Római katolikus hittan oktatása – Iskolai hitoktatás
2013. szeptember 1-jétől az első és ötödik osztályokban bevezetésre került az órarend szerinti felekezeti
hitoktatás, valamint az etika oktatása.
A római katolikus hittan- és erkölcstan órákat hitoktatók és lelkipásztorok tartják.
A katolikus hitoktatás elkötelezett a bibliai keresztény értékek mellett, a Tízparancsolat alapján álló, kipróbált igazságokat képviseli. Figyelembe veszi az ember környezetének változását, azzal is tisztában van, hogy
az alapvető lelki szükségletek ma is ugyanazok, mint bármikor az emberiség történetében. Szükséges a
gyermekek lelkével foglalkozni. Tenni kell azért, hogy ne élvezethajhász (alkohol, drog, szex, stb.), önző,
randalírozó fiatalok kerüljenek ki a „nagybetűs” életbe.
Az egyház elsősorban a hit alapjait szeretné átadni, a gyerekek szívét akarja megérinteni, ebből következhet
az, hogy egy jobb életstílust és erkölcsös életet választ. Ez a hit segít minden embert, hogy eligazodjon az
élet nagy kérdéseiben, amelyek a mindennapjainkat is meghatározzák, például: milyen értékeket vállaljunk
és kövessünk, hogyan éljük meg jól és teljesen az ajándékba kapott életet, nehéz döntési helyzetekben melyik utat válasszuk. A hit rámutat az erkölcsi értékek egyedüli alapjára, Istenre és Krisztusra, aki a megvalósításban tanítónk és példaképünk.
A hittanórákon mindazon kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan is tárgyal: ki vagyok én, hol a
helyem a világban, barátság, munka, hazaszeretet, család, stb.. A válaszokat a Szentírás és az egyház hagyománya alapján fogalmazzuk meg.
Miért a hittan?
A hittanórákon a gyerekek érdekes-értékes könyvekből játékos módon (életkoruknak megfelelően) megismerhetik az alapvető bibliai történeteket, személyeket és helyneveket. Segít abban, hogy a gyerekek betekintést nyerjenek Isten életébe és megismerjék a Jóisten emberre vonatkozó akaratát!
Fő kérdések?
Hogyan van jelen Isten az ember életében? Mi a Biblia? Mit jelent hinni? Kinek a hitélete példamutató? Ki
Jézus Krisztus? Ki a Szentlélek és milyen szerepe van az életünkben? Melyek a fontosabb keresztény ünnepek? Miért van szükség az Egyházra?
Legfontosabb cél az Isten iránti bizalom elmélyítése, vagyis a HIT ajándékának befogadása!
Célunk továbbá az emberi élet alapkérdéseivel szembe nézni, válaszokat keresni a Biblia- és a természetes
ész segítsége által!
A következő kérdésekre is keressük a választ:
Honnan van a világ? Mi az élet? Mi az emberi élet forrása? Honnan a rossz, a szenvedés, a halál? Van-e
értelme az emberi életnek? Mit jelent embernek lenni? Mi az emberi élet célja? Miért érdemes jónak lenni?
Milyen úton lehet az ember boldog? Mit jelent közösségben élni? Van-e élet a halál után?
Véleményem szerint a világ teljes megismeréséhez nem elégséges a természettudományos világkép, hanem szükséges a Biblia világképe is.
A hittanórán tanultak alapot adnak későbbi felnőtt életünk alakításához is, amikor házasságról, családi életről, egyházi- és munkahelyi közösségről, szabadidő eltöltéséről, vagy egy közösségben való
együttélésről beszélünk.
A Biblia, a hit és a vallás az egész élet értelmét akarja feltárni az ember előtt!
A hitoktatáshoz is elengedhetetlen, hogy a Szülő partneri segítőtársként együttműködjön a tanítókkalhitoktatókkal, a gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése érdekében.
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