Zsinati Határozat
az egyházi ének tantárgy bevezetéséről
és az egyházi ének kerettanterv tárgyában
A Zsinat elfogadja és támogatja az egyházi ének tantárgy oktatásához a
református általános iskolák és középiskolák számára készült kerettantervi
ajánlást.
A Zsinat elfogadja a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye
(2005. évi II. tv.) 31.§ (3) bekezdésében előírt egyházi ének tantárgy
bevezetésének végrehajtásáról szóló utasítást.
A Zsinat elrendeli, hogy az elfogadott kerettantervnek és végrehajtási
utasításnak megfelelően az egyházi ének tantárgy oktatását 2008. szeptember
1-jéig kell bevezetni a református iskolákban.

Végrehajtási utasítás
a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye (2005. évi II. tv.)
31.§ (3) bekezdésében előírt egyházi ének tantárgy bevezetésének
végrehajtásáról
Vhu 1. §
(1) Az egyházi ének tantárgy oktatását egységesen 2008. szeptember 1-jéig
kell bevezetni a református iskolákban.
(2) Az egyházi ének tantárgy tanítása korábban is megkezdhető, a
megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosítása esetén.
(3) Azok a közoktatási intézmények, ahol az egyházi ének tantárgyat
integrált vagy önálló tantárgyként már bevezették, megőrizhetik az
eddigi gyakorlatukat,
a) amennyiben a Magyarországi Református Egyház egyházi ének
tantárgy tantervének előírásait érvényesítik helyi tantervükben, és e
tényről 2007. szeptember 1-jéig értesítik a MRE Zsinatának
Oktatásügyi Irodáját,
b) továbbá:
- az egyházi éneket önálló tantárgyként tanítva: annak összesített
óraszáma eléri vagy meghaladja az MRE Közoktatási Törvénye
által meghatározottat;
- az egyházi éneket integrált tantárgyként tanítva: az összevont
tantárgy összesített óraszáma az állami Kerettantervben az énekzene tantárgyra előírt óraszámot legalább az MRE Közoktatási

Törvénye által az egyházi énekre meghatározott óraszámmal
meghaladja.
Vhu 2. §
(1) Az általános iskola, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskola a helyi tantervében
határozza meg, melyik két évfolyamon vezeti be az egyházi ének tantárgyat.

(2) A négy évfolyamos középiskola a 9. évfolyamon vezeti be az egyházi
ének tantárgyat.
(3) A nyelvi előkészítő évfolyamot szervező középiskolák legalább egy
évfolyamon vezetik be az egyházi ének tantárgyat (Az előkészítő és/vagy
a 9.évfolyamon.)
(4) Az egyházi fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben az
egyházi éneket integrált tantárgyként tanítják, a helyi tantervben
meghatározott módon. A tantervi javaslatokat -az RPI koordinálásávalaz illetékes iskolák szakemberei állítják össze 2007. június 30-ig.
Vhu 3. §

(1) Az egyházi ének tantárgy kerettantervét a Magyarországi Református
Egyház Zsinata hagyja jóvá.
(2) A helyi pedagógiai programban az egyházi ének tantárgy értékelését az
állami és egyházi Közoktatási törvénynek megfelelően kell szabályozni.
(3) Az egyházi éneket tanító pedagógusok felkészítését továbbképző
tanfolyamokkal kell segíteni. A tanfolyamok vizsgával zárulnak.
Vhu. 4.§

(1) Az egyházi ének oktatására jogosult az, aki
- felsőfokú egyházzenész végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezik,
- felsőfokú pedagógiai végzettséget és kántori oklevelet szerzett,
- ének-zene tanári és az adott iskolatípusban érvényes hittanoktatói
ill. vallástanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.
- a megfelelő egyházi tanfolyamon való részvétel után az, aki
lelkipásztori, vallástanári, hitoktatói, illetve ének-zene szakos
tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik,
- az általános iskola 1-4., illetve 1-6. évfolyamán az, aki a
tanítóképzés keretében a szükséges szakismereteket elsajátította,
és a megfelelő egyházi tanfolyamot elvégezte.
(2) Az egyházi ének tanítását segítő tanfolyam elvégzése 5 évre feljogosítja
a tantárgy tanítására azokat a pedagógusokat, akik nem ének-zene
szakos végzettséggel rendelkeznek.

Átmeneti rendelkezések
Vhu. 5. §

(1) Az egyházi ének tanítását segítő tanfolyam szakmai programját
a) az országos egyházzenei előadó az RPI-vel együttműködve dolgozza
ki,
b) a Doktorok Kollégiumának Himnológiai és Egyházzenei Szekciója,
valamint a Zsinat illetékes szakbizottságai véleményezik,
c)a Református Pedagógiai Intézet szervezi és akkreditáltatja, egyházi
jóváhagyását a Zsinat Elnöksége végzi.
(2) Az egyházi ének tantárgy tanításához a fenti szervezetek
közreműködésével tanítási segédlet készül.
(3) Az egyházi ének tanítását segítő tanfolyam -később meghatározott
módon- figyelembe vehető a lelkésztovábbképzés rendszerében.
(4) Az RPI 2007. szeptember 1-jéig felméri, milyen szakmai
feltételrendszer szükséges az egyházi ének és zene integrálására, a
gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
nevelési-oktatási
intézményekben folyó művészeti neveléshez.
(5) Az egyházi ének tantárgy kerettantervét a Zsinat e végrehajtási utasítás
mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
(6) 2007. szeptember 1-jétől az illetékes képzőszervek gondoskodnak arról,
hogy a református egyházzenészek képzése és a kántorképzés során a
hallgatók az egyházi ének tantárgy kerettantervét, követelményeit és
módszertanát megismerjék.
(Zs-96 /2006.)
Budapest, 2006. június 09.

