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MILYEN ESZKÖZÖKKEL, MILYEN MÓDSZEREKKEL NYÚJTJUK MINDEZT? 

 

- bibliai történetek megismertetésével 

- az egyházi év ünnepein keresztül 

- az Egyház szentjei által nyújtott  

példaképek bemutatásával 

- imádsággal 

- játékkal, beszélgetéssel 

- rajz- és kézműves foglalkozások segítségével. 

 

 A katolikus Hit- és erkölcstanon való részvételnek nem feltétele a keresztség, nem kötelező jellegű a 

templomi liturgiákon való rendszeres megjelenés. Lehetőségként azonban szabadon választható, ha az iskolai 

Hit- és erkölcstan órák mellet a Szülők valami többet is szeretnének nyújtani gyermeküknek. 

 
A többi korosztály számára - óvodások, illetve középiskolás korosztály - továbbra is fakultatív jelleggel szerveződik a 

hitoktatás, délutáni, szakkörszerű órák keretében. 

 

Ha több információt szeretne, vagy szívesen megismerkedne azokkal, akik gyermekének a katolikus Hit- 

és erkölcstan foglalkozásokat tartják, lépjen kapcsolatba azzal a katolikus plébániával, melynek területén 

az iskola elhelyezkedik Az iskolai tájékoztatón, szülői értekezleteken való személyes találkozón túl, ezzel az 

informális szórólappal is szeretnénk segítségére lenni a kedves Szülőknek a KATOLIKUS Hit- és 

erkölcstan tárgy választásához. 

 

MIÉRT JÓ, HA GYERMEKEMNEK A KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANT VÁLASZTOM? 

 

- mert ennek a tárgynak a keretében gyermekem támpontot kaphat az élet fontos kérdéseiben való 

eligazodáshoz 

- mert ezáltal tájékozott, művelt, önálló gondolkodású ember válhat belőle 

- mert így tisztában lehet saját értékeivel és ezeket ki is tudja majd bontakoztatni önmaga és a társadalom 

javára 

- mert így el fog tudni igazodni a valódi és talmi értékek kavalkádjában, hogy jó döntéseket tudjon hozni 

- mert így találhat magának igazi példaképeket, akik valóban az értékes életre tanítják 

- mert így megtalálhatja élete értelmét 

- megtanulhatja értékelni az életet: annak minden örömével és nehézségével együtt 

- megismerkedhet a mindennapi életünk – ünnepeink, hagyományaink, szokásaink – keresztény, 

katolikus gyökereivel és tartalmával 

- megtapasztalhat valami Többet, ami a hétköznapjainkból sokszor már hiányzik. 

 

Szeretettel hívjuk, várjuk továbbra is a (már)  

Hit- és erkölcstanra járó és leendő Hittanosokat is. 


