
2013. szeptember 1-je sok lehetőséget és kihívást tartogat a hittanoktatás 
számára. „A nemzeti köznevelésről” szóló CXC. törvény egy új típusú hittan-
oktatás lehetőségét teremti meg a jövő tanévtől, a kötelezően választható 
hit- és erkölcstan bevezetésével. Számtalan kérdés merült föl az új lehető-
ség kapcsán, melyek többségére részletes válasz található a reformatus.hu/
oktatunk folyamatosan frissülő rovatában. Éppen ezért az alábbiakban csak 
a legfontosabb dátumok és feladatok összegzése található.

További információkért keresse a www.reformatus.hu/gyik/hittan/ oldalt, vagy ír-
jon elektronikus levelet a hittan@reformatus.hu címre. 

Kedves Lelkipásztor és Presbiter testvérünk!

Határidő Esemény Egyházközség előzetes teendő(i)

2013.
február 28.

A református egyházközség kép-
viselőjének jeleznie kell az egy-
házközség területén lévő állami 
általános iskolák vezetői felé azt 
a szándékát, hogy szeretne köte-
lezően választható hittanórákat 
tartani az adott iskolákban.

✓ A 2013-as lehetséges hittanosok és hittanó-
rák számának feltérképezése.

✓ Kapcsolatfelvétel a helyi iskolákkal.
✓ Az iskolák felé történő jelzéssel egyidőben 

egyeztetés kezdődik a gyakorlati megvalósítá-
si lehetőségeiről és tisztázandó kérdéseiről.

✓ Szükség szerint kapcsolatfelvétel és egyez-
tetés a szomszédos gyülekezetek református 
lelkipásztoraival, az adott egyházközség terü-
letén felekezetek vezetőivel a hit- és erkölcs-
tan órák tisztázandó kérdéseiről.

2013. 
április 30. 

Elsősök beíratása az általános is-
kolába. A beiratkozás részeként a 
szülő nyilatkozik arról, hogy me-
lyik tantárgyat választja: erkölcs-
tan/hit- és erkölcstan.

✓ Az óvodai nagycsoportos hittanosok szüleinek 
tájékoztatása a lehetőségről.

✓ Jelenlét a beiratkozást megelőző szülői érte-
kezleten. Itt a szülők tájékoztatása.

✓ Az iskolában tájékoztató plakát kifüggesztése.

2013. 
május 20.

A leendő ötödikesek szüleinek nyi-
latkozniuk kell arról, hogy melyik 
tantárgyat választják: erkölcstan/ 
hit- és erkölcstan.

✓ A negyedik osztályos hittanosok szüleinek elő-
zetes tájékoztatása a lehetőségről.

✓ Jelenlét a félév során tartott szülői értekezle-
ten. Itt a szülők tájékoztatása.

✓ Az iskolában tájékoztató plakát kifüggesztése.

2013. 
szeptember 1.

A 203/2012.11.16. MRE Zsinati 
szabályrendelet 2. § szerint:
✓ minden egyházközségnek helyi 

hittan tantervet kell készítenie.
✓ az új hit- és erkölcstan keret-

tanterv bevezetésre kerül 1. és 
5. évfolyamon.

✓ Helyi tanterv készítése, RPI tantervi minták 
adaptálásával vagy önálló módon. Javasolt el-
készítés: 2013. június 1-ig.

✓ Helyi tantervhez támogató szakvélemény 
 kérése.

✓ Tájékozódás az új hittan tankönyvekkel és se-
gédletekkel kapcsolatban (refpedi.hu).

✓ Szükség szerint részvétel módszertani képzé-
seken.

Magyarországi 
Református Egyház



Sok helyen hallhattak már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény egy új lehetőséget 
nyújt Önök és gyermekeik számára. 2013-ban, a beiratkozáskor minden állami általános isko-
lában a leendő elsős és az ötödik osztályos gyermekek szülei két tantárgy közül választhatnak 
gyermekük számára: erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Az aláb-
biakban találhat néhány választ ezzel kapcsolatban.

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk gyermekeiket 2013. szeptember 1-jén a református hit- és erkölcstan órákon!

Készítette: MRE Kommunikációs Szolgálat, 1146 Budapest, Abonyi utca 21., +36/1-343-7870, kommunikacio@reformatus.hu

KötElEző lEsz a Hit- és ErKölcstan?
Nem lesz kötelező a hit- és erkölcstan. Két tantárgy 
közül valamelyiket kell választani az erkölcstan és e 
helyett választható alternatíva a felekezeti hit- és er-
kölcstan. 

Miért jó, Ha a gyErMEKEMnEK a Hit- és Er-
Kölcstan órát választoM?
Egyrészről, mert az alapműveltség része a Biblia is-
merete. Másrészt a hit- és erkölcstan órákon szent-
írási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos 
témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti 
gyermeke eligazodását az élet apróbb és nagyobb 
dolgaiban Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról 
és bibliai történetekről, valamint a keresztyén érték-
rend alapjaival is megismerkedhetnek. 

tanulnaK-E ErKölcstan órán ElőKErülő té-
MáKról a Hittanos gyErEKEK?
Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. 
Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kapcsoló-
dóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Például csa-
lád, barátok, kortárs csoport hatása, lelki egészség, 
testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia stb.

Ki tartja a Hit- és ErKölcstan óráKat?
A helyi református egyházközség által megbízott sze-
mély: a lelkipásztor vagy református hittanoktatói 
végzettséggel rendelkező, felkészült pedagógus.

Mit KEll tEnnEM, Ha az Elsős gyErEKEM részé-
rE a Hit- és ErKölcstant szErEtnéM válasz-
tani? 
A beiratkozás során – legkésőbb április 30-ig – nyilat-
koznia kell az iskolában arról, hogy a hit-, és erkölcs-
tant választja a gyermeke számára.

Mi a szülő tEEndőjE, Ha ötödiKEs lEsz a gyEr-
MEKE?
Május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az erkölcs-
tan vagy a hittan választásáról.

Hol lEHEt a HittanóráKKal Kapcsolatban to-
vább inforMációKat találni? (tantErv, tan-
Könyv stb.)
Honlap: www.reformatus.hu/gyik/hittan/ 
E-mail cím: hittan@reformatus.hu


