész, mely a nyári hónapokra, vakációs bibliaiskolára vagy hétközi 
alkalmakra tartalmaz programot és javaslatot. 
 

X. Curriculum Development Associates INC 
Sorozat neve: Mustard Seed Series (Mustármag széria) 
Korosztály: óvodáskortól – 9. évfolyamig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások 
 
Összefoglalás: 
A sorozat egy felekezethez nem kötött tananyag széria, mely a tanulókat a Szentírás alapos és 
széleskörő megismerésére kívánja vezetni. Klasszikus mővészeti alkotásokat használ, valamint 
az egész Szentírást, bibliai történeteket és olyan témákat, melyek a diákok életéhez 
kapcsolódnak. A tanárok munkájának megkönnyítésére itt is könnyen tanítható és könnyen 
értelmezhetı instrukciók találhatóak, s ugyanúgy a szükséges segédanyagok listája is viszonylag 
könnyen teljesíthetı. 
Nyomtatott diák és tanári könyvek tartoznak a tananyaghoz, de Internetrıl PDF formában 
letölthetı fájlokkal is találkozhatunk, melyek kinyomtathatóak és sokszorosíthatóak. Az 
Interneten hozzáférhetı tananyag eléréséhez a tanároknak regisztrálniuk szükséges. 
 
 

XI.  David C. Cook 
 
Sorozat neve: Bible in Life (A Biblia az életben) 
Korosztály: óvodáskortól – gimnáziumig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként jelennek meg 
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Összegzés: 
A szerzık úgy hirdetik a tananyagot, mint könnyen tanítható sorozat, mely minden diákra 
használható, akár 3-tól 103 éves korig. A vegyes életkorra tervezés mellett a Szentírás 
mindennapokban való alkalmazására kívánnak buzdítani és tanítani. 
A sorozat jellegzetességei: 

- Könnyő a leckéket elıkészíteni és tanítani, 
- Szentírás alapú és Krisztus központú. 
- Észreveszi a diákok életszükségleteit, s ugyanakkor rámutat bibliai és gyakorlati 

következtetésekre. 
- Mindegyik korosztály fejlıdési szintjének megfelelı tanítási módszereket mutat fel és 

használ. 
- Figyelembe veszi a tanulók egyéni tanulási stílusait, s hozzásegíti ahhoz a katechétát, 

hogy a különbözı tanulási stílusokon keresztül elérje diákjait. 
Minden lecke 4 lépésbıl áll: 

1. Motiváció: ahol a cél a diákok élettapasztalatainak felhasználásával kapcsolópontot 
találni a lecke témájához, s fölkelteni a tanulók érdeklıdését. 

2. A tényekbıl való tanulás: mely a konkrét szentírási információkat tárja a diákok elé. 
3. Gyakorlat: a frissen átadott információkat viszi át a gyakorlatba (de még nem a 

mindennapok tapasztalatába ágyazva), sokkal inkább a megértés jelenik itt meg. 
4. Alkalmazás: mely során arra bátorítják a tanulókat, hogy a mindennapokban is 

alkalmazzák a megtanultakat. 
 
Sorozat neve: Godprints (Istennyomatok) 
Korosztály: óvodáskortól – pubertás korig (kb. 12. Évig) 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszaki kiadvány 
 
Összegzés: 
A leckék 3 részre bontva adják át az adott témákat a diákoknak. 
Az elsı lépés neve: „Kezd a szívvel”, és a motivációra épít. Ezt a „Bibliai bölcs” követi, mely a 
bibliai történetet kívánja átadni interaktív módon. Harmadik lépésként a lecke applikációja 
következik, melynek a neve „Gyerek-halom applikációs állomás”.  
A sorozat 3 életkorra épít, s ugyanazokat a kulcspontok a leckékben. A szerzık nem felejtették el 
azt a fontos gondolatot sem, hogy az óvodások elsısorban a saját élettapasztalatukhoz kötıdıen 
értik meg az új ötleteket, s ennek megfelelıen az óvodások saját tapasztalataiból indulnak ki. Az 
óvodások esetében le is lassítják a történetek feldolgozását, s így egy-egy történetre négy hét 
marad. Az általános iskolás gyermekek esetében egy történet feldolgozására két hét adódik, ahol 
figyelnek arra, hogy a gyermekek ne fáradjanak bele ugyanabba a leckébe, s mindig kapjanak új 
üzenetet. 
A bibliai igazságok áthatják a leckék minden pontját, és bibliai memoriterek tanulása zenével 
kapcsolódik össze az élvezhetıség kedvéért. Ez az élvezhetıség jelen van a történetmondásban 
is, amely interaktivitásra buzdít, és a tanárok számára lehetıséget ad a kiváló történetmondóvá 
válásra, s a gyermekeket eljegyzi a bibliai történet üzenetével.  
A szerzık építenek a gyermekek képzelıerejére, s arra, hogy amikor a gyermekek elképzelik 
Istent, akkor a Teremtıvel való életet megváltoztató erejő kapcsolat irányába nyitnak. E 
kapcsolat fejlıdése érdekében az „Istennyomatok” sorozat abban kívánja segíteni a gyermeket, 
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hogy tudásukban fejlıdjenek és ismereteket szerezzenek Istenrıl; arról, hogy vágy ébredjen a 
gyermekekben olyanná válni, mint İ.   
A sorozat egyedülálló módon tartalmaz ún. „élménylapokat”, s ezeket összefogó mappákat, 
melyek arra vannak tervezve, hogy spirituális emlékkönyvvé váljanak a gyermekek számára.  
Bár a sorozat egész éves használatra van tervezve, nyári programokat is ajánl, melyeket könnyő 
használni és élvezetes tanítani.  
 
A sorozat legfıbb jellegzetességei: 

- Élvezetes, izgalmas és interaktív diákmappa, melyben gyermekek egyéni igényeinek 
megfelelı tanulási lehetıségek vannak. 

- Hazavihetı anyagok, melyek a sorozat más könyveihez, játékaihoz és videóihoz adnak 
kapcsolódási lehetıséget. 

- Korosztályszerő, színes segédanyagok széles családja, mely segít a keresztyén alapelvek 
átadásában. 

- Lehetıséget ad a pedagógusok számára saját kreativitásuk kibontakoztatásához. 
 
Sorozat neve: Celebration Park (Ünnep park) mely a Very Exiting Bible School széria 
tagja (Nagyon Izgalmas Bibliaiskola) 
Korosztály: óvodáskortól – pubertás korig (kb. 12. Évig) 
Jellege: tematikus, vakációs Bibliaiskola  
 
Összegzés: 
A vakációs Bibliaiskolákra a David C. Cook kiadó kidolgozott egy komplex sorozatot, melynek 
a neve: Very Exiting Bible School (Nagyon izgalmas Bibliaiskola). Ez a sorozat a nyári idıszak 
sajátosságait figyelembe véve, egy-egy témát dolgoz fel nagyon kreatív módon, egy hetes 
idıtartamra (5 napra).  A megcélzott korosztály az óvodás kortól 12 éves korig terjed, ahol az 
élményszerőség rendkívül fontos, valamint az életkori sajátosságok figyelembe vétele 
megjelenik, a memoriterek válogatásában is. 
A szerkesztık már a tananyagot is élvezetesen taníthatóvá tették, s minden tanárnak csak egy 
leckét kell elıkészítenie minden napra a saját korcsoportja számára. A diákoknak szánt 
segédanyagai sokszorosíthatóak, és éppen emiatt nincs önálló tankönyv, füzet formában 
megjelent segédanyag a diákok számára. A könnyen használhatóság elsıdleges szempontja 
megjelenik minden feldolgozott anyagban, így a játékokban, ötletekben, kézmőves munkákban, 
de a dekorációban is. Mindemellett segítıkész ötleteket is találhatunk, melyekkel a katechéták a 
diákokat Krisztushoz vezethetik, beszélgetéseket indíthatnak, s a tanítványságra nevelhetnek. 
A mindennapi munka megkönnyítésére elırekészített hátterekkel, segédanyagokkal 
találkozhatunk, a témához kapcsolódó dalokkal, énekeskönyvekkel és minden mással, ami a 
tanításhoz – tanuláshoz szükséges. 
 
Ennek megfelelıen az „Ünnep park” arra épül, hogy a diákok felfedezzék és ünnepeljék Jézust 
az ünnepekben. Az Ünnep parkba való utazás 5 különbözı helyszínen történik, mely 5 
különbözı ünnephez kapcsolódik. 

- Születésnap sziget, ahol az élet ajándékát ünnepelhetik és azt a tényt, hogy Jézus 
születése tett minden embert különlegessé. 

- Húsvét barlang a feltámadás igazságát, s a mennyben lévı örök élet reményének 
felfedezéséhez ad lehetıséget. 
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- Karácsony megye a karácsonyi történettel teszi ismerıssé a gyermekeket, és abban ad 
nekik segítséget, hogy meglássák és értékelni tudják a feltétel nélküli szeretet, az Istenhez 
való tartozás és a megváltás ajándékait, melyek Jézus Krisztus földre jövetelével kaptunk 
meg. 

- Hálaadás mezején a gyermekek megtanulhatják azt, amit Jézus tanított, hogyan vigyáz 
ránk Isten.  

- Végül az utolsó hely Valentin falu, ahol Isten szeretetérıl, s a mások iránti szeretetrıl 
tanulhatnak, mely több mint szavak, vagy érzések megváltozása. Sokkal inkább egy mély 
elkötelezıdés, mely cselekedeteken keresztül mutatkozik meg 

 
Sorozat neve: Seaside with the Saviour (A tengernél a Megváltóval) 
Korosztály: óvodáskortól – pubertás korig (kb. 12. Évig) 
Jellege: tematikus feldolgozás, Vakációs Bibliaiskola. 
 
Összegzés: 
A vakációs Bibliaiskolák sorozatának ez a tagja is 5 különbözı részre osztja a tananyagot, s 5 
különbözı helyre invitálja a diákokat. Betsaidában Jézus követésérıl tanulhatnak úgy, hogy a 
tanítványok elhívásáról hallanak a Márk 1:16-20 és Lukács 5:1-11 alapján. Kapernaumban a 
magvetı példázatát hallgatva (Márk 4:1-20) tanulnak és növekedhetnek Jézussal való 
kapcsolatukban. Genezáretben a tenger lecsillapításának és Péter vízen való járásának történetét 
hallgatva növekedhet bizalmuk Jézus Krisztusban (Márk 4:35-41, Máté 14:22-34). Tibériásban 
tanulhatnak a  gyerekek a bőnbocsánatról és arról hogyan bocsátotta meg Jézus Péter tagadását 
(Márk 14:66-72, János 20:12-19). Végül pedig Cézárea kikötıjében a gyermekek Péter 
börtönbeli tapasztalata (Csel 12:1-19) alapján fölfedezhetik a Jézusban rejlı biztonságot és 
reménységet. 
 
Sorozat neve: The Jesus Expedition (A Jézus expedíció) 
Korosztály: óvodáskortól – pubertás korig (kb. 12. Évig) 
Jellege: tematikus feldolgozás, Vakációs Bibliaiskola. 
 
 
Összegzés: 
Ez a gyermekhétre tervezett anyag is a Vakációs Bibliaiskola tagja, s 5 napra elegendı 
segédanyagot, és feldolgozandó témát ad. 5 különbözı színtéren játszódnak itt is az események, 
ahol a gyermekek arról hallanak és tanulnak, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni. 
Ennek érdekében elsıként a Déli sarkra látogatnak el, ahol meghallhatják Jézus hogyan 
gyógyította meg azt a bénát, akinek 4 barátja volt a segítségre. Az egyiptomi sivatagban arról 
hallhatnak, hogyan támasztotta fel Jézus Jairus lányát, s ezzel a tanulók megérthetik és 
megtapasztalhatják Isten erejét, mely még a halálnál is nagyobb. A dél-amerikai dzsungelben, a 
10 leprás történetén keresztül arról tanulnak a gyermekek, hogy Jézus megérdemli a 
köszönetünket. Ezek után a Mount Everest megmászása közben Bartimeuson keresztül 
meghallhatják, hogyan jutalmaz meg Jézus. Végül pedig a Csendes óceánt fedezik föl, s vele 
együtt azt is, hogy Jézus gondot visel az övéire. Ebben a felfedezésben a Máté 17,24-27-ben 
lévı, adópénzrıl szóló történet van a segítségükre. (Amikor a tanítványok megtalálják az adó 
befizetéséhez szükséges pénzt a hal gyomrában.) 
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XII.  Gospel Light Publishing 
Sorozat neve: Living Word (Élı Ige) 
Korosztály: óvodáskortól – gimnáziumig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként jelennek meg 
 
Összegzés: 
Vasárnapi iskolai tananyag, mely elsısorban arra készült, hogy a Szentírás tanítása és tanulása 
élvezetessé váljon. A „Tanári segédkönyvek” 13 hétre való tananyagot tartalmaznak, melyekben 
megjelenik maga a bibliai történet, valamint a bibliai anyag elsajátításához szükséges 
munkáltatások és az életre való applikációk is. A „Munkáltató lapok” színesek, jól kidolgozottak 
és élethez kapcsolódó feladatokat tartalmaznak. A „Vizuális segédanyagok” rész a Biblia 
tanításához tartozik, s általában színes posztereket és flanel figurákat foglal magában. A 
„Hazavihetı lapok” szintén a sorozat részei, ahol a gyermekek kapnak olyan heti anyagokat, 
melyeket otthonaikban együtt tanulmányozhatnak a szülıkkel. 
 
 

XIII.  Group Publishing 
Sorozat neve: Faith Weaver (hitszövı) 
Korosztály: óvodáskortól – felnıtt korosztályig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként jelennek meg, 3 éves felosztás 
 
Összegzés: 
Ez a sorozat az óvodás kortól a felnıtt korosztályig igyekszik mindenkit megcélozni, s a heti 
tananyagok mellett hazavihetı, ún. „Heti oldalak” és családnak szóló segédanyagok is vannak.  
Önkéntesek munkájának segítését különösen szívén viseli a segédanyag. Ez azt jelenti, hogy a 
könnyen elvégezhetıséget és áttekinthetıséget szem elıtt tartották a szerzık, valamint a 
természetesség és az élvezetes jelleg szintén fontos szerepet kapott. Stílusában és 
gondolkodásmódjában fıként az evangelizációkat idézi a munka.  
A gyermekeknek szóló rész hétközi bibliaórákra van tervezve, de éppen úgy használhatják a 
katechéták a vasárnapi iskolákban is.  
Mivel a családban való hitre nevelést kiemelten fontosnak tartják a szerzık/szerkesztık, ezért 
úgy építették föl a tananyagot, hogy a felnıttek és gyermekek ugyanazt a bibliai témát 
(történetet) tanulhassák vasárnaponként, majd hazamenve tovább beszélhessenek errıl.  
A tantervi felosztás 3 évre bontva tárgyalva a Bibliát. 
 
Sorozat neve: Hands on Learning Bible (Kézbeadható tanuló Biblia) 
Korosztály: bölcsıdés korosztálytól – általános iskola 6. osztályáig 
Jellege: tematikus 
 
Összegzés: 
A sorozat felhasználja a gyermekeknek a mozgás iránti igényét és felfedezés iránti vágyát. Ennek 
érdekében a sorozat fıbb jellemzıi: 

- Tanulásra szánt gyermekbibliát tartalmaz, mely segít a gyermekeknek a Szentírás 
igazságaira emlékezni és azokat alkalmazni a saját életükre.  
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- Segít a gyermekeknek fölfedezni az élet kérdéseit, s azokat bibliai igazságok által 
értelmezni. 

- Élvezetesen tanulható, mely fontos a diákok számára. 
- A katechéták számára segítséget nyújt a könnyen elıkészíthetı tananyagokkal, 

melyekhez a gyermek figyelmének felkeltéséhez és lekötéséhez tartozó instrukciók is 
tartoznak. 

- A hazavihetı lapok a megtanult bibliai történet fókuszpontját mélyítik tovább. 
- A kézbe adandó segédanyagok (haza vihetı lapok, kiadandó anyagok) fénymásolhatóak, 

s így az aktuális létszámhoz való alkalmazkodás könnyebbé válik. 
 
Sorozat neve: Vacation Bible Ship (Vakációs Bibliahajó) 
Korosztály: óvodáskortól – általános iskola 6. osztályáig. 
Jellege: Vakációs Bibliaiskola, tematikus 
 
Összegzés: 
A program a Vakációs Bibliaiskolák anyagához tartozik, de más jellegő, mint a már korábban 
említett Nagyon Izgalmas Vakációs Bibliahét sorozat.  
A tematika itt egy hajóút témájához kapcsolódik, mely ehhez kapcsolható dalokat, csapat-építı 
játékokat és egyéb érdekes, izgalmas dolgokat is tartalmaz. A speciális feltételeknek megfelelıen 
nem klasszikus tanárok és diákok vannak együtt, hanem a katechéták, mint Tanulmányi kikötı 
vezetık és elsı tisztek jelennek meg. A diákok az Élethajó legénységét alkotják, akik kis 
csoportokra vannak szétosztva. A kiscsoportok 5 gyermekbıl és egy serdülıkorú diákból (vagy 
fiatal felnıttbıl) állnak, ami a csoport légkörét barátságossá és családiassá teszi.  
A mindennapok anyagához kapcsolódóan találhatunk tanulható, kézbe adható tananyagot is, 
melyen belül minden napra jut egy megtanulandó bibliai rész/történet. Ennek a közös 
feldolgozása történik a „Bibliahajó Show” megnevezéső idıszak során.  
 

XIV.  India Sunday School Union 
Sorozat neve: Windows to Encounter / Believing is Living (Ablakok a találkozásra/ 
Hinni annyit jelent, mint élni) 
Korosztály: óvodáskortól – általános iskola 6. osztályáig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként jelennek meg  
 
Összegzés: 
Az USA-ban található nagy létszámú indiai populáció tette szükségessé az indai kultúrát is 
figyelembe vevı hittanoktatási segédanyagok létrejöttét. Ezek közé tartozik ez a sorozat is, mely 
céljának megfelelıen, mind a vasárnapi iskolákban, mint az egyházi fenntartású iskolákban 
használható. A széria elsıdleges neve: „Hinni annyit jelent, mint élni”, s ezen belül több önálló 
sorozat is létezik, pl. az „Ablakok a találkozásra”.  Ez utóbbi alsorozat azt tartja központi 
céljának, hogy hozzásegítse a diákokat a Szentlélek Isten által Isten Igéjéhez, mely képes 
változást hozni mind az egyének, mind kultúrák, mind társadalmak életébe. A cél tehát az élı 
Istennel való találkozás, mely minden leckének a középpontjában megtalálható. Mindezekkel 
együtt a sorozat elsısorban a transzformációs jellegre törekszik, ahol megtörténik az ismeretek 
átadása, de a Szentlélek ereje által. A Szentháromság Istenre mutatva a diákok megtanulhatják 
mit jelent keresztyénnek lenni, a mindennapi életben megélni a keresztyén hitet.  
 



Szászi Andrea 
2009. június 
 

24 
 

XV.  Logos Publishing  
Sorozat neve: Faith for Live (Életre szóló hit) 
Korosztály: óvodáskortól – felnıtt korosztályig 
Jellege: A keresztyén hit és élet kérdéseit tartalmazzák az idıszakonként megjelenı kiadványok, 
mely 2 éves idıtartamra van felosztva. 
 
Összegzés: 
A vasárnapi iskolák mellett hétközi alkalmakra is tervez ez a sorozat, amely gyermekeket, 
fiatalokat akar hozzásegíteni a Jézus Krisztus elhívására adott válaszhoz, és a tanítványi lét 
megéléséhez.  
Minden leckénél jelen van a bibliai világ és mindennapjaink valósága, kihívása közötti kapcsolat 
kiépítése, s a leckék a keresztyén hit és keresztyén élet kérdéseit feszegetik. 
A segédanyagok a következıket tartalmazzák: 

- Tanárok segítı javaslatok, 
- Minden tanulási stílust figyelembe vevı tevékenységek, 
- Könnyen érthetı lecketervek,  
- Tömör, alapos bibliai háttérismeretek, 
- Spiritualitással egybeszıtt gyakorlatok mind a tanárok, mind a diákok számára, 
- Frissen megszerkesztett, átgondolt tanári segédkönyvek és tankönyvek a tanulók 

számára, 
- Könyvbıl kiszedhetı formátumú otthoni feldolgozásra szánt anyagok. 

 
Sorozat neve: Living the Good News (Az örömhír megélése) 
Korosztály: óvodáskortól – felnıtt korosztályig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként jelennek meg, 3 éves felosztásra 
készítve 
 
Összegzés: 
Az evangélikus kiadványok közé tartozik „Az örömhír megélése” nevő sorozat, mely a Revideált 
Közös Lectionáriumon alapuló tananyagsorozat. Ez azt takarja magában, hogy ugyanaz a 
szentírási igeszakasz kerül az adott héten olvasásra a felnıttek istentiszteletén, mint ami a 
gyermekek között elhangzik, tehát azoknál a gyülekezeteknél használható jól, ahol a 
lectionárium alapján történik az igehirdetés. Ezt a sorozat ki is hangsúlyozza, hiszen a szerzık 
szerint a széria szíve az a közös szentírási igeszakasz, mely a liturgiában is elhangzik. 
A feldolgozásokhoz szépmővészeti alkotásokat, zenét, irodalmat is használtak a szerzık, 
ugyanakkor nagy hangsúly tevıdött a jól átgondolt, csomópontozott és tartalmas lecketervekre 
is. A szemléltetést segítik az ún. poszter csomagok, melyekhez multimédiás (általában CD) 
segédlet is tartozik. Hetekre lebontva találhatunk hazavihetı anyagokat, mely óvodás kortól 
általános iskoláig ad otthoni átgondolási, feldolgozási lehetıséget a gyermekeknek, s ezzel a 
családi hitre nevelés lehetıségét is kiemeli.  
A sorozat érdekessége, hogy a szokásoktól eltérıen nem 4 negyedévben jelenik meg, hanem csak 
évente háromszor: télen, tavasszal és ısszel. 
Formailag minden korosztályra lebontva találhatunk Résztvevı folyóiratokat, Vezetıi kalauzt, és 
Poszter csomagot. A vezetıknek (azaz hittanoktatóknak, önkénteseknek) szóló anyag általában 
heti lebontásban tartalmaz óraterveket, kiadható összegzéseket, javaslatokat a feldolgozáshoz. 
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Sorozat neve: Season of the Spirit (A Lélek évszakai) 
Korosztály: 6 hónapos kortól– felnıtt korosztályig 
Jellege: Két évre lebontva készülnek, A és B évekre a Revideált Közös Lectionárium alapján, s 
negyedévenként jelennek meg. 
 
Összegzés: 
Abszolút gyülekezeti használatra készült anyagról van szó, mely minden korosztály számára 
tartalmaz segédanyagokat. Részletesen kifejtett tervezetek találhatóak benne, melyeknél fontos a 
teológiai megalapozottság, s a korosztályszerőség is. Céljuk egy mély, tartalmas spiritualitáshoz 
való hozzásegítés.  
Heti lebontásban találhatóak minden korosztály számára a segédletek, melyek: 

- Korosztályszerőségre törekszenek, s a hit fejlıdését kívánják elısegíteni, 
- Sokszorosíthatóak a munkáltatások és a segédanyagként szolgáló lapok, 
- Minden idıszakra hat színes, teljes mérető poszter, 
- Aktuális és szezonális instrukciók és áttekintések, 
- Minden anyaghoz bibliai háttér ismertetése, 
- Külön kiemelve a bibliai téma és az adott korhoz tartozó ismeretek közötti kapcsolópont 

(mint valláspedagógiai megfontolás), 
- Cikkek, tanulmányok, háttér információk, mely a vezetık, oktatók munkájához adnak 

segítséget, 
- Zenei anyag, melyhez a szövegek nyomtatásban is megjelennek, 
- Interneten elérhetı, hozzáférhetı ötlettárak és „kezdettıl a végéig” jellegő segédanyagok 

(óratervek). 
A szerzık szemük elıtt tartották azt is, hogy sok gyülekezetben vegyes korosztályban történik a 
gyermekek hittanoktatása, s ennek megfelelıen külön terveztek segédanyagot az ı számunkra is. 
Minden szezonális megjelenés esetén ehhez a részhez, a fentieken kívül még tartozik: 

- Egy példány a vegyes korosztályú csoportok tanítására készült segédanyagból, 
- Több földolgozási javaslat a történetmondásra, közös tanulásra, tevékenységekre, 
- Hangsúlyozottan több javaslat kisebb gyermekek munkáltatására, 
- A bibliai történet elmélyítését célzó tevékenységekre ötletek, melyek akár az önálló 

munka során, akár csoportban való együttmőködéskor is használhatóak. 
 

XVI.  Moore House Publishing 
Sorozat neve: Episcopal Children’s Curriculum (Episzkopális gyermek tanananyag) 
Korosztály: óvodáskortól – gimnáziumi korosztályig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, 3 éves felosztás 
 
Összegzés: 
Az episzkopális egyház igényeire és sajátosságaira építı tananyag 3 évre készült, mely 3 – 3 éves 
korcsoportokat foglal magában. 
 6-9 éves korig terjed a „Kehely” tananyag használatának idıszaka, 
9-12 éves kor között az ún. „Kagyló”, 
és 12-15 éves kor közé tehetı a „Kereszt” tananyag. Körülbelül ez az a kor, amikor a gyermekek 
az istentiszteleti közösségben részt vesznek.  
A tananyagok osztályterem jellegő feldolgozásokra épülnek, s fontos számukra a rendszerezett, 
és célzott felosztás, óravázlat. A vasárnapi iskolai foglalkozások mellett más alkalmakra is 
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találhatunk anyagokat és programokat, de ezeket elsısorban a gyülekezeti közösség keretéhez 
kapcsolja.  
A tanári anyagok segítséget nyújtanak az érdeklıdés fenntartásához és a tanárok és diákok közös 
(és kölcsönös) szerepének megéléséhez és elsajátításához. 
 
Sorozat neve: Share the Joy (Oszd meg az örömöt!) 
Korosztály: óvodáskortól – 6. osztályig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, Revideált Közös Lectionárium alapján készült 
 
Összegzés: 
A program a Jézus követıi által tanúsított és megtapasztalt készségek, képességek, bölcsesség, 
látásmód, viselkedésmód közösségben való megosztásán alapszik. A szerzık úgy gondolták, 
hogy a bonyolult módszerektıl mentesen készítik el sorozatunkat és inkább lehetıségként 
ajánlják a tanulók számára a keresztyéni lét megélésének lehetıségeit a mindennapokban. Ez azt 
jelenti egyrészt, hogy vallásos tapasztalatokat készítenek elı, másrészt ezeknél a vallásos 
tapasztalatoknál a gyermekek érdeklıdésére és rácsodálkozó képességére építenek. A komplett, 
átfogó alapvetı program 5 - 11 éves korú gyermekekre épít, de számol az önkéntes 
hittanoktatókkal is. Ez azt jelenti, hogy a hittanoktatók munkájának elısegítésére könnyen 
elvégezhetı és elıkészíthetı óratervek találhatóak a sorozatban.   
A diákok számára készült anyagok, bár figyelembe veszik az életkori sajátosságokat és az 
életkorokat, nem egy kimondott évfolyamra készülnek. A szerzık célja az volt ezzel, hogy 
flexibilisebbé tegyék a tananyagot, s tanároknak, vasárnapi iskolai programot szervezıknek 
nagyobb rugalmasságot biztosítsanak. Ugyanakkor a kisebb gyülekezetek esetében az évrıl évre 
való szervezés során a ciklikusságot is elısegítik vele.  
Az „Oszd meg az örömöt!” sorozat szíve a keresztyén növekedés, a különbözı anyagok ennek 
megfelelıen készültek el. A hitre nevelés munkájában szerzık számítanak a családok aktív 
együttmőködésére is, bár a munkaanyagban heti egy alkalomra (vasárnapi iskolára) terveznek. A 
sorozat jellegzetességei még: 

- Az igazságra és békére való éhség kiemelt figyelembevétele, 
- A környezet iránti elkötelezıdés, 
- Kulturális különbözıségekre való érzékenység, 
- Nemekre, fajra, és különbözı nemzetiségekre való odafigyelés, 
- Teológiai kifejezések egyszerő formában való átadása. 

 
 

XVII.  PC USA (USA Presbiteriánus Egyház)  
Sorozat neve: Bible Quest (Bibliai keresés) 
Korosztály: bölcsıdésektıl – vegyes korosztályig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként megjelenı kiadványok 
 
Összegzés: 
A negyedévenként megjelenı sorozat bibliai történeteken alapszik. A tananyag feldolgozásai 
odafigyelnek a különbözı tanulók sajátosságaira. Ennek megfelelıen minden 2-8 éves korú 
tanuló esetében ugyanazt a 3-4 bibliai történetet dolgozzák fel a szerzık. Céljuknak megfelelıen 
egy egyszerő bibliai alapvetés történik meg, valamint találhatunk a tananyagban egy tanári 
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útmutatót, hazavihetı Bibliai kép-kártyákat és egyéb segédleteket az egészen picik (12-36 
hónapos gyerekek) számára is. 
A Vezetıi útmutató egyszerő, a következı részeket tartalmazza: 

- Elıkészítés a történetre, 
- A történet elmondása, 
- Kapcsolat a történettel, 
- A történet ünneplése.  

A lecketervekhez utalások (referenciák) is tartoznak, valamint különbözı tevékenységek, melyek 
segítik a diákok élményhez juttatását a leckék feldolgozása során. Idıszakonként a Vezetıi 
útmutatók egy CD mellékletet is tartalmaznak a történetekkel, dalokkal, s mindazokkal a 
hangeffektekkel, melyek segítik a tanulói környezet kialakítását. A Sztori-kártyák segítséget 
nyújtanak elsısorban azoknak a családoknak, ahol kisebb gyermekek vannak. Illusztrációk 
segítségével a bibliai történetet részekre bontják, s a javasolt tevékenységekkel az otthoni 
hitfejlesztés lehetıségét segítik elı. A „Tevékenység csomag” az élvezetességre, alaposságra 
törekszik, s ezzel azt kívánja a tananyag elısegíteni, hogy a gyermekek képesek legyenek 
emlékezni arra, amit megtanultak. 
 
Sorozat neve: Bible Time Anytime (Bibliai idı bármikor) 
Korosztály: óvodáskortól – 5. osztályos korig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások 
 
Összegzés: 
A tananyag egy komplex bibliaismereti sorozat, mely 13 hétre készült. Ezen belül 3 ószövetségi 
témakörrel és egy korai egyháztörténeti témakörrel találkozhatunk. Elsısorban a 3- 11 éves korú 
gyermekek számára készült a sorozat, melyben Istenrıl, Isten irántunk és barátai iránt való 
szeretetérıl tanulhatnak a diákok. 
A sorozat hetekre tervez, s ennek megfelelıen a gyülekezeti hittanoktatásban használható 
elsısorban, de ajánlják a szerkesztık a hétközi alkalmakra és a nyári idıszakokra is.  
A tanárok számára kis füzetekben kínál a sorozat segítséget az órák elıkészítéséhez, de a 
szülıknek és gyermekeknek szóló segédletekkel is találkozhatunk. 
A gyermekeknek szóló feldolgozások során a szerkesztık a színes kivitel mellett odafigyeltek a 
korosztályszerő játékok használatára, valamint olyan énekeket is javasolnak, melyek 
kapcsolódnak az adott történethez. Az elkészített tananyagok formája kis füzet jellegő, melyeket 
könnyő megérteni és használni, s melyben a szerzık igyekszenek a résztvevıket bevonni mind a 
csoportbeszélgetésekbe, mint a közös tevékenységekre. 
Minden füzetben győjtött témakör 13 bibliai megalapozottságú történetet tartalmaz. 
 
Sorozat neve: God’s Gift of Sexuality (Isten ajándéka a szexualitásban) 
Korosztály: 6. – 12. évfolyamig 
Jellege: tematikus 
 
Összegzés: 
Egy évre tervezett tananyag, mely a szexualitás témakörére épít, s két csoportra bontva készült 
el, 6-8 és 9-12. évfolyamos hallgatók számára lebontva. A szexualitás témáján belül a 
serdülıkorról, az emberi anatómiáról, a szexualitással kapcsolatos pszichológiáról, valamint a 
nemi úton terjedı betegségekrıl is szó esik. Emellett a szerzık kitérnek az egészséges 
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párkapcsolat, gyermekvállalás, fogamzásgátlás, önmagunk iránti tisztelet, a nemi erıszak, s az 
egészséges döntés témaköreire is. Mindezek a fiatalok számára rendkívül fontos témaköröket 
bibliai kontextusba helyezik, s a Szentírás tanítását alapul véve igyekeznek útmutatással 
szolgálni az ifjak számára. 
 
Sorozat neve: Ideas (Ötletek) 
Korosztály: hittanoktatók számára készült 
Jellege: folyóirat mely idıszakonként jelenik meg 
 
Összegzés: 
A PC USA (Presbiteriánus Egyház USA) által kiadott folyóirat a hittanoktatás számára akar 
segítséget nyújtani, s a hittanoktatók minıségi munkáját elısegíteni ötleteivel. Az aktuálisan 
megjelenı, új hittanoktatási segédanyagok bemutatása mellett javaslatok és ötletek is találhatók 
mind a feldolgozásokhoz, mind a közös munkához. A folyóirat nyomtatott változatban és 
elektronikusan is elérhetı, s negyedévente jelenik meg. 
 
 
Sorozat neve: Lectiones Christianas (Keresztyén leckék) Spanyol kiadvány 
Korosztály: fiatalok - felnıttek 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként megjelenı 
 
Összegzés: 
A spanyol nyelvő keresztyének elérésére szolgál ez a sorozat, mely elsısorban a fiatalokat és a 
felnıtt korosztályt célozza meg. A Tanári segédkönyv csak spanyol nyelven jelenik meg, míg a 
tanulók számára készült tankönyv kétnyelvő (spanyol és angol).  
Célkitőzéseiben és feldolgozásaiban a szerzık célja a Szentírás tanulmányozásában való 
elmélyedés és az Ige tanításának mindennapi megélésében való segítése. 
 
 
Sorozat neve: The Present Word (A jelenlévı Ige) 
Korosztály: óvodáskortól – felnıtt korosztályig  
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként jelenik meg 
 
Összegzés: 
A szerzık így foglalják össze a tananyagot: „A sorozat a Szentírás megértésének segítésére, 
valamint az Ige tanításának a mindennapi életben való megélésére kíván buzdítani, melyben 
kiindulópontja Isten kijelentése, elsısorban Jézus Krisztusban megnyilvánuló szeretete.” Ennek 
érdekében a résztvevık a hitben, szeretetben való élésrıl tanulnak, ahol a keresztyén 
reménységet, s a Szentlélek által való élést szintén a középpontba állítják a szerzık. Mind a 
beszélgetések, mind a munkáltatások a hit egyéni és közösségi megélésére buzdítanak. 
A szerkesztık hangsúlyozzák a katechéták szerepét a hittanoktatás munkájában, így ıket 
kiemelten kívánják támogatni. Ennek megfelelıen a sorozathoz tartozik egy részletesen 
kidolgozott, lépésrıl-lépésre kifejtett útmutató. A negyedévenként megjelenı Vezetıi kalauz 
tartalmazza a szükséges segédanyagok listáját, az elıkészítésükhöz szükséges instrukciókat, 
sokszorozható lapokat és egyéb segédanyagokat, melyek az órai munkát segítik. Ugyancsak 
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negyedévente jelennek meg a témákhoz tartozó, diákok számára készült Tankönyvek is, melyek 
a bibliai történetet tartalmazzák, tanulási segédanyagokat (pl. leckékhez kapcsolódó 
imádságokat, kérdéseket, stb.). 
Az „Istentiszteleti szórólapok” elnevezéső kiadvány szintén a sorozat része, mely rövid 
istentiszteleti vázlatokat tartalmaz, mely akár az órák kezdetéhez használhatóak, vagy más 
alkalmakon is alkalmazhatóak. Ezek fıként meditációs jellegő, rövid igemagyarázatok. 
 
Ugyanez a sorozat (illetve a felnıttek számára készült rész) megjelenik koreai nyelven is a koreai 
populáció igényeinek megfelelıen. Kiscsoportos bibliaórák számára készült változatról van szó, 
mely hit közösségben való megélését kívánja elısegíteni. 
 
 
Sorozat neve: We believe (Hisszük) 
Korosztály: óvodáskortól – gimnáziumi korosztályig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként megjelenı 
 
Összegzés: 
A sorozat a Presbiteriánus egyház kiadványa, mely kizárólagosan a presbiteriánus örökségre 
építve kíván református ismereteket átadni. Ennek megfelelıen témája a protestáns hitvallások, 
apostoli hitvallás, káték és egyéb hitre vonatkozó összegzések. A sorozat teljes neve: „Hisszük: 
Isten szava Isten népének” és a gyermekkortól egészen felnıtt korig tartalmaz korosztályszerő 
feldolgozásokat. Ennek során figyelembe veszi nemcsak az életkori sajátosságokat, de a 
különbözı tanulási stílusokat is. Ezzel kívánja a tananyag elısegíteni minden résztvevı számára 
a református örökség megértését, s a megértett ismeretek alkalmazását a mindennapi életben. 
Ugyanakkor azokról sem feledkeznek meg a szerzık, akik esetlegesen más felekezeti tradíciót 
tudhatnak maguk mögött. Ennek megfelelıen, számukra alapismereteket kívánnak átadni a 
presbiteriánus hitrıl. 
Mivel a sorozat biblikus megalapozottságú, ezért a Bibliával indít és folyamatosan a Jézus 
Krisztusban megjelent evangéliumra kíván rámutatni, valamint bátorít a Szentírás olvasására 
minden korosztály esetében.  
Egy „felhasználó-barát” sorozatként tartják számon a szerzık, mivel: 

- Könnyő megrendelni, 
- A tanári segédkönyv mindent tartalmaz, amire a hittanoktatónak szüksége lehet, 
- A kidolgozott óraterveket egyszerő használni, 
- Minden részhez külön megtalálható a felhasználandó segédanyagok listája, 
- A csomagban megtalálhatóak és elérhetıek más jellegő segédletek is, melyek 

szükségesek lehetnek az oktatáshoz. 
Ezeken kívül a szerkesztık fölsorolják mindazokat a teológiai kulcspontokat is, melyek köré 
szervezték tananyagaikat. Ezek a következık: 

- Minden bibliai történet középpontja Isten megváltó szeretete a teremtményei felé, mely 
jelen van az egész Szentírásban. 

- A bibliai történetek Istennek Jézus Krisztus váltságmunkájában megjelenı kegyelmére 
mutatnak rá, mely a Szentlélek által új életet ad. 

- A régi és új szövetség kulcsa Jézus Krisztus, az İ személye és munkája, s a régi és új 
szövetség egységben szemlélendı. 
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- Bibliai történeteken keresztül megláthatjuk és megérthetjük hogyan vezérli Isten népét 
kegyelmes szándéka felé. 

- Hála Isten iránt,  mivel az ı országa már a jelenvaló világ keretein belül is felfedezhetı. 
 
 

XVIII.  Standard Publishing  
Sorozat neve: Bible Lessons for Little People (Bibliai leckék kicsiknek) 
Korosztály: bölcsıdésektıl – óvodásokig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások 
 
Összegzés: 
Egy éves sorozat mely 3-6 éves gyermekek számára készült. Bibliai leckéket tartalmaz, s a 
tanításhoz szükséges segítı eszközöket (munkáltatásokat, feladatokat, stb.), ötleteket. 
 
Sorozat neve: Heart Shaper (szívformáló) 
Korosztály: bölcsıdésektıl – fiatal serdülıkorig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként megjelenı kiadványok 
 
Összegzés: 
Kisebb gyermekek számára készült anyagsorozatról van szó, ahol elsısorban a gyülekezethez 
való pozitív hozzáállás, s jó kapcsolat kialakítása a cél. Mindez a gyermekek növekedését segíti 
úgy, hogy bibliai történeteket tanulnak, értékeket és képességeket fejlesztenek. Ennek érdekében 
a programsorozat Szentírásra fókuszált leckéket tartalmaz, ahol a gyermekszerőség, 
korosztályszerőség mellett fontos az élményszerő osztálykeretekre tervezett tanulás is. A szerzık 
törekedtek arra, hogy a nagyobb létszámú osztályok számára is felhasználható legyen a tananyag, 
de nem hagyták figyelmen kívül a kisebb csoportokat sem, ahol esetleg különbözı korosztályú 
tanulók vannak együtt. A sorozat szintén törekszik még flexibilitásra, s minden korosztály 
számára tartalmazza a következıket: 

- Különálló lehetıségek az egészen picik (bölcsıdések, óvodások) számára. 
- Különbözı tanulási stílust figyelembe vevı, változatos tevékenységre építı leckék. 
- Aktuális eseményekhez, idıszakhoz kötött ötletek a témakörökhöz kapcsolódva. 
- Nyomtatható munkáltatások, projektek, istentiszteleti ötletek, zenei elemek, melyek egy 

kapcsolódó CD-n találhatóak. 
- Ötletek mindazoknak a kisdiákoknak, akik még csak az írás-, olvasástanulás kezdeteinél 

járnak. 
- Tanítási tippek minden korosztály számára. 

 
XIX.  UMI (Urban Ministries INC) 

Sorozat neve: Urban Ministries (Városi szolgálat) 
Korosztály: óvodásoktól – felnıtt korig 
Jellege: tematikus, idıszakonként megjelenı kiadvány 
Összegzés: 
A sorozat elsısorban az afro-amerikai, városi lakosság számára készült, mely figyelembe veszi 
az afro-amerikai populáció sajátosságait, egyedi igényeit, s célja a keresztyén életre való nevelés. 
6 éves ciklusokban kívánják a szerzık földolgozni az egész Szentírást, s a családok és 
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gyülekezetek egységének szem elıtt tartása céljából ugyanazt a témát veszik elı minden 
korosztály esetében. A tanulóknak készült tankönyvek az Új fordítású Szentírást használják a 
gimnáziumi korosztályig, míg a fiatalok (fiatal felnıttek) és a felnıtt korosztály számára készült 
anyagok a King James Version (kb. a magyar Károli fordítás) alapján dolgoznak.  
A leckékben található illusztrációk, mővészi ábrázolások, fotók a mai afro-amerikaiak speciális 
igényeinek, élettapasztalatának megfelelıen vannak összeválogatva. Ugyanakkor mindezek 
felhasználásával a diákok megláthatják hogyan találkozik Isten velük a szükségleteiket keresztül 
is. A felhasznált anyagok nagy része a saját kultúrájukból származik, mely szintén elısegíti a 
történetek, s az Ige üzenetének jobb és mélyebb megértését. Céljuk szerint ezek a leckék Isten 
alaposabb megértését segítik elı, valamint a Krisztusban való életet. Ennek érdekében a 
tananyag elıre tervezhetıen, negyed évente jelenik meg, s figyelembe veszi az életkori 
sajátosságokat. 
 
A sorozat korosztály szerinti felosztása (s az ennek megfelelı alsorozatok címei) a következıek: 

- Óvodai játszóház: 2-5 éves korig 
- Elsıs utca: 6- 8 éves korig 
- Junior út: 9-12 éves korig 
- J.A.M. (Jesus and Me – Jézus és én): 12-14 éves korig 
- Serdülıkorban: 15 -17 éves korig 
- Fiatal felnıttek napjainkban: 18 – 24 éves korig 
- Útmutatás: 25 éves kor fölött. 

 
XX.  Word Action Publishing (Nazarénus kiadó) 

Sorozat neve: Faith Connection (Hitkapcsolat) 
Korosztály: óvodától – 6. Osztályos korig 
Jellege: Bibliai történet alapú feldolgozások, idıszakonként megjelenı kiadványok 
 
Összegzés: 
A sorozat célja egy újszerő, gyermek- és tanárbarát tananyag elkészítése volt, ahol a Szentírás 
tanítása által hozzásegítik a diákot életének megváltoztatásához. A Nazarénus egyház kiadványa 
ezzel a szériával egy dinamikus sorozat kialakítására törekedett, ahol szintén fontosnak tartották 
a világos, ugyanakkor elérhetı és tanítható célokat. A szerkesztık oktatási célja szerint a 
gyermekek anyagai a Szentírás elsajátítását és a Szentírás Istenének megismerését kívánják 
segíteni. Ezeknek az elveknek megfelelıen, mind a tanárok, mind a diákok számára készültek 
segédanyagok, melyek elérhetıek, s bizonyos részeik sokszorosíthatóak.  
 
A tanári anyagok egy 96 lapos tanári kézikönyvet jelentenek elsısorban, mely a vasárnapi 
iskolára készít elı. A tanmenetek jól követhetıek, szerkesztettek, s a szerkesztık helyet hagytak 
a saját jegyzeteknek is (a lapok egyik oldalán szélesebb a margó). A tanári segédkönyv 
sokszorosítható oldalakat is tartalmaz, mely „szülıi kapcsolat” néven jelenik meg, s ez a szülık 
számára átnyújtható. A tanári segédanyagok közé tartoznak még a negyedévenként megjelenı 
munkáltatások, melyek fontosnak tartják a diákok minél alaposabb bevonását és a tanítást segítı 
vizuális elemek. Ezeket magukban foglalnak akár közösen elkészítendı faliújság ötleteket, 
bibliai memóriajátékokat, beszélgetési javaslatokat, de találhatunk történetmondáshoz 
használható figurákat is, melyek 16 lapon jelennek meg, s a történetekhez kapcsolódó 
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hátterekkel, feldolgozáshoz szükséges ábrákkal is találkozhatunk. Szintén a Szentírás megértését 
segítik elı a kronologikus táblázatok, s az idıbeliség változását ábrázoló rajzok 
Az általános iskola elsı osztályainak anyagához kapcsolódón megjelennek a „Hit szavai” 
kártyák is, melyek a keresztyénséghez tartozó szavakat tartalmaznak, egy hozzájuk kapcsolódó 
képpel 
A diákok számára készült tankönyvek neve „Kapcsolatok”, amelyek egyszerre munkafüzetek is, 
hiszen a korosztályszerő munkáltatások itt jelennek meg. Ugyanakkor a szerzık célja nem csak a 
közös aktivizálás, hanem a Szentírás tanítása és a mindennapi életre való alkalmazása is. A 
szerkesztık azonban az élményszerőségrıl és élvezetességrıl sem feledkeztek el. 
Az óvodások számára készült anyag két különbözı „tankönyvet” tartalmaz, a 3-4 évesek és 5-6 
évesek számára valókat külön bontva.  
A sorozat érdekességei közé tartozik, hogy a legkisebbekrıl sem feledkeznek el, s az 1 éves 
korig terjedı korosztály esetében a szülık számára készülnek havi hírlevek „A kisbabák elsı 
tapasztalatai” címmel, melyekben bibliai posztereket és hozzájuk kapcsolódó történeteket, 
valamint szentírási verset és egyéb segédleteket találhatnak a szülık. 
Az 1-2 éves gyermekek számára a „Tipegısök ideje” címmel találhatunk egy másik havonta 
megjelenı hírlevelet, mely ugyanúgy épül föl, mint a legkisebbek számára készült. Ezeken kívül 
az 1-3 éves korosztály számára szintén negyedévente megjelenik egy színes, képeskönyv is „Az 
én Biblia-könyvem” címmel. 
A történetek otthoni elmélyítését célozzák meg a színes formátumú, hazavihetı munkáltatások, 
melyek minden korcsoportra külön készülnek, s a mai történetektıl kezdve a játékokig sok 
minden megtalálható bennük. Ezek különbözı nevekkel fordulnak elı: „Ünneplés”, „Kalandok”, 
„Felfedezések”, „Útlevél”. 
Az órai munkáltatás mellett a szerzık szeretnék, ha a diákok önállóan is olvasnák a Szentírást. 
Ennek megfelelıen a „Bibliaolvasó sikerterv” névvel az óvodásokat célozzák meg különállóan 
bibliai történetekkel (külön könyvben), míg a nagyobbak számára az Új fordítású majd a King 
James Version Bibliákat javasolják. 
 
 


