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Új utak a hittanoktatásban

• Kötelező részvétel

•Egyházi iskola

• épületeiben 

• Fakultatív

• Gyülekezeti 
helységben 
vagy állami 
iskolában Egyház-

község

Egyházi 
iskola 



2013. szept. 1. után

• Órarendben

• Választás 
alapján 
kötelező

• Iskola 
területén

• Kötelező 
részvétel 

• Egyházi 
iskola 
épületeiben

• Fakultatív 
részvétel 

• Gyülekezet vagy 
állami iskola 
termeiben Egyház-

község

Egyházi 
iskola

Erkölcstan 
helyett 

Választható

Hit- és 
erkölcstan



Törvényi háttér

 2011. évi CXC. Tv. „A nemzeti köznevelésről”  35.§.

o Alapvető szabályozás.

o Állami általános iskolában,

o Állami hat évfolyamos gimnáziumban;

o 2013. szeptember 1-től, felmenő rendszerben került 

bevezetésre.

o (1,5, 7. évfolyam)

 20/2012. EMMI rendelet (22/2013. évi módosítás)

182/ A.; 182/B. §

o Jelentkezési és szervezési kérdések.



Az új típusú hittan sajátosságai

 Hit- és erkölcstan.

 Állami iskolai keretben tartott.

 Szülő választja a gyermeknek.

 Kötelező tanórai rendben szerepel.

 Állami adminisztrációt igényel.

 Az egyház és az iskola közös szervezése.

 Az egyház feladata a tartalmi szabályzás 

és az ellenőrzés.



Az állami adatok tükrében, 

2013. október 1.
5. évfolyam

Hit- és
erkölcstan,
48 %

Erkölcstan
52 %

1. évfolyam

Hit- és
erkölcstan,
52 %

Erkölcstan
48 %



Hittanosok

száma

kötelezően

választható

hittanon

Nem

református

iskolák

Hittanosok

száma

kötelező

hittanon

(eh-i iskola)

Hittanosok

száma

Fakultatív

hittanon

Összes

hittanos

száma

Össz. MRE

2012.dec. 31.
nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 116 970

Össz MRE

2013. dec. 31.
19 893 10 779 30 840 65 095 126 607

Össz MRE

2014. jún.30.

39 665

(ebből 1. és

5. évf:

23 057)

Még nincs 2014. szeptemberre vélhető

adat

Létszámadatok



Kihívás és lehetőség

 Növekvő létszám.

 Versenyhelyzet.

 Új szituáció, új szabályzás.

 Kevésbé motivált gyerekek.

 21. századi kihívások.

 Többdimenziós, differenciáltan használható 

taneszközök igénye.





Kerettanterv felépítése

Pedagógiai koncepció 

1. Időkeretek 

2. Struktúra 

3. Célkitűzés és alapelvek 

4. A kerettanterv elméleti megalapozása 

5. Kapcsolódások 

6. A kapcsolódó taneszköz rendszer jellemzői 

7. Módszertani jellemzők 

8. Az értékelés jellemzői 



Cím Szimbólum Vezérfonal
1. Isten tenyerén Kéz Isten szeret és elfogad.

2. Istennel az úton Kis kéz a

nagyban

Isten vezetést kínál

nekünk.

3. A szabadító Istennel Repülő madár Isten szeretete szabaddá

tesz.

4. Isten uralma alatt Korona Isten uralma segíti az

életünket.

5. Istennel

a döntéseinkben

Útjelző tábla Isten vezet és támogat a

döntéshelyzetekben.

6. Isten

világosságában

Nap Isten világossága

beragyogja az életünket.

7. Isten vonzásában Nyitott kapu Isten hív és másokhoz

küld.

8. Isten Igéjének a

tükrében

Tükör Isten Igéjének a tükrében

megismerhetjük valóságos

önmagukat.



Koncentrikus kör Tartalom

1. Bibliai történetek Ó- és újszövetségi bibliai történetek

2. Isten utat mutat a

mindennapokban

Élethelyzetek, etikai kérdések,

önismeret témái

3. Isten szól hozzánk A Szentírással való élésre, imádságos

lelkületre nevelés

4. Isten közösséget

formál

Közösségi lét keresztyén modelljei

5. Református

keresztyénnek lenni

Magyar református identitás;

bevezetés gyülekezetink világába;

a református szemléletmód

jellegzetességei; egyháztörténeti

alapok

6. Ünnepeljünk együtt! Keresztyén ünneplésre nevelés,

ünnepkörök, bibliai történetek.



Koncentrikus kör Példák

2. Isten utat mutat a

mindennapokban

1. évf. Barátunk a környezetünk.

2. évf. Bocsánatkérés, megbocsátás

4. évf. Kiért, miért vagyok felelős?

5. évf. Értékes, de mitől?

3. Isten szól hozzánk 1. évf. Ismerkedés a Bibliával

5. évf. Isten utat mutat a

döntéseinkben.

Az imádság fajtái

4. Isten közösséget

formál

2. évf. Keressük a békés megoldást!

4. évf. Barátom van

Énekeljünk az Úrnak!

8. évf. Ítélkezés és krisztusi elfogadás

5. Református

keresztyénnek lenni

1. évf. : Reformátusok vagyunk

6. évf. Gyülekezetem története

8. évf. Ökumené jelentése és

jelentősége



 1. melléklet, Évekre lebontott 

tananyagfelosztás a gyülekezeti és az 

iskolai hittanoktatás számára

 2. melléklet, Koncentrikus körök rövid 

leírása



Kiindulópontok

 Isten Igéje, a Szentírás, mint a keresztyén 

ember életének vezérfonala.

 Az MRE hitvallási iratai (Heidelbergi Káté és 

II. Helvét Hitvallás)

 Az MRE középtávú nevelési-oktatási terve.

 Az MRE hitéleti szokásrendszereinek 

gyakorlatai.

 Keresztyén család – gyülekezet – iskola 

(nemzet)



A tanterv célja és alapjai

 A missziói parancs (Mt28,18-20) alapján:  a 

tanítvánnyá tétel. 

 Isten Jézus Krisztusban kijelentett kegyelmének 

felmutatása.

 A tanulók bátorítása és segítése a Szentháromság 

Istennel való szeretetkapcsolat megélésére.

 Érett, cselekvőképes hit fejlesztése több területen.

 Gyülekezeti kapcsolódás segítése.

 Biblikus és valláspedagógiai alapelvekre épül.



Sturktúra

 Struktúrája egyszerre lineáris és 

koncentrikus.

 Biblikus és valláspedagógiai 

alapelveken nyugszik.

 Történetek választásában alapelve: „a 

kevesebb több”.



Tanterv fő jellegzetességei
 36 órára tervez a törzsanyagban + 36 óra 

kiegészítést kínál.

 Kiindulópontja a gyülekezeti hittan anyaga 

(törzsanyag).

 Projekt jellegű órafelosztás

 Bibliai történetek adják a vezérfonalat

 Kapcsolódó témák, bevezető, feldolgozó órák 

felkínálása

 Szabad órakeret + kiemelten hangsúlyozott a 

gyülekezeti kapcsolódási lehetőség



Tanári segédlet: www.refpedi.hu

Ingyenes, óravázlatokkal, 

háttérinformációkkall

http://www.refpedi.hu/


Új református 

hit- és erkölcstan 

taneszközök, 

általános iskola



Koncepció

 Hitre és életre bátorítás.

 Szemléletmód formálás.

 Biblikus, valláspedagógiai alapok.

 Korosztályi sajátossághoz illeszkedés.

 Differenciált megközelítésmód!



1. évfolyam

























2. évfolyam























Felsős koncepció

•Mai életvalósághoz 

kapcsolódás.

•Más tantárgyakhoz 

(történelem, irodalom) 

kapcsolódás.

•Elgondolkodtatás.

•Sok fénykép.

•Érdekes témák.

•Színkóddal jelölt 

állandó részek.

































Moduláris alapozású tanterv a 

középiskolában

 Dinamikus és önfejlesztő programcsomag.

 Egységes, egymást építő, lezárt szakaszok.

 Minden modulnak alkalmasnak kell lennie az 

érettségi követelményeknek való megfelelésre 

(min. 1 ismeretkör).

 Modulok használhatóak legyenek a gyülekezeti 

ifjúsági munkában is.



Moduláris hittanoktatási tanterv

Alapmodul
- Alapegységeket tartalmaz.

- A téma / diszciplína pedagógiai szempontból felépített 

áttekintését is adja

- Középszintű érettségire készít fel elsősorban.

- Kötelező elvégezni a teljes képzési ciklus során valamikor.

Kiegészítő modul
- Önálló tematikai egységeket tartalmaz.

- Vallástanár szabadon választja

- RPI fejleszti, de helyi modul kiegészítő fejlesztésére is 

lehetőség van.

Helyi modul



Az alapmodulok



Kohéziós 

Ószöv. Alapmod. 

Újszöv. alapmodul 

Etika alapmodul 

Dogmatika alapmod. 

Egyházismeret alap 

Egyházt. Egyetemes

Egyházt. magyar 

Egyházt. rövid 

Üdvtört. Próféták 5 tekercs

Példázatok ÚSZ. levelek Római lev. 

Serdülőkor Ifjúkor  Napjaink 

Antropol. Sákramentumok

7 levél 

Bioetika 

Világvallások

Eht. po. E. Hitvall eh Eht. po. M.

Tantervi fejlesztés: modulválaszték

Művelődés- és egyháztört. 4 évf. át.

Jézus gyógyít.



9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

A helyi tantervbe beépülő alap és kiegészítő modulok:

Kohéziós Ószöv. Alapmodul Újszöv. 

alapmodul 

Serdülőkor 

etikai kérd. 

Etika 

alapmodul 

Egyházismeret 

alapmodul

ÚSZ. Levelek

(Az első 

keresztyének) 

Ifjúkor etikai 

kérdései  

Egyháztörténet 

Egyetemes

Egyháztörténet 

magyar

Napjaink etikai 

kérdései 

Dogmatika 

alapmodul

5 tekercs

Istennel az 

életben

Világvallások

Jézus 

gyógyításai



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Jakab-Szászi Andrea

pedagógiai szakértő

Katechetikai igazgatóhelyettes

Református Pedagógiai Intézet

szaszi.andrea@reformatus.hu

30/961-8674

mailto:szaszi.andrea@reformatus.hu

