
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


