Református hit – és erkölcstan
Kedves Szülők!
Immár ötödik éve kap helyet az órarendbe iktatott heti hit-és
erkölcstanoktatás. Szeretnénk néhány kérdés megválaszolásával
segíteni döntésüket.
Miért választják a gyerekek és a szülők szívesen a hittant?
 mert részese lehet a gyermek, egy 2000 éves utazásnak,
amelyben a vezetőnk Jézus
 mert játékos, beszélgetős formában ismerhetik meg Istent és az
Ő szeretetét a bibliai történeteken keresztül
 mert nem a tanuláson van a hangsúly, hanem azon, hogy
felszabadult, szeretetteljes légkörben kerüljünk közelebb mind
Istenhez, mind a teremtett világhoz
 mert itt lehetőség van vélemények, saját gondolatok
megfogalmazására
 mert itt nemcsak az értelmi intelligencia fejlődik, a keresztyén
kultúra és a Biblia világának megismerésével, hanem az egyes
bibliai történetek üzenetét megfejtve, az érzelmi intelligencia is
 mert jó közösségbe kerülnek a gyerekek, ahol hasonló
értékrendű társakkal és családokkal találkozhatnak
Mikor vannak az órák?
A hit- és erkölcstan órákat órarendben, az erkölcstannal párhuzamosan
tartjuk egy másik teremben.
Hogyan jelentkezhetek rájuk?
Az első osztályba jelentkezők a beiratkozáskor jelzik külön papíron,
milyen felekezet (református, katolikus, evangélikus) óráján
szeretnének részt venni.

A felsőbb osztályokba járók az iskola által megjelölt időpontig jelzik
írásban, melyik órát választják (legkésőbb május 20-ig).
Van-e feltétele a hit-és erkölcstanra jelentkezésnek?
Nincs semmilyen feltétele a hittanórára való járásnak. A templomba
járás és a keresztség sem feltétel, de természetesen, ha ezek jelen
vannak a család életében, segítik a hitre nevelés folyamatát.
Ha valaki erkölcstanról iratkozik át, kell-e különbözeti vizsgát tenni, be
tud-e kapcsolódni a hittanoktatásba?
Nem szükséges különbözeti vizsgát tenni. Viszont érdemes a
hittanoktatóval egyeztetni, hogy hogyan tudják segíteni a gyermek
tananyaghoz, csoporthoz való kapcsolódását. A tapasztalat azt mutatja,
hogy az átiratkozó gyerekek, zökkenőmentesen be tudnak kapcsolódni
a hittanórák tanulási folyamatába.
Kik tartják az órákat?
Minden hit- és erkölcstan órát felkészült, tapasztalt (nem hatvan órás
képzésen részt vett, hanem három éves főiskolai tanulmánnyal szerzett
diplomával rendelkező) hittanoktató tart.
Bízunk benne, hogy sikerült felmerülő kérdéseikre választ adni, és ezzel
döntésüket megkönnyíteni a református hit-és erkölcstanoktatás
mellett. Amennyiben még maradt kérdésük, bátran keressenek minket:
 Győriné Vincze Krisztina- hittanoktató (krisztina.gyori@gref.hu)
 Bogó-Kovács Boglárka - hittanoktató (boglarka.kovacs0@gmail.com)
A Gazdagréti Református Gyülekezetünkről az alábbi honlapon találnak
információkat: www.gref.hu

