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Kedves Szülők! 

Iskolánkban idén is van lehetőség a hit- és erkölcstan 

oktatás keretében a Bibliaismeret oktatást választani. 

Miért jó, ha a Bibliaismeret órát választja gyermeke? 

Az alapműveltség és az egyetemes kultúra része a Biblia 

ismerete. A Bibliaismeret órákon, a Szentírás történetei 

alapján olyan fontos témák és kérdések kerülnek elő, 

amelyek feldolgozása segíti gyermekét az egészséges 

önismeret és énkép kialakításában, illetve az élet fontos 

kérdéseiben való eligazodásban. Megismerhetik a Bibliát és 

történeteit, valamint a keresztyén értékrend alapjait is 

elsajátíthatják. A Bibliaismeret kifejezetten a Biblia igazságainak megismertetését tűzte 

ki célul, és nem felekezeti hitelvek elmélyítését. Ezért ajánljuk mindenkinek, aki szeretné, ha gyermeke felekezeti 
hovatartozástól függetlenül, minél jobban megismerhetné Isten üzenetét a Biblián keresztül. Korszerű, színes 

bibliaismeret tankönyvcsaládunk az Életrevaló sorozat, minden gyermek számára életkorának megfelelő segítséget 

biztosít ehhez. 

Mi a teendő, ha a Bibliaismeret oktatását választják? 

Az elsősök beiratkozásakor a szülő nyilatkozhat arról, hogy a Bibliaismeretet választja gyermeke számára. 

A további évfolyamokon a tanulók szülei áprilisban nyilatkozhatnak arról, ha szeptembertől a Bibliaismeretet 

szeretnék inkább választani. 

Ki tanítja a Bibliaismeret tantárgyat? 

A helyi baptista közösség lelkipásztora, vagy a Baptista Oktatási Központ által megbízott hitoktató. 

Bővebb információ: https://www.baptist.hu/baptista-oktatasi-kozpont/bibliaismeret/ 

Kérdés esetén kereshető: Fodorné Bálint Andrea hitoktató (balint.andrea@andorilonaiskola.hu) 

Az erkölcstan tantárgy alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 

értékrendjüknek, az önismeretük, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. 

A diákok idejük jelentős részét az iskolában töltik, mégis nagyon kevés idő jut – főleg felső tagozaton – a 

beszélgetésre. 

Elsődleges feladatom – a tantárgy jellegéből adódóan – nem a frontális ismeretátadás, hanem egyéni 

gondolkodásra, a tapasztalatok, a kérdések közös megbeszélésére, vitára ösztönzés az adott témákban. A 

játékokkal, gyakorlatokkal fontos képességek fejlesztése lehet cél; a kifejezőkészségtől az önismeret, empátia, 

érvelés, a kooperativitás fejlesztésén keresztül az etikus gondolkodásig. A tanteremben sokszor körben ülünk, 

hogy a beszélgetéseknél mindenki lássa a beszélőt, de lehetőségünk van filmnézésre is. 

Úgy gondolom, a gyerekeknek szükségük van egy olyan tanórára, ahol szabadon beszélgethetnek a napi életükről, 

gondjaikról, kérdéseikről, és ezekre részben válaszokat is kaphatnak. 

Főleg 1-2. osztályban rajzot is készítünk az adott témával kapcsolatban, mert ők még írás helyett így fejezik ki 

legkönnyebben az érzéseiket, gondolataikat. 

Alkalmazott módszereim a foglalkozások során: frontális munka, egyéni és páros munka, csoportmunka, szituációs 

játékok, szerepjátékok. Itt nem az a cél, hogy én adjak át nekik új ismereteket, hanem az, hogy egymás álláspontját 

meghallgatva tudjanak érvelni saját véleményük mellett, és belássák, ha valamit lehet jobban vagy másképp is 

csinálni, mint ahogyan ők azt addig elgondolták, tapasztalták. 

Mindig törekszem arra is, hogy az órák hangulata oldott és vidám legyen. 

Magyar Nikoletta (magyar.nikoletta@andorilonaiskola.hu) 

https://www.baptist.hu/baptista-oktatasi-kozpont/bibliaismeret/
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Hittan órák oktatási célja: 

A gyerekek megismerik: 

· Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint az Egyházunk tanítja. 

· Hitünk alapjait, vallási jeleket, szimbólumokat. 

· A liturgikus év eseményeit és kellékeit, az egyházi élet személyeit. 

· Isten leírt üzenetét, a Bibliát. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbTiUJ1RE9s 

Hittan órák nevelési célja: 

· Érezze jól magát Isten gyermekeinek a családjában. 

· Az Isten iránti szeretet megalapozása, a keresztény élet elemeinek gyakorlása. 

· A megszerzett vallási tapasztalatok révén váljon képessé a személyes imádságra. 

· Részese lehet az óbudai Szent Péter és Pál Plébánia liturgikus és szabadidős életének (szentségek 

felvétele és gyakorlása, kirándulások). 

Doman Zsuzsanna katolikus hitoktató (doman.zsuzsanna@andorilonaiskola.hu) 

Kedves Szülők!  

Tisztelettel üdvözöljük Önöket!  

Mint Önök is tudják a hit- és erkölcstan órák szabadon választhatóak. Gondoljuk, 

Önök is a legjobbat szeretnék gyermekeiknek, ezért hadd segítsünk a választásban. 

Mit tanulunk református hittan órán? 

1. Biblia ismeret – fontos része az alapműveltségnek => a gyermek hittan órákon 

bibliai történeteket tanulnak erkölcsi útmutatással egybekötve. (Elvárás: a 

tanult bibliai történet elsajátítása és visszaadása); 

2. A változó világban szükség van a maradandó értékekre => Isten igéje örök és 

állandó a változások között is; 

3. Értékrendet közvetítünk => a hittan órákon a keresztyén értékrend kialakulását segítjük; 

4. Élmény – egy jó tanóra tele van élményekkel => hittanóráink érdekesek, élménygazdagok – a gyermekekre 

hangolt (csoport sajátosságoktól függő). Az órákat ének, imádság, játék, nagy beszélgetések a bibliai történet 

alapján, néha bibliai rajzfilm történetek gazdagítják. 

Hittan órán jegyet kapnak a gyermekek, figyelembe véve az órai munkát, az órai magatartást, aktivitást.  

A tanult történetek rögzítéséhez munkatankönyvek (1., 2. évf.), munkafüzetek nyújtanak segítséget.  

Elvárások: a református hittan órákra való járás nem jár semmiféle kötelezettséggel. Nem kizáró ok, ha a gyermek 

nincs megkeresztelve. Ha valaki meg van keresztelve, lehetőséget nyújtunk a konfirmációra való felkészítésre. 

Erre sem kötelezünk senkit. Mindenkinek szuverén joga eldönteni, hogy hová szeretne tartozni. 

Ha bármilyen kérdés foglalkoztatja Önöket a fentiekkel kapcsolatban, az alábbi e-mail címen állunk 

rendelkezésükre: papmargareta@gmail.com 

Köszönjük, hogy figyelmükkel megtiszteltek! 

Maradunk szeretettel és áldáskívánással! 

Pap Margaréta és Bernhardt Pál, református hittan oktatók 

Áldás, békesség! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vbTiUJ1RE9s
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Az óbudai evangélikusok a kerület tizenhárom iskolájában végeznek oktatást. 

Egy gyermekért is elmennek. Nemcsak elméleti síkon folyik az oktatás, hanem 

összekapcsoljuk a gyakorlattal is, amit gyülekezetünkben és templomunkban 

lehet megtapasztalni. (1034 Bp. Dévai Bíró Mátyás tér 1.; www.obudev.hu)  

Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és 

kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Például: Ki vagyok én? 

Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a 

hazaszeretet?  

Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados 

hagyományai alapján vesszük sorra, de ennél több, az életünk egészére 

vonatkozó kérdésekről is tanulunk.  

Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az 

életünk? Milyen értéket közvetít a Biblia?  

Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstanórán a tanár? Az órákon a diákokat az 

életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint az egyház tanításának és történetének ismeretéhez. A 

tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az 

erkölcsi érzék mélyítésére is  

Melyek az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei? Jézus életének és tanításának megismerése. 

Önismeret. Emberi kapcsolatok. A közösség és környezet jelentősége életünkben.  

Csak megkeresztelt gyermekek járhatnak az órára? A keresztség nem kitétel, szeretettel várunk minden 

érdeklődő gyermeket. 

Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstanórákat? A helyi evangélikus egyházközösség lelkésze és hitoktatói.  

Személyesen lehet érdeklődni: Jakab Béla lelkész, 1034 Bp. Dévai Bíró Mátyás tér 1., 

tel.: 06-20/824-2989; e-mail: obudev@gmail.com 

Az EMIH - Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség - által kidolgozott tematika, egy nyolc évre lebontott, 

szervesen egymásra épülő anyag, amely magába foglalja a tórai hetiszakaszok, zsidó szokások, alapvető imák, zsidó 

etika és morál, ünnepek, héber betűk és énekek ismeretét. 

Tanfolyamunkon, az általunk összeállított tankönyvekből interaktív, játékokkal gazdagított gyermekközpontú 

foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek úgy, hogy a kurzus mindvégig tudás értékére, a pozitív közösségi 

élményre teszi a hangsúlyt. 

FOGLALKOZÁS CÉLKITŰZÉSEI: 

A foglalkozás a zsidóság általános témaköreiben ad tágabb ismereteket a résztvevő hallgatóknak: 

Tórai-bibliai történetek, zsidó ünnepi hagyományok, imák, áldások, dalok, táncok.  

Zsidó ünnepek részleteibe - az általános tematikával párhuzamosan - a konkrét ünnepek előtt vezetjük be az ifjú 

hallgatókat.  

A foglalkozás általános célja, hogy a résztvevők minél több pozitív tapasztalattal és élménnyel gazdagodjanak a 

zsidó kultúra, vallás és hagyományok terén. 

Kapcsolat: Szilánk Zsuzsa (hittan@zsido.com) 


