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Római katolikus hitoktatás kerettanterve 

1-8. évfolyam 

Összeállította: az Országos Hitoktatási Bizottság Eger 1996. 

 

 

Katekézisünk oktatási célja: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. 

 

Katekézisünk nevelési célja: Az új nemzedék bevezetése a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Legyen tudatában annak, hogy 

Isten meghívta örök Országába. Töltse el Krisztus öröme,  hogy nemcsak értelmét és akaratát, hanem érzelemvilágát is gazdagítsa Jézus tanítása. 

 

Megjegyzések: 

 Tantervünk elkészítésénél figyelembe vettük:  

- A II. Vatikáni Zsinat, a Katolikus Egyház Katekizmusa, a püspöki szinódusok, a pápai megnyilatkozások és az új Kódex irányelveit.  

- A gyermekek életkori sajátosságait és életkörülményeit. 

- Az Egyház hitének kifejtésénél az üdvtörténeti szempontot, a Krisztus-központúságot.  

- A nemzeti alaptantervet és a ráépülő kerettanterveket, közöttük a katolikus iskolák kerettantervét. 

 

A tanterv heti két hittanórát feltételez. A közvetlen felkészítés az elsőáldozásra és a bérmálásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik. 

 

A hitoktatásnak rendszeresen visszatérő feladatai a tanulók életkorának megfelelő motiváltságú késztetés: 

- a napi imádságra, illetve a napi szentírásolvasásra;  

- a vasárnapi szentmisén való részvételre, illetve a gyakori szentáldozásra és a rendszeres szentgyónásra;  

- a mindennapi szeretetre, önfegyelemre és önnevelésre;  

- a becsületes munkára és kötelességteljesítésre… 
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A hitoktatónak meg kell követelnie tanítványaitól az alapvető becsületes emberi magatartást – amit a keresztény magatartás is feltételez -, különös 

tekintettel arra, hogy a mai un. „semleges” iskolák csak tanítani akarnak és nem tűznek ki nevelési célokat. Mi többet akarunk adni tanítványainknak és 

ezért többet is kell tőlük követelnünk. A kereszténység mindenképpen áldozatvállalást, kereszthordozást kíván. A hitoktatónak meg kell éreztetnie az 

áldozatvállalás, a kereszthordozás nagyszerűségét és örömét, amiből az alapvető becsületes emberi magatartás is megszületik. Ezért a hitoktatás 

semmiképp nem elégedhet meg a hitismeretek közlésével, mintha csupán a keresztény műveltség elemeit akarnánk átadni tanítványainknak. A 

hittanórák keretében alkalmat kell adni a fiataloknak arra, hogy hitükkel és mindennapi keresztény életükkel kapcsolatos problémáikat felvethessék, és 

azokra megfelelő választ kapjanak. Tantervünk feltételezi, hogy a hittanárok és hitoktatók hitoktatásra felkészített, megfelelő teológiai, pedagógiai és a 

kateketikai ismeretekkel rendelkező, élő hitű katekéták, akik ismerik és szeretik tanítványaikat, ismerik életkori sajátosságaikat; akik a rájuk bízottak 

hitének fejlődését, mindennapi helyzetüket és gondjaikat figyelembe véve készítik el az egyes tanulócsoportok tanmenetét és óravázlatait. Mindezek a 

követelmények felételezik, hogy csak az lehet hitoktató, aki maga is elkötelezett, hívő katolikus keresztény, aki tevékenyen kapcsolódik egy plébánia 

életéhez, aki megfelelő képesítéssel (hitoktatói vagy hittanári oklevél) rendelkezik és a helyi ordináriustól missio canonicát kapott. Minden 

hitoktatónak kötelessége, hogy a lelkipásztorokkal és hitoktató társaival élő kapcsolatban legyen. Tantervünk függelékében közöljük azokat az 

imádságokat és énekeket, amelyeket osztályának megfelelően minden tanulónak el kell sajátítania. 

 

Tantervünk a Magyar Katolikus Püspöki Kar jóváhagyásával válik kötelezővé, melyet a készülő hittankönyvekben és a hitoktatásban figyelembe kell 

venni. Tantervi módosítást, kísérleti tanterv bevezetését csak az Országos Hitoktatási Bizottság Hittantantervi, Hittankönyvszerkesztő és 

Hittankönyvbíráló Munkacsoportjának véleményezésével lehet kérni. 

 

 

A tanulók munkájának segítése és értékelése 
 

Jelen tantervünk valójában a régebbi tantervek megújítását szolgálja. Ezért az egyes évfolyamok tanításához a jelenlegi hittankönyvek csak részben 

adhatnak segítséget, a hitoktatóknak azoktól el kell tudniuk szakadni. Szükségszerű követelmény, hogy a hitoktatók az új tanterv alapján megfelelő 

jegyzetet és vázlatot készítsenek maguknak, ezért a meglévő hittankönyveket csak, mint irodalmat, esetleg forrásmunkát használhatják. A gyermekek 

kezébe csak olyan hittankönyvet adjanak segédanyagként, amelyet valóban rendszeresen használnak. Ám ebben az esetben is legyen a gyermekeknek 

hittanfüzetük, amelyben vezetik az egymás utáni órák sorát, megjegyezve, hogy melyik anyagrészhez hol találnak segítséget. Így az is szükségessé 

válik, hogy a tanárok rövid, csak a leglényegesebbre szorítkozó anyagot fénymásolva adják a gyermekek kezébe, illetve, hogy egy-egy órára 

készítsenek olyan munkalapot, amelyet a gyermekek magukkal vihetnek és egy kis dossziéba összegyűjthetnek. 

 Az oktató-nevelő munkának igen fontos feladata tanítványaink munkájának folyamatos, rendszeres ellenőrzése és értékelése. Ez többféle 

módon is történhet: rendszeres szóbeli feleltetéssel, kikérdezéssel, időnkénti felmérő dolgozatok íratásával, máskor tesztlapok kitöltésével, stb. A tanár 

és a gyermek szempontjából egyformán nélkülözhetetlen, mert ez segíti a reális önismeretet, a helyes önellenőrzés és önértékelés kialakulását. 

Alapelvek: 

 Folyamatosan megfigyeljük, hogyan vesznek részt a tanulók a tanítás-tanulási folyamatban, milyen a figyelmük, az érdeklődésük és az 

aktivitásuk. Ellenőrizzük, hogy megértették-e az anyagot, hogyan vesznek részt a közösségi munkában, hogyan készítik el a házi feladatukat. 
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 A feladatok szóbeli ellenőrzése beszélgetéssel – összefüggő feleletek – vagy írásbeli beszámolókkal történhet. Az ellenőrzésnek ezen 

megoldásait folyamatosan alkalmazzuk. 

 Az osztályozás a pedagógiai gyakorlat megszokott összetevője, mely a pedagógustól lelkiismeretes mérlegelést kíván. A hittanár komoly 

probléma elé kerül az értékelésnél. A tanulók tudását viszonylag könnyű értékelni, lelki előrehaladásuk azonban már semmiként nem osztályozható. A 

katekézis nem lehet csupán tantárgy, amit jól vagy rosszul meg lehet tanulni, hanem elsősorban életre váltandó örömhír, amit kívülről aligha lehet 

igazságosan megítélni.  

A szöveges értékelés gyakorlata igazolja, hogy a tanulókat különböző csoportokra lehet osztani tudásuk, hozzáállásuk szerint. Ezek szerint: 

 

Példás: 

 szorgalmasan tanulja a hittant,      Megfelelt: 

 tudása pozitívan értékelhető,       képességei alatt teljesít, 

 teljesítménye folyamatosan kiemelkedő,     tudása, teljesítménye ingadozó, 

 aktívan részt vesz a közösség életében,      közösségi életben passzív magatartást tanúsít 

 önként és rendszeresen ministrál, felolvas,     önállótlan, irányításra szorul. 

 szorgalmi feladatokat végez, 

 versenyeken részt vesz, 

 példaként állítható a közösség elé. 

 

Jól megfelelt: 

 szorgalmasan tanulja a hittant, 

 tudása pozitívan értékelhető, 

 teljesítménye jó, de nem kiemelkedő, 

 a közösség életében részt vesz. 
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A 8 osztályos általános iskolák hittantanterve 
 

 

I. életkori fázis: 

Előzetes megjegyzések az 1.-2.-3. osztályok tantervéhez 

 

Az iskolába kerülő gyermekek hitoktatása a hit ébresztésével kezdődik. Bevezetjük őket a keresztény hit világába és elvezetjük őket a tudatos lelkiélet 

kezdetére, a rendszeres szentgyónásra és a gyakori szentáldozásra. 

 

 

1. osztály 
 

KERESZTÉNY ALAPISMERETEK 

 

 

Oktatási cél: Bevezetés a keresztény hit világába. Ismerkedjen meg a gyermek a történeti Jézus életének főbb eseményeivel. Ismerje meg Jézust, mint 

akit az Atya küldött. A gyermek ismerje meg hitünk elemi igazságait: Isten gyermekei vagyunk; Jézus Krisztus által leszünk Isten gyermekei; tanítás a 

Mennyei Atyáról. Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, közülük választotta ki apostolait. Ő alapította az Egyházat, amelyben élünk. Váljanak 

számára ismerőssé, érthetővé a vallási jelek, főbb szimbólumok; ismerkedjen meg Isten leírt üzenetével, a Bibliával; a liturgikus év eseményeivel és 

kellékeivel; az egyházi élet személyeivel. 

 

Nevelési cél: Az Isten iránti szeretet megalapozása, a keresztény élet elemeinek gyakorlása. Jézus tanítása fényében tudatosan reflektáljon személyes 

élete eseményeire, feladataira. Vallási tapasztalatai révén váljék képessé a személyes imádságra, szorgalmazzuk a családi imádságot. Érezze jól magát 

Isten gyermekeinek családjában. Bevezetés a plébániai és a templomi életbe. További követelmény: megtanítani az alapvető imádságokat és az 

egyszerűbb egyházi énekeket. 

 

Javasolt témakörök: (Óraszám: 2 óra/hét; 72 óra/év) 

1) Isten gyermekei vagyunk /5 óra/ 

2) Isten szeret minket /10 óra/ 

3) Jézus a Fiúisten, aki értünk emberré lett /10 óra/ 

4) Jézus embertársaink szeretetére tanít /15 óra / 

5) Jézus életét adta értünk /15 óra/ 

6) Jézus most is jelen van életünkben /5 óra/ 

7) Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások /5 óra / 
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Összefoglalás, ellenőrzés /7 óra/ 

 

 

2.osztály 

 

JÉZUS KRISZTUS AZ ISTEN FIA, A MI MEGVÁLTÓNK 

 

Oktatási cél: Az elsőáldozásra való felkészítés első éve. A gyermek ismerje meg Jézus életének és tanításának főbb mozzanatait az evangéliumok 

alapján, különös tekintettel az Eukarisztia, a bűnbánat és a bűnbocsátással kapcsolatos vonatkozásokra. Ismerje meg Jézus tanítását: a Teremtőről, az 

emberről, a bűnről, Isten irgalmasságáról és az örök életről. Ismerje fel Jézus csodáiban isteni erejét és irántunk való szeretetét. Jézus van jelen az 

Eukarisztiában, "aki meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkra". 

 

Nevelési cél: A keresztény élet alapvető gyakorlatainak meggyökereztetése: imádság, templomba járás, áldozatvállalás, kötelességteljesítés, 

jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein. Példánkkal, az Oltáriszentség jelenlétében tanúsított magatartásunkkal ébresszük fel a gyermek hitét 

az Eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztusban. Segíteni kell annak felismerésében, hogy Jézusban Isten szeret minket, aki nekünk is megbocsát, és 

minket is meghív az örök életre. 

 

 

Javasolt témakörök: (Óraszám: 2 óra/hét; 72 óra/év) 

1) Isten terve és az ember /15 óra/ 

2) A názáreti Jézus a megígért Megváltó /10 óra/ 

3) Jézus Isten örömhírét hozza /10 óra/ 
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4) Jézus az Isten Báránya (a húsvéti misztérium) /15 óra/ 

5) Jézus él tovább Egyházában /10 óra/ 

7) Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások /5 óra / 

Összefoglalás, ellenőrzés /7 óra/ 

 

 

 

3. osztály 

 
TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL 

A BŰNBOCSÁNATBAN ÉS AZ EUKARISZTIÁBAN 

 

 

Oktatási cél: Ismerje meg a gyermek a megváltás fogalmának egyes elemeit: kegyelem, bűn, áldozat, jóvátétel...; továbbá a szentgyónáshoz és 

szentáldozáshoz szükséges ismereteket: erkölcsi törvény, lelkiismeret, szándékosság, a bűnök különböző fajtái, bűnbánat, erősfogadás, gyónás, 

feloldozás, a bűnbánat öröme, elégtétel... áldozás, kegyelem állapota, Oltáriszentség, Jézus jelenléte, Jézus áldozata, hálaadás, 

Jézussal való együttlétünk öröme... 

Nevelési cél: A Krisztus-központú gondolkodás, a rendszeres szentségi élet kialakítása, a hálaadás, az eukarisztikus és a bűnbánó lelkület 

megalapozása. Élje át a gyermek Jézussal való közösségünk örömét. Felkészülés a gyónásra, a kiengesztelődés 

(kölcsönös megbocsátás), a lelkiismeretvizsgálat gyakorlata, a bánat és erős fogadás felindítása, a gyónás módja... felkészülés a szentáldozásra, az 

áldozás módjai, imádság szentáldozás után... 

 

Javasolt témakörök: (Óraszám: 2 óra/hét; 72 óra/év) 

1) Az első keresztények élete /5 óra / 

2)A tízparancsolat /10 óra / 

3) Jézus a megváltás művét folytatja Egyházában /10 óra/ 

4) A bűnbocsánat szentsége/20 óra/ 

5) Jézus jelenvalóvá teszi áldozatát: az Eukarisztia /10 óra/ 

6) A szentáldozás /5 óra/ 

7) Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások /5 óra / 

Összefoglalás, ellenőrzés /7 óra/ 
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Megjegyzés: 

A közvetlen, gyakorlati felkészítés az elsőáldozásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik. 

 

II. életkori fázis: 
Előzetes megjegyzések a 4.-5.-6. osztályok tantervéhez 

 

A gyermek hite fejlődésének fontos szakasza az elsőáldozás utáni kor, melynek feladata: a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat tudatosítása és 

állandó elmélyítése; a rendszeres lelkiélet: a napi imádság, szentáldozás és szentgyónás által. A hitoktatóknak segíteniük kell a gyermekeket a helyes 

lelkiismeretvizsgálatban, a gyónásban és az szentáldozás gyakorlatában. Segítse őket, hogy templomba járó embertársaikkal megismerkedve és 

különböző szolgálatokat vállalva (ministrálás, felolvasás, énekkar...) bekapcsolódjanak a plébánia közösségébe. 

 

4.osztály 
 

ÉLET ISTEN NÉPÉNEK KÖZÖSSÉGÉBEN 

 

 

Oktatási cél: A liturgikus alapismeretek bővítése. A tanulóban elmélyítjük a szentmise, a szentségek, a liturgikus ünnepek, cselekmények, helyek, idők 

és kellékek jelképrendszerének ismeretét, hitünk megünnepelt igazságait. A különböző rítusok. 

 

Nevelési  cél: Cselekvő bekapcsolódás az üdvösség nagy eseményeinek ünneplésébe. Tevékeny részvétel a szentmisén: imádság, éneklés, ministrálás... 

Bekapcsolódás az Egyház imádságos életébe: zsolozsma, keresztút, rózsafüzér, litánia ... Az egyéni, családi és közösségi imaélet elmélyítése. 

 

Javasolt témakörök: (Óraszám: 2 óra/hét; 72 óra/év) 

1) Isten népe ünnepel /10 óra / 

2) Az ünneplés helye, ideje és kellékei /12 óra/ 

3) A húsvéti misztérium ünneplése /15 óra/ 

4) A liturgikus év ünnepei /8 óra / 

5) A szentségek és szentelmények /15óra/ 

6) Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások /5 óra / 

Összefoglalás, ellenőrzés /7 óra/ 

 

A 8 osztályos általános iskolák hittantanterve 
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5-8. Évfolyam 

 

 

5. osztály 

 
NÉPEM VAGYTOK - mondja az ÚR 

 

Oktatási cél: Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással. A gyermek ismerje meg a Szentírás legfontosabb (ószövetségi és újszövetségi) részleteit, 

ismerje fel bennük Istennek nekünk szóló üzenetét, valamint a belőlük sugárzó végtelen isteni szeretetet. Az ószövetségi elbeszélések alapján 

szeretnénk megéreztetni a gyermekkel Isten végtelen, ajándékozó szeretetét, amelynek csúcsaként egyszülött Fiát adta értünk, hogy "mindaz, aki hisz 

benne, meg ne haljon, hanem örökké éljen". Ezzel az elsőáldozás utáni időben fokozatosan elmélyítjük a gyermek hitismereteit. Törekednünk kell arra 

is, hogy a tanuló észrevegye az ószövetségi elbeszélések újszövetségre mutató jellegét. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ebben az életkori 

szakaszban a gyermek még nem rendelkezik történelmi ismeretekkel, nem képes történelmi távlatban gondolkodni. A történetek bizonyos 

időrendiségben következnek egymás után, így ezek lesznek azok a mozaikszemek, amelyekből később – a 7. osztályban -, összerakhatjuk Isten 

üdvözítő tervének történelmi képét. 

Nevelési cél: Tanuljuk meg felismerni a Szentírásban Isten nekünk szóló üzenetét. Alapcélkitűzés, hogy megragadjuk a gyermek bizalommal teli 

érdeklődését, és azt Isten szeretetére irányítsuk. Az elsőáldozás utáni időben ezzel mélyítjük el Istennel való szeretetkapcsolatát. Tudatosítanunk kell 

benne, hogy miként a bibliai ember élete, az ő élete is Isten kezében van. Segítsük őt abban, hogy mindennapi életében bizalommal hagyatkozzék a 

Mennyei Atya gondviselő jóságára. Alakítsuk ki benne a készséget, hogy figyeljen a népét féltő szeretettel vezető és a minden problémára válaszoló Úr 

szavára. A fenti célok megvalósítása feltételezi, hogy minden gyereknek lehetősége legyen az újszövetségi szentírás rendszeres olvasására. 

 

Javasolt témakörök: (Óraszám: 2 óra/hét; 72 óra/év) 

1) Pátriárkák /10 óra/ 

2) A szövetség /15 óra/ 

3)Izrael bírái /5 óra/ 

4) Királyok és próféták /20 óra/ 

5) Tanítás az Isten országáról /5 óra/ 

6) Az Apostolok Cselekedetei /5 óra/ 

7) Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások /5 óra / 

Összefoglalás, ellenőrzés /7 óra/ 
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6. osztály 

 
EGYHÁZUNK A TÖRTÉNELEMBEN 

 

 

Oktatási cél: Az Egyházban továbbélő Krisztust mutatjuk be az Egyház történelméből vett képek által. - Segítjük a tanulót abban, hogy sokrétű és 

korszerű ismereteket szerezhessen az Egyház alapításáról, lényegéről, (isteni és emberi sajátosságairól), életéről, szervezeteiről és céljáról. 

 

Nevelési cél: Vállalja Egyházát, érezzen együtt Egyházával (sentire cum Ecclesia), vállaljon felelősséget Egyházáért. 

 

Javasolt témakörök: (Óraszám: 2 óra/hét; 72 óra/év) 

1) Az üdvösség műve az Egyház életében bontakozik ki /10 óra/ 

2) Az Egyház életének indulása /10 óra/ 

3) Az Egyház elterjedése a világban /10 óra/ 

4) Tévtanítások /10 óra/ 

5) Az Egyház folyamatos megújulása /15 óra/ 

6) Az Egyház ma is tovább él /5 óra/ 

7) Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások /5 óra / 

Összefoglalás, ellenőrzés /7 óra/ 

III. életkori fázis 
Előzetes megjegyzések a 7.-8. osztályok tantervéhez 

 

A fiatalok hitének fejlődésében különösen nagy jelentősége van a serdülőkor első szakaszának. A fiatal ebben az életkorban szinte mindent 

megkérdőjelez, hogy ismereteit új alapra építhesse. Ebben az időben készül fel a bérmálásra. Ekkor kell gyerekes vallási gyakorlataiban megújulnia, 

hogy lelkiélete, lelkiismeretvizsgálata megfeleljen életkori sajátosságainak, hogy hite megélt hit legyen. Ekkor kell egyre tudatosabban bekapcsolódnia 

a keresztény közösség életébe, megtalálva helyét és a rá váró feladatokat. A hittanórák keretében alkalmat kell adni a fiataloknak arra, hogy hitükkel és 

mindennapi keresztény életükkel kapcsolatos problémáikat felvethessék, és azokra megfelelő választ kapjanak. Hitének úgy kell megerősödnie és 

önállósodnia, hogy a rendszeres szentségi életet és minden vasárnap a szentmisén való részvételt a bérmálás szentségének felvétele, a 8. osztály után is 

folytassa. Tudatosítani kell, hogy a bérmálásban ezt vállalja. 
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7.osztály 
 

BIBLIKUS HITTAN 

 

Oktatási cél: Hitünk legfontosabb tanításainak megismertetése a kinyilatkoztatás, a Biblia és a Szenthagyomány alapján, ahogy Egyházunk tanítja. 

Építse be a tanuló ismeretvilágába a legfontosabb hitigazságokat. 

 

Nevelési cél: Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni (hiszem, mert az Egyház tanítja), megélni és másoknak 

továbbadni. 

 

 

Javasolt témakörök: (Óraszám: 2 óra/hét; 72 óra/év) 

1) Kinyilatkoztatás és hit /10 óra/ 

2) Hiszek egy Istenben, az Atyában /10 óra/ 

3) Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában /15 óra/ 

4) Hiszek a Szentlélekben /5 óra/ 

5) A keresztény misztérium ünneplése / 10 óra/ 

6) A keresztény imádság /10 óra/ 

7) Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások /5 óra / 

Összefoglalás, ellenőrzés /7 óra/ 
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8.osztály 

 

BIBLIKUS ERKÖLCSTAN 

 

 

Oktatási cél: Ismerje meg a tanuló az alapvető keresztény erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet törvényeit. Tanulja meg, hogy Krisztus követése 

keresztény élethivatásunk. 

Nevelési cél: Élete legyen személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. - Legyen meggyőződése, hogy minden igazi örömnek és boldogságnak alapja 

Isten törvényeinek megtartása, az Isten által számára kijelölt élethívatás elfogadása. Tudatosan vállalja a keresztény élet áldozatait, hogy élete végéig 

Krisztus követője maradjon az Egyház közösségében. Készüljön fel a keresztény családi életre és a társadalom életében való részvételre. 

Javasolt témakörök: (Óraszám: 2 óra/hét; 72 óra/év) 

1) Meghívások a Bibliában, az ember hivatása /5 óra/ 

2) Az emberi személy méltósága /10 óra/ 

3) Az emberi közösség /10 óra/ 

4) Az isteni üdvözítés: a törvény és a kegyelem /10 óra/ 

5) Szeresd Istent /10 óra/ 

6) Szeresd embertársadat /15 óra/ 

7) Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások /5 óra / 

Összefoglalás, ellenőrzés /7 óra/ 

 

A közvetlen felkészülés a bérmálásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik. 
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FÜGGELÉK  

 

A LEGFONTOSABB IMÁDSÁGOK ÉS TUDNIVALÓK 

 

 

A keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

 

A Szentháromság dicsőítése: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

 

Az apostoli hitvallás 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek 

teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi 

Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, 

szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és 

eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak 

közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; 

onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. 

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a 

bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. 

 

Az Úr imája (Miatyánk) 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, 

jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 

úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és 

bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 

gonosztól.  Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség 

mindörökké.) Ámen. 

 

 

Az isteni erények felindítása 

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. 

Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. 

Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és 

szeretetreméltó vagy. 

 

 

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy) 

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott 

vagy te az asszonyok között, és áldott a t  méhednek gyümölcse, 

Jézus. Asszonyunk, Szűz  Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál 

érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 

 

 

Az Úr angyala 

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, - és ő méhében 

foganá Szentlélektől szent Fiát. 

Üdvözlégy... 

Íme az Úrnak szolgáló leánya, - legyen nekem a te igéd szerint. 

Üdvözlégy... 

És az Ige testté lőn, - és miköztünk lakozék. 

Üdvözlégy... 

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk 

Krisztus ígéreteire. 

Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent 

kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus 

Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és 
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keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi 

Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 

 

 

 

 

 

Reggeli imádság 

 

Szívem első gondolatja 

Hozzád száll fel Istenem, 

Te őriztél meg az éjjel, 

Maradj ma is énvelem! 

 

Téged áldlak és imádlak, 

Mint szerető gyermeked, 

Szívem csakis azt akarja, 

Ami kedves teneked. 

 

Édes Jézus, add kegyelmed, 

Őrizz engem szüntelen, 

Hogy egész nap neked éljek 

Tiszta szívvel, bűntelen. 

 

Szűz Mária, Jézus anyja, 

Te mindnyájunk anyja vagy, 

Oltalmazz meg minden bajtól, 

Kísértésben el ne hagyj! Ámen. 

 

 

Más reggeli imádság 

 

Szívből kérlek Istenem, 

Ma egész nap légy velem. 

Segíts meg, hogy jó legyek, 

Mindenkivel jót tegyek. 

Ha rám nézel e napon 

Öröm legyen arcodon. 

Ámen. 

 

Esti imádság 

 

Ó édes Istenem, 

Hálát mond a lelkem, 

Hogy egész napon át 

Úgy szerettél engem. 

 

Bánom sok vétkemet, 

Szent Fiadnak vére 

Mossa meg kegyesen 

Szívemet fehérre! 

 

Virrasszon felettem 

Gondviselő szemed, 

Kérlek, óvd ez éjjel 

Testemet, lelkemet. 

 

Szűzanyám, s őrangyal 

Legyetek énvelem, 

Ha ti rám vigyáztok, 

Nyugodt lesz éjjelem. Ámen. 

Más esti imádság 

 

Kezed közé leteszem 
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Elmúlt napom, Istenem. 

Minden munkám, örömöm, 

Ami jó volt, köszönöm. 

Ígérem, még jobb leszek 

Őrizd Uram, gyermeked. 

Ámen. 

 

A szentolvasó (Rózsafüzér) 

 

Az első három Üdvözlégyben: 

1. aki hitünket növelje. 

2. aki reményünket erősítse. 

3. aki szeretetünket tökéletesítse. 

 

Az örvendetes olvasó titkai: 

1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. 

2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. 

3. akit te, Szent Szűz a világra szültél. 

4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. 

5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. 

 

A fájdalmas olvasó titkai: 

1. aki érettünk vérrel verítékezett. 

2. akit érettünk megostoroztak. 

3. akit érettünk tövissel koronáztak. 

4. aki érettünk a keresztet hordozta. 

5. akit érettünk keresztre feszítettek. 

 

A dicsőséges olvasó titkai: 

1. aki a halálból feltámadt. 

2. aki a mennybe fölment. 

3. aki nekünk a Szentlelket elküldte. 

4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett. 

5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. 

A szentségek 
1. a keresztség 

2. a bérmálás 

3. az Eukarisztia 

4. a bűnbocsánat szentsége 

5. a betegek kenete 

6. az egyházi rend 

7. a házasság 

 

Hitünk fő igazságai 

1. Egy Isten van. - Az egy Istenben három személy van: az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek. 

2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja. 

3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket 

megváltson és üdvözítsen. 

4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. - Isten 

igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti. 

5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 

6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad. 

7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a 

római pápa. 

A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31) 

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 

elmédből és minden erődből. 

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

 

Jézus "új parancsa" (Vö. Jn 13,35) 

Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. 

 

A tízparancsolat 



16 

 

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 

2. Isten nevét hiába ne vedd! 

3. Az Úr napját szenteld meg! 

4. Atyádat és anyádat tiszteld! 

5. Ne ölj! 

6. Ne paráználkodj! 

7. Ne lopj! 

8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 

9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 

10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

 

Az Egyház öt parancsolata 

 

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és 

munkaszünettel szenteld meg! 

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg! 

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és 

gyermekeidet katolikus módon neveld! 

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 
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Görögkatolikus hit- és erkölcstan 

Tanterv 
 

"Az ember értelme nagyobb, mint a világegyetem, épp ezért Isten annak egyetlen méltó tárgya." 

(Keresztes Szent János) 

Istenképiségünk egyik összetevője az értelem, amellyel Istent a teremtett világból egyértelműen, biztosan felismerjük. 

A hittan tantárgy segítse a tanulókat abban, hogy a természetben és az emberi életben nap, mint nap találkozhassanak a Teremtővel. 

A tanulók éljék át annak örömét, hogy Isten nevünkön szólít, szeressék meg az élő Isten élő üzenetét: a Bibliát. Legyen figyelmük arra, hogy 

Isten, mint aranyszálat, az üdvösségtörténetet beleszőtte az emberi történelembe. Fedezzék fel a Szentlélek működését az Egyház életében és 

személyes életükben. 

A hittan életre szólóan alapozza meg azt, hogy a hit ésszerű hódolat legyen Isten előtt. 

 

Hittan tantárgy 

1 – 8. évfolyam 

 

Elöljáróban 

Tantervünk elkészítésénél figyelembe vettük: 

 

A II. Vatikáni Zsinat, a Katolikus Egyház Katekizmusa, a püspöki szinódusok, a pápai megnyilatkozások és az új Kódex irányelveit. 

A gyermekek életkori sajátosságait és életkörülményeit. Az Egyház hitének kifejtésénél az üdvtörténeti szempontot, a Krisztus-központságot. 

A nemzeti alaptantervet és a ráépülő kerettanterveket, közöttük a katolikus iskolák kerettantervét. Ugyanakkor beépítettük mindebbe 

görögkatolikus hagyományainkat és sajátosságainkat.  

 

 

I. IDŐKERET 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 2 2 2 2 2 2 2 2 

összesen 72 72 72 72 72 72 72 72 
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Áttekintő táblázat: 

 

Évfolyam Téma 

1. Keresztény alapismeretek (Jézus által ismerjük meg az Atyát. Benne ismerjük meg a Fiút, és általa ismerjük meg a Szentlelket.) 

2. Jézus, a mi Megváltónk az Egyház közvetítésével 

3. Jézus Krisztus Isten ígérete. Találkozás Jézussal a bűnbocsánatban és az Eukarisztiában. Áldozási és gyónási tudnivalók. 

4. Liturgikus és szentségtani alapismeretek. A Liturgia mélyebb megismerése. 

5. Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással ( Ószövetség ) 

6. Biblikus hittan ( Újszövetség ) Isten üdvösségtervének kibontakozása Jézus Krisztus által. 

7. Egyháztörténelem. Krisztus a megtestesülés által a történelemben. 

8. Biblikus erkölcstan. Életünk Jézus Krisztus követésében. 

 

II. CÉL ÉS FELADATRENDSZER 

 

1) Megismerteti Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. 

Az új nemzedék bevezetése a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Legyen tudatába annak, hogy Isten meghívta örök 

országába. Töltse el Krisztus öröme, hogy ne csak értelmét és akaratát, hanem érzelemvilágát is gazdagítsa Jézus tanítása. 

 

2) Részleges célkitűzéseinket annak a zsinati tanításnak szellemében fogalmaztuk meg, amely hangsúlyozza, hogy összefüggéseket kell látnunk 

Isten és Krisztus misztériuma, valamint az emberi lét és az ember végső célja között, és eközben egyáltalában nem kell lekicsinyelnie azokat a 

földi célokat, amelyeket egy-egy ember vagy közösség közvetlenül el akar érni Istentől kapott hivatása szerint. 

 

III. ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNY 

 

 

 A tanterv követelményrendszere az elmélet és a keresztény élet összhangjának fontosságát hangsúlyozza. A tanulóktól elvárjuk, hogy min¬den 

életszakaszban - az életszakasz sajátosságainak megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek tanúságot Krisztus mellett. 
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IV. TARTALOM 

 

1. évfolyam: Keresztény alapismeretek 

 

Sor Témakör Óraszám 

I. Isten családjába tartozunk 17 

II. Jézus Krisztus által lettünk Isten gyermekei 20 

III A Szentlélek vezet minket 10 

IV. Szabadon felhasználható ( ismétlés, játék- és énektanulás) 17 

V. Év végi ismétlés 10 

 Összesen: 74 

 

Oktatási cél: Bevezetés a keresztény hit világába. Ismerkedjenek meg a gyermek a történeti Jézus életének főbb eseményeivel. Ismerje meg 

Jézust, mint akit az Atya küldött. A gyermek ismerje meg hitünk elemi igazságait: Isten gyermekei vagyunk. Jézus Krisztus által leszünk Isten 

gyermekei. Tanítás a Mennyei Atyáról. Ő alapította az egyházat, amelyben élünk. Váljanak számára ismerőssé, érthetővé a vallási jelek, főbb 

szimbólumok, ismerkedjenek meg Isten leirt üzenetével, a Bibliával: a liturgikus év eseményeivel és kellékeivel, az egyházi élet szemléletével. 

Nevelési cél: Az Isten iránti szeretet megalapozása, a keresztény élet elemeinek gyakorlása. Vallási tapasztalatai révén véljék képessé a 

személyes imádságra, szorgalmazzuk a családi imádságot. Érezze jól magát Isten gyermekeinek családjában. Bevezetés a templomi életbe. 

Követelmény: megtanítani az alapvető imádságokat és az egyszerűbb egyházi énekeket. 

 

Javasolt témakörök:  

Isten gyermeke vagyunk. 

Isten szeret minket. 

Jézus a Fiúisten, aki értünk emberré lett. 

Jézus embertársaink szeretetére tanít. 

Jézus életét adta nekünk. 

Jézus most is jelen van életünkben. 

A katekizmus kérdései 

 

A Mennyei Atya szeret minket. 

 

Isten családjába tartozunk: 17 óra 
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Az első találkozás. Családunk. Mennyei Atyánk is van. A szüleim gondoskodnak rólam. A Mennyei Atya gondoskodik rólam. Szüleimmel 

beszélgetek. A Mennyei Atyával beszélgetek. Az angyalok. Őrangyalom. A templom a jó Isten háza. A templom belseje. Mindenszentek. 

Halottaink. Védőszentem. Névnap. Szent Miklós püspök. Ajándék készítés. Mikulás nap megünneplése. 

 

Jézus Krisztus által lettünk Isten gyermekeivé: 20 óra 

Karácsonyra készülünk. Jézus születése. A szenteste. A pásztorok köszöntik a kis Jézust. A napkeleti bölcsek ajándékot hoznak Jézusnak. 

Ajándékkészítés. Az ifjú Jézus. Az embereket tanítja Jézus. Jézus szereti a gyerekeket. Jézus szereti barátait. Jézus betegeket gyógyít. Jézus 

megvigasztalja a sírókat. A csodálatos kenyérszaporítás. Mindenkit szeressünk. Jézus ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe. Az utolsó vacsora. 

Jézus keresztútja. Jézus meghalt értünk. Jézus feltámadt. Jézus visszament a Mennyei Atyához. 

 

A Szentlélek vezet minket: 10 óra 

A szentlélek eljövetele. Engem is megkereszteltek. Jézus a jó pásztor. A szentmisén Jézus tanítását hallgatjuk. Ahol szeretet van, ott van a 

Szentlélek. "Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!" 

 

Szabadon felhasználható l7 óra 

Templomlátogatás, diafilm vetítése, halottak napja, karácsonyi felkészülés, anyák napja stb. 

 

Év végi ismétlés: 10 óra 

 

 

2. évfolyam: Jézus, a mi Megváltónk az Egyház közvetítésével 

 

Sor Témakör Óraszám 

I. Isten terve és az ember 10 

II. A Názáreti Jézus a Megváltó 8 

III Jézus Isten örömhírét hozza 9 

IV. Jézus az Isten Báránya 15 

V. Jézus él tovább Egyházában 16 

VI.. A katekizmus kérdései 12 

VII. Év végi ismétlés 4 

 Összesen: 74 
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Oktatási cél: Az elsőáldozásra való felkésztés első éve. A gyermek ismerje meg Jézus életének és tanításának főbb mozzanatait az evangéliumok 

alapján, különös tekintettel az Eukarisztia, a bűnbánat és a bűnbocsátással kapcsolatos vonatkozásokra. Ismerje meg Jézus tanítását: a 

Teremtőről, az emberről, a bűnről, Isten irgalmasságáról és az örök életről. Ismerje fel Jézus csodáiban isteni erejét és irántuk való szeretetét. 

Jézus van jelen az Eukarisztiában. "aki meghalt bűneikért és feltámadt megigazulásukra." 

Nevelési cél: A keresztény élet alapvető gyakorlatainak meggyökereztetése: imádság, templomba járás áldozatvállalás, kötelességteljesítés, 

jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein. Példánkkal az Oltáriszentség jelenlétében tanúsított magatartásunkkal ébresszük fel a gyermek 

hitét az Eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztusban. Segíteni kell annak felismerésében, hogy Jézusban Isten szeret minket, aki nekünk is 

megbocsát, és minket is meghív az örök életre. 

Követelmény: ….. 

 

Javasolt témakörök: 

Isten terve és az ember. 

A Názáreti Jézus a Megváltó. 

Jézus Isten örömhírét hozza. 

Jézus az Isten Báránya. 

Jézus él tovább Egyházában. 

A katekizmus kérdései 

 

Isten családjában élünk. 

 

Első téma: 10 óra 

Isten családja. Az Egyházat Jézus Krisztus alapította. Jézus tanított meg minket arra, hogy szóljunk az Atyához. A kereszt. Isten háza. 

Templomlátogatás. A szentély. A pap és segítői. 

 

Második téma: 8 óra 

A szentmisén ministránsok segítenek. Ikonok. Ikonok készítése. Játéktanulás. Istenhez imádkozunk. A Szent Liturgia. Ismétlés. Számonkérés. 

 

Harmadik téma: 9 óra 

Imádkozik az Egyház. Az ünneplés művészete. A kis herceg. Tanuljuk meg a teremtmények szavát! Isten szavát hallgatjuk. Ismerkedés a 

Bibliával. Napsugár és Holdsugár. 

 

Negyedik téma: 15 óra 
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Szent Miklós ünnepe. Ajándék készítése. Mária örömhírt kap. Jézus Krisztus születése. A fény öröme. Jézus Krisztus megkeresztelése. Útkereső. 

A mi ajándékunk Istennek. Ima írás. Jézus Krisztus önmagát ajándékozza nekünk. Ének tanulás, rajzolás. Isten megáld minket. Batyu készítése, 

ének tanulás. 

 

Ötödik téma: 16 óra 

A nagyböjti utazás. Ének tanulás. Lelkiismeretünk megvizsgálása. A boldog Herceg. Az útjelzők. Játéktanulás. Az útitársak. Az irgalmas 

szamaritánus. A vak virágai. Jézus az élet Ura. Ő az én apám. Jézus bevonulása Jeruzsálembe. A három fiú. Nagyhét - Szenthét. Jézus Krisztus 

feltámadása. Húsvéti tropár.  

 

Hatodik téma: 12 óra 

Találkozás a feltámadottal. Istenszülő édesanyánk. Ima tanulása. Jézus Krisztus mennybemenetele. Ének tanulás. A Szentlélek eljövetele. A szél. 

A tűz. Ima tanulása. Köztünk van Isten. Vele és Feléje. 

 

Év végi ismétlés: 4 óra 

 

 

3. évfolyam : Jézus Krisztus Isten ígérete. 

Találkozás Jézussal a bűnbocsánatban és az Eukarisztiában. Áldozási és gyónási tudnivalók. 

 

Sor Témakör Óraszám 

I. Jézus a megváltás művét folytatja Egyházában 10 

II. A bűnbocsánat szentsége 8 

III Jézus jelenvalóvá teszi áldozatát: az Eukarisztiában 8 

IV. A szentáldozás 10 

V. Jézus Krisztus Isten ígérete 16 

VI.. A katekizmus kérdései 12 

VII. Év végi ismétlés  - Gyakorlás - Vizsga 10 

 Összesen: 74 

 

Oktatási cél: Ismerje meg a gyermek a megváltás fogalmának egyes elemeit: kegyelem, bűn, áldozat, jóvátétel, továbbá a szentgyónáshoz és 

szentáldozáshoz szükséges ismereteket: erkölcsi törvény, lelkiismeret, szándékosság, a bűnök különböző fajtái, bűnbánat, erősfogadás, gyónás, 
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feloldozás, a bűnbánat öröme, elégtétel..., áldozás, kegyelem állapota, oltáriszentség, Jézus jelenléte, Jézus áldozata, hálaadás, Jézussal való 

együttlétünk öröme. 

Nevelési cél: A Krisztus - központú gondolkodás, a rendszeres szentségi élet kialakítása, a hálaadás, az eucharisztikus és a bűnbánó lelkület 

megalapozása. Élje át a gyermek Jézussal való közösségünk örömét. Felkészülés a gyónásra, a kiengesztelődés, a lelkiismeret vizsgálás 

gyakorlata, a bánat és erő fogadás felindítása, a gyónás módja. Felkészülés és szentáldozásra, az áldozás módjai, imádság szentáldozás után. 

Követelmény: …. 

 

Javasolt témakörök: 

Jézus a megváltás művét folytatja Egyházában 

A bűnbocsánat szentsége. 

Jézus jelenvalóvá teszi áldozatát: az Eukarisztiában 

A szentáldozás. 

Jézus Krisztus Isten ígérete 

A katekizmus kérdései 

 

Jézus Krisztus Isten ígérete 

 

Bevezetés:     10 óra 

Életünk Jézus Krisztusban. 

 

Isten ígérete számunkra:    54 óra 

Isten Fia. Mária és az ígéret beteljesedése. 

József és az ígéret beteljesedése. A karácsonyi tropár. Jézus Krisztus születése. Jézus Krisztus bemutatása a templomban. Menekülés 

Egyiptomba. A 12 éves Jézus a templomban Keresztelő Szent János előkészíti az utat Jézusnak. Jézus Krisztus megkeresztelése. 

Szent Miklós nap. A négy evangélista. Feladatlapok kitöltése. Színezés. Videofilm vetítés. Összefoglalás. Számonkérés. / Imák kívülről, éneklés, 

kazetta hallgatása. 

Karácsonyi előkészület. 

Jézus megkísértése a pusztában. 

 Jézus segít kísértéseket legyőzni. Jézus tizenkét tanítványt választ Jézus az Ígéret. Jézus az első csodáját teszi. Jézus a mi tanítónk. Jézus a 

szívünkbe lát. Jézus segít, amikor szükségünk van rá. Jézus új magatartást tanít. Jézus meggyógyít minket. Jézus lelkünk és testünk orvosa. Jézus 

és a szombati nyugalom törvénye. Tesztlapok kitöltése, keresztrejtvények megoldása. Összefoglalás. Számonkérés.  

Jézus megmutatja nekünk, KICSODA Ő ( Színeváltozás )  
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Jézus megmutatja nekünk isteni hatalmát. Jézus a mi Királyunk ( Virágvasárnap ) Jézus a mennyországról tanít minket. Az utolsó vacsora. Jézust 

bíróság elé állítják. Nagypéntek. Templomlátogatás. Zenehallgatás. 

"Feltámadás" Az ígéret beteljesedett. Pászkaszentelés.  

Előkészületek az első szentáldozásra.      10 óra 

A Tízparancsolat. Templomlátogatás. 

A szent liturgia és a szentáldozás. A szentgyónás. Lelkitükör megismerése. Gyónás előtti, áldozás előtti és utáni imák. A szülőkhöz. Próbák. 

Elsőáldozási vizsga. 

Év végi összefoglalás.     Számonkérés. 

 

4. évfolyam: Liturgikus és szentségtani alapismeretek. A Liturgia mélyebb megismerése  

 

Sor Témakör Óraszám 

I. Isten népe ünnepel. 8 

II. Az ünneplés helye, ideje és kellékei. 14 

III A húsvéti misztérium ünneplése. 6 

IV. A liturgikus év ünnepei. 10 

V. A szentségek és szentelmények. 14 

VI.. A katekizmus kérdései 12 

VII. Év végi ismétlés   10 

 Összesen: 74 

 

Oktatási cél: A liturgikus alapismeretek bővítése. A tanulóban elmélyítjük a szentmise, a szentségek, a liturgikus ünnepek, cselekmények, 

helyek, idők és kellékek jelképrendszerének ismeretét, hitünk megünnepelt igazságait. A különböző rítusok. 

Nevelési cél: Cselekvő bekapcsolódás az üdvösség nagy eseményeinek ünneplésébe. Tevékeny részvétel a szentmisén: imádság, éneklés, 

ministrálás... Bekapcsolódás az Egyház imádságos életébe: zsolozsma, keresztút, rózsafüzér, litánia...Az egyéni, családi és közösségi imaélet 

elmélyítése. 

Követelmény: … 

 

Javasolt témakörök: 

Isten népe ünnepel. 

Az ünneplés helye, ideje és kellékei. 

A húsvéti misztérium ünneplése. 
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A liturgikus év ünnepei. 

A szentségek és szentelmények. 

A katekizmus kérdései 

 

„Szentség a szenteknek” 

 

Bevezetés az egyház liturgiájába: 8 óra 

Az első találkozás, ismerkedés. Szentség a szenteknek. Az ősegyház húsvéti örömünnepe. A templom. A múlt évi anyag összefoglalása. Így éltek 

az első keresztények. Felmérés. 

 

Kereszténység és bérmálás: belépés az Egyházba: 14 óra 

A keresztséggel az Egyházba lépünk." Távozz Sátán!" Ragaszkodás Krisztushoz. Az olaj: öröm és gyógyítás. A víz: halál vagy élet? Az igazság 

köntöse. Személyes pünkösdünk. "A Szentlélek ajándékának pecsétje. „Vég nélküli élet Isten Országában. Új életet élünk. Beléptünk az 

Egyházba. Hitjelöltek régen és ma. Megkereszteltek, vállalom. Számonkérés. 

 

Eukarisztia: élet az egyházban: 29 óra 

Az Egyház összegyülekszik és imádkozik. A kenyér és a bor előkészítése. " Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa ". Mi mindenre van 

szükségünk? " Jó az Urat dicsérni." Jézust Istennek valljuk. "Jertek, imádjuk Krisztust" Háromszorszent. Az apostolok tanítására figyelünk. " 

Hallgassuk a szent evangéliumot! " A hitjelöltek liturgiája. Összefoglalás. Számonkérés. Együtt a kerubokkal. " Szeressük egymást.." Megvalljuk 

hitünket. A pap felajánlja adományainkat Istennek. Jézus Krisztus önmagát ajándékozza nekünk. " Valóban méltó.." Az előszenteltek liturgiája. 

A mi Atyánkhoz imádkozunk. A szentáldozás. " Láttuk az igazi világosságot..." Visszatekintés a Szent Liturgiára. Számonkérés. Egész életünk 

liturgia. Napi imádságaink. A nagyhét liturgiája. " Jertek, igyunk, új italt..."Összefoglalás. Számonkérés. 

 

A gyógyítás szentsége: bűnbocsánat és betegek kenete: 6 óra 

Eltávolodtunk Istentől. Visszatérünk Istenhez. Az Atya visszafogad bennünket. Az Atya felkészít Isten Országára. A betegek kenete. " Lelkek és 

testek orvosa..." Összefoglalás. 

 

A hivatás szentségei: a házasság és egyházi rend: 7 óra 

A " nagy titok ." Az Egyház megáldja a hitvesi szeretetet. Isten vezetőket ad az Egyháznak. Az apostol utódok és segítőik. Isten népének szolgái. 

Szolgálatra készülünk. Összefoglalás. Számonkérés. 

 

Szertartások, szentelmények: 10 óra 
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Az alkonyati Istentisztelet. A reggeli istentisztelet ( Utrenye ). Egyéb szertartások szentelmények. A temetés. " Szentség a szenteknek!" 

Összefoglalás. Számonkérés. 

 

5. évfolyam: Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással ( Ószövetség ) 

 

Sor Témakör Óraszám 

I. Bevezetés az ószövetségi Szentírásba 7 

II. A törvény könyvei 9 

III Történeti könyvek 10 

IV. A prófétai könyvek 9 

V. Bölcsességi könyvek 10 

VI.. Beteljesedett 14 

VII. Év végi ismétlés 15 

 Összesen: 74 

 

Oktatási cél: A gyermek ismerje meg az Ószövetségi Szentírás részleteit, ismerje fel bennük Istennek nekünk szóló üzenetét, valamint a belőlük 

sugárzó végtelen isteni szeretetet. Az ószövetségi elbeszélések alapján szeretnénk megéreztetni a gyermekkel Isten végtelen, ajándékozó 

szeretetét, amelynek csúcsaként egyszülött fiát adta értünk, hogy "mindaz, aki hisz benne, meg ne haljon, hanem örökké éljen". Ezzel az 

elsőáldozás utáni időben fokozatosan elmélyítjük a gyermek hitismereteit. 

Törekednünk kell arra, hogy a tanuló észrevegye az ószövetségi elbeszélések Újszövetségre mutató jellegét. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 

hogy ebben az életkori szakaszban a gyermek még nem rendelkezik történelmi ismeretekkel, nem képes történelmi távlatban gondolkodni.  

Nevelési cél: Tanuljuk meg felismerni a Szentírásban Isten nekünk szóló üzenetét. Alapcélkitűzés, hogy megragadjuk a gyermek bizalommal teli 

érdeklődését és azt Isten szeretetére irányítsuk. Az elsőáldozás utáni időben ezzel mélyítjük el Istennel való szeretetkapcsolatát. Tudatosítanunk 

kell, benne, hogy miként a bibliai ember élete, az ő élete is Isten kezében van. Segítsük őt abban, hogy mindennapi életében bizalommal 

hagyatkozzék a Mennyei Atya gondviselő jóságára. Alakítsuk ki benne a készséget, hogy figyeljen a népét féltő szeretettel vezető és a minden 

problémára válaszoló Úr szavára.  

 

Javasolt témakörök: 

Pátriárkák. 

A szövetség. 

Királyok és próféták. 

Tanítás az Isten országáról. 
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Bölcsességi írások 

Az írások beteljesedése 

 

"...az Írások szerint" 

 

Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba: 7 óra 

Az első találkozás, ismerkedés. "Szentség a szenteknek". " A könyvek könyve " Mi a Biblia? A Biblia használata. ( ismétlések ). Felmérés a 

tavalyi anyagból. " Ma beteljesedett az írás." Az Úr Szép Országba Vezérel ". Az Ószövetség földrajza. 

 

A törvény könyvei: 9 óra 

Isten látta, hogy ez jó. A világ és az ember teremtése. "Minden lény rossz útra tért." Káintól Bábelig. "Számold meg a csillagokat!" Ábrahám, az 

Úr választottja." Ezentúl Izraelnek hívjanak!" Jákob története. "Húsz ezüstért" József, az álomlátó. "A vízből kihúzott" Mózes küldetése. "Az Úr 

harcol értetek" Menekülés a szabadságba. Összefoglalás. Számonkérés. 

 

A történeti könyvek: 10 óra 

'Az Úr a te Istened veled lesz". Az Ígéret földjének elfoglalása. "Aki fél és retteg, térjen vissza!" A Bírák kora. "Adj nekünk királyt!" Az utolsó 

bírák s az első királyok. "Trónod örökre szilárd marad" Dávid király és bölcs Salamon. "Meddig akartok még kétfelé sántikálni?" Illés a 

szenvedélyes próféta. „A Babilon folyóvizei mellett. Fogság és hazatérés. "A mindenség királya föltámaszt minket" Mattatiás és fiai. "Szépsége 

mindenkit megigézett" Judit és Eszter története. Összefoglalás. Számonkérés. 

 

A prófétai könyvek: 9 óra 

"Itt vagyok, engem küldj" "Új szövetséget kötök" Jeremiás könyve. "Kinyitom sírjaitokat" Ezekiel könyve. "Mené, Tekél, Parszin" Dániel 

könyve. "Eljegyezlek hűséggel" A kis próféták. "Közeleg Királyod" A kis próféták. II. "Három nap és három éjjel" A kis próféták. III. 

Összefoglalás. Számonkérés. 

 

Bölcsességi könyvek: 10 óra  

"Az Úr adta, az Úr elvette" Jób könyve. "Minden lélek dicsérje az Urat" A Zsoltárok könyve. "Az én szám bölcsességet szól" A bölcsességi 

könyvek. Példabeszédek könyve. Prédikátor könyve. Énekek Éneke. Bölcsesség könyve. Sirák fia könyve. Összefoglalás, kastélylátogatás. 

Számonkérés. 

 

Beteljesedett: 14 óra 
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A Salamoni ítélet. Bálám szamara. Ámosz Ozoás könyve. Mikeás Szofoniás könyve. Náhum Habakuk könyve. Aggeus Zakariás könyve. 

Malakiás Abdiás könyve. Joel Jónás könyve. Az írások beteljesednek. Az Ószövetség az Egyházban él. Feladatok a tanév végi összefoglaláshoz. 

Tanév végi ismétlés: 15 óra 

 

6. évfolyam: Biblikus hittan ( Újszövetség ) 

Isten üdvösségtervének kibontakozása Jézus Krisztus által. 

 

Sor Témakör Óraszám 

I. Kinyilatkoztatás és hit. 10 

II. Hiszek egy Istenben, az Atyában. 8 

III Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. 12 

IV. Hiszek a Szentlélekben. 8 

V. A keresztény misztérium ünneplése. 18 

VI.. A keresztény imádság. 8 

VII. A katekizmus kérdései        Év végi ismétlés 10 

 Összesen: 74 

 

Oktatási Cél: Hitünk legfontosabb tanításainak megismertetése a kinyilatkoztatás, a Biblia és a Szenthagyomány alapján, hogy Egyházunk 

tanítja. Építse be a tanuló ismeretvilágába a legfontosabb hitigazságokat. 

Nevelési cél: Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni ( hiszem, mert az Egyház tanítja ), megélni, és 

másoknak továbbadni. 

 

Javasolt témakörök: 

Kinyilatkoztatás és hit. 

Hiszek egy Istenben, az Atyában. 

Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. 

Hiszek a Szentlélekben 

A keresztény misztérium ünneplése. 

A keresztény imádság. 

A katekizmus kérdései 

 

„Velünk az Isten” 
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1 Témakör: 10 óra 

Ismerkedés. Általános bevezetés. Isten szava a Bibliában. Az ószövetség átismétlése. Az újszövetség keletkezése. Az újszövetség könyvei. A 

négy evangélista és jelképei. Egy kis földrajz, egy kis történelem. Összefoglalás. Dolgozatírás. 

 

2. Témakör: 8 óra 

Templomlátogatás, ikonosztázion. Máté apostol és evangélista. Máté evangéliumának üzenete. A hegyi beszéd. Jézus példabeszédei MT 

evangéliumában. Halottak napja. Összefoglalás. Dolgozatírás. 

 

3. Témakör: 12 óra 

Szent Márk evangélista. Márk evangéliumának üzenete. Templombúcsúra való felkészülés. Videó vetítés Lukács evangéliuma alapján. Lukács 

evangélista. Az irgalmasság evangélistája. Az irgalmas szamaritánus és a tékozló fiú története. Az imádság evangéliuma. Videó vetítés Lukács 

evangéliuma alapján II. Összefoglalás. Számonkérés. Karácsonyi felkészülés. 

 

4. Témakör: 8 óra 

Úrjelenés ünnepe, házszentelés. János evangélista. Jézus alakja János evangéliumában. Képek János evangéliumából. Szenvedés történet. 

Dolgozatírás. Félévi értékelés 

 

5. Témakör: 18 óra 

Gyertyaszentelő ünnepe. A húsvét örömhíre ( János ev.) Feladatmegoldások. Nagyböjti felkészülés. I-II. Az apostolok cselekedetei 1-7 f. 

Istenszülő az Újszövetségben. Saul története. A pogányok története. Ap csel. 10-15 f. Apostolok cselekedete. 16-28 f. Összefoglalás. 

Dolgozatírás.  

Nagyböjti szertartások. A Páli levél I-II-III. Összefoglalás 

 

6. Témakör: 8 óra 

A katolikus levelek Húsvéti előkészületek Nagypéntek- Nagyhéti szertartások. Húsvét utáni vasárnapok. A jelenések könyve I. Anyák napja. A 

jelenések könyve II. Összefoglalás. 

 

7. Témakör: 10 óra 

Az ószövetség az újszövetségben I-II. Jézus Krisztus menybemenetele. 1998 a Szentlélek éve. Pünkösd. Az Újszövetség az egyházban. 

Feladatmegoldások. Az Újszövetség: mindennapi kenyerünk. Összefoglalás. Év végi értékelés. Hálaadás. 
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7. évfolyam: Egyháztörténelem. Krisztus a megtestesülés által a történelemben. 

 

Sor Témakör Óraszám 

I. Az üdvösség műve az egyház életében bontakozik ki. 6 

II. Az Egyház életének indulása. 11 

III Az egyház elterjedése a világban. 14 

IV. Az egyház folyamatos megújulása. 20 

V. Az Egyház ma is tovább él. 15 

VI.. A katekizmus kérdései 4 

VII. Év végi ismétlés 4 

 Összesen: 74 

 

Oktatási cél: Az egyházban továbbélő Krisztust mutatjuk be az Egyház történelméből vett képek által. Segítjük a tanulót abban, hogy sokrétű és 

korszerű ismereteket szerezhessenek az Egyház alapításáról, lényegéről ( isteni és emberi sajátosságairól ), életéről, szervezeteiről és céljairól. 

Nevelési cél: Vállalja Egyházát, érezzen együtt Egyházával ( sentire cum Ecclesia ), vállaljon felelőséget Egyházáért. 

Követelmény: … 

 

Javasolt témakörök: 

Az üdvösség műve az egyház életében bontakozik ki. 

Az Egyház életének indulása. 

Az egyház elterjedése a világban. 

Az egyház folyamatos megújulása. 

Az Egyház ma is tovább él. 

A katekizmus kérdései 

 

Krisztus tovább él Egyházában. 

 

"Bízzatok, én legyőztem a világot" / 6 óra / 

Krisztus a történelem Ura. Az antik világ a kereszténység bölcsője. Az apostoli atyák kora. A hitvallók kora. A vértanuk kora. ( Vértanú akták 

olvasása ). A korai keresztény közösségek élete. Összefoglalás. Számonkérés. 
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"Ti vagytok a világ világossága!" / 11 óra /  

A kereszténység szabad! Az Egyház gondjai Konstantin birodalmában. Az első egyetemes zsinat. Az egyiptomi remeték. A monostorok 

szervezője: Nagy Szent Bazil. Aranyszájú Szent János. A nyugati egyházatyák. A Birodalom bukik, a kereszténység és. A Pantokrátor. 

Összefoglalás. Számonkérés. Keresztrejtvény. 

 

„Hirdessétek minden népnek!" / 14 óra / 

Szent Benedek fiai Európa nevelői. A megtért frankok a pápaság védelmezői. Képrombolás az iszlám előretörése idején. Az ikontisztelet 

igazolása. Damaszkuszi Szent János. A szláv népek apostolai: Szent Cirill és Metód. A kijevi Russz megtérése. A kialakuló magyarság és a 

kereszténység. Kereszténység a Kárpát-medencében. a honfoglalás előtt. Bizánci térítők Magyarországon. A római katolikus egyházi szervezet 

hazánkban Szent István apostoli király. Bizánci kapcsolatok az Árpádok korában. Szentjeink. Szent Margit "az örök király leánya" Térképek 

használata. Könyvek, lexikonok. Videofilm megtekintése. Összefoglalás. Számonkérés. 

 

"Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele" / 20 óra / 

A keleti egyházszakadás. A keresztes hadjáratok. Eretnekség és inkvizíció. Assisi Szent Ferenc, Isten szegénykéje. Árpádházi Szent Erzsébet, az 

irgalmasság szentje. A tatárjárás. Radonyezsi Szent Szergej. A pápai tekintély hanyatlása a szorongatott bizánci egyház. Az egységet kereső 

firenzei-bázeli zsinat. Déli harangszó. Egyházi összefogással a török ellen. Luther Márton. Az evangélikusok. Kálvin János. A reformátusok. 

Morus Szent Tamás, az angol szakadás vértanúja. A hitviták tüzében. Katolikus megújulás. Pázmány Péter. A Krisztusban balgatagok. Az 

Egyház további terjeszkedése. A keleti egyház az iszlám és a katolikus restauráció között. Utak a megújulásban.) Összefoglalás. Számonkérés. 

 

"Hogy mindnyájan egyek legyenek" / 19 óra / 

Az Unió. A Munkácshoz tartozó bizánci rítusú hívek helyzete. Az erdélyi görög szertartásúak. Az eperjesi egyházmegye. A Miskolci Exarhátus. 

Máriapócs. Az egyház sorsa a felvilágosodás korában. A forradalmak hatása egyházunkra. Megájult az egyházi élet. Newman. Don Bosco. 

Küzdelem a hajdúdorogi egyházmegye felállításáért. "Mindent megújítani Krisztusban!" A világháborúk az emberség próbái. Akik magukra 

vették az elhagyottak sorsát.  Századunk hitvallói. A II. vatikáni zsinat. Az ökumenizmus. Görög katolikusok a világban. Hajdúdorogiak a 

Magyar Görög Katolikus Egyházmegyéért. ( Levéltár. )  Hogyan él bennem Krisztus: Összefoglalás. Számonkérés. 

 

Év végi ismétlés: / 4 óra / 
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8. évfolyam: Biblikus erkölcstan. Életünk Jézus Krisztus követésében. 

 

Sor Témakör Óraszám 

I. Meghívások a Bibliában, az ember hivatása. 15 

II. Az emberi személy méltósága. 14 

III Az emberi közösség. 16 

IV. Az isteni üdvözítés: a törvény és a kegyelem. 15 

V. Szeresd Istent. 4 

VI.. Szeresd embertársadat. 4 

VII. A katekizmus kérdései      Év végi ismétlés 6 

 Összesen: 74 

 

Oktatási cél: Ismerje meg a tanuló az alapvető keresztény erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet törvényeit. Tanulja meg, hogy Krisztus követése 

keresztény élethivatásunk. 

Nevelési cél: Élete legyen személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. Legyen meggyőződése, hogy minden igazi örömnek és boldogságnak 

alapja Isten törvényeinek megtartása, az Isten által számára kijelölt élethivatás elfogadása. Tudatosan vállalja a keresztény élet áldozatait, hogy 

élete végéig Krisztus követője maradjon az Egyház közösségében. Készüljön fel a keresztény családi életre és a társadalom életében való 

részvételre. 

Követelmény: … 

 

Javasolt témakörök:  

Meghívások a Bibliában, az ember hivatása. 

Az emberi személy méltósága. Az emberi közösség. 

Az isteni üdvözítés: a törvény és a kegyelem. 

Szeresd Istent. 

Szeresd embertársadat. 

A katekizmus kérdései 

 

"A boldogság útja" 

 

Bevezetés: 1 óra 

Mit keresünk itt: boldogulást vagy boldogságot? 
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Világnézet, világképek: 15 óra 

Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik. Boldogságunk forrását keressük "Nálad van az életnek forrása" Az Istent kereső ember. "Minden szem 

terád vár" Ki a te Istened.? "Én vagyok atyáidnak Istene" Ősi elképzelések Istenről " Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. A kinyilatkoztatás Istene 

"Jahve: Én vagyok, aki vagyok" Isten ujjlenyomatai "Mindent Bölcsességeddel alkottál". A világ Isten ajándéka "Kezdetben teremtette Isten..." 

Természettudomány és Istenbe vetett hit "Hozzon létre a föld..." Forrásaink. Összefoglalás. Számonkérés. 

 

Az Isten képére és hasonmására teremtett ember: 14 óra 

"Boldog vagy, és jól lesz dolgod..." Örök kérdéseink "Mi az ember, hogy megemlékezel róla?" Isten földi képviselője "Teremtsünk embert 

képmásunkra!" A földből való ember "Így az ember élőlénnyé" Garancia és használati utasítás "Hogy művelje és őrizze" Legnagyobb álmunk 

"Nem jó az embernek egyedül lennie" Házasság és család Ezért a férj feleségéhez ragaszkodik..." Felelőségünk. Összefoglalás. „Hogy jó feleletet 

adjunk" Számonkérés. 

 

Erkölcsi életünk alapelvei: 17 óra 

"Boldogok, kiknek útjuk feddhetetlen." Útbaigazításra várva "Isten őrzi az igazak útját" Isten szövetséget köt népével "A törvény Mózes által 

adatott" A boldogság tíz útjelzője "Ha megtartjátok, élni fogtok" Honnan ered a boldogtalanság? "Egynek engedetlensége miatt" Kísértés a 

rosszra” Olyanok lesztek, mint az istenek" Bűntudat és lelkiismeret furdalás „Mit tettél?" Büntetés, vagy bűnhődés? "Visszatérsz a porba..." A 

bűn láncreakciója "Elhatalmasodott a bűn." Isteni kegyelem az igazaknak "Szövetséget kötök veletek" Életszabályaink Összefoglalás "Boldogok, 

kik az Úr törvényében járnak" 

 

A vallásosság alapjai: 15 óra 

"Boldogok, kik az Isten igéjét hallgatják és megtartják!" Hiszek! "Ábrahám hitt Istennek s ez megigazulására szolgált." Az alázatos bűnbánat 

"Könyörülj rajtam Isten..." Isten imádása "Jahve dicsősége betöltötte a templomot" Bálványok és hamis vallásosság "Emészt a buzgalom az 

Úrért..." Kegyelem és önfegyelem "Bort és részegítő italt nem iszik" A megalapozott hit "Boldog, aki hitt" Jézus személye "Ki ez? Örömünk. 

Összefoglalás. „Örüljetek és vigadjatok!" 

 

Szabadon felhasználható: 6 óra 

 

Év végi ismétlés: 6 óra 
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V. MÓDSZERTANI ALAPELVEK JAVASLATOK 

 

A hit fejlődése  - a hitoktatási és nevelési célja - szempontjából, az általános iskolásokat 3 csoportra oszthatjuk: 

1 - 3. osztály: felkészülés az eucharisztikus életre, 

4.- 6. osztály: megerősödés az istengyermeki életben, 

7. - 8. osztály: a tudatosan vállalt katolikus életszemlélet alakulása, 

 

A rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori sajátosságokhoz igazodva - egy-egy fejlődési szakasz 

követelményének megfelelően - kisebb ciklusokban építkeztünk. 

a) A kisiskolás kor érzelmi – értelmi - akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási ismereteket csupán alapozzuk és megindítjuk a gyermeket a 

keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a gyermekek közvetlen környezetükben (család, rokonok, emberek, osztály és templomközösség) 

szerzett tapasztalataira építünk. 

b) A személyiségfejlődés következő szakaszában - figyelembe véve a közösségi élet felé fordulás, a szociális érzés, és a tettrekészség 

tényezőinek megjelenését - a keresztény életgyakorlattal kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és mélyítjük. 

Figyelembe vesszük, hogy ezek a gyermekek már képesek akarati életükben a jó és rossz differenciáltabb szemléletére és ennek alapján 

gyakorlatuk formálására. Nevelésükben az önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk. 

c) A serdülők és serdültek korcsoportjának adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi ismereteit hatékonyan bővítjük, és 

hangsúlyozzuk az ifjúkorban tudatosan vállalt katolikus életszemlélet és gyakorlat fontosságát. 

 

A tanterv megvalósításhoz módszertani szempontból az Általános Direktórium útmutatásait ajánljuk segítségül: 

A legfontosabb módszertani alapelv: "A jó emberi és keresztény kvalitások sokkal termékenyebbé teszik a katekézist, mint bármelyik módszer" 

(D 71). 

A hitoktatónak "mindig az írott vagy hagyományozott kinyilatkoztatást és az egyházi tanítást kell szem előtt tartania. Ezen kívül, bármelyik 

részletről is legyen szó, a katekétának pontosan kell tudnia, hogy az éppen tárgyalt anyagnak, hogyan áll középpontjában Krisztus misztériuma; 

hogyan tanít ebben a részletkérdésben az egyház,... hogyan ünnepli ezt a liturgiában, és hogyan valósítja meg hívei életének gyakorlatában" (D 

45). 

A "katekézis anyaga egészének Szentháromság - központúnak kell lennie" (D 41). 

A katekézis történhet deduktív és induktív módszerrel: vagy az isteni világból indul ki, és eljut az emberig; vagy az emberi világból (bibliai 

események, liturgikus történések, az egyház és a mindennapi élet eseményei) indul ki és eljut az isteni világhoz. 

"Olyan pedagógiai módszert kell kiválasztani, amely megfelel a hitoktatásban részt vevők közösségi körülményeinek" (D 46). 

"Minden emberi tanítás első követelménye,... hogy lehetővé tegye és felébressze a belső tevékenységet abban, akire irányul. A katekézissel tehát 

a hit belső aktusát kell felébreszteni" (D 75). 
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A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget nyújtanak az ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb 

megszilárdításához. Egyben segítséget nyújtanak az alkalmazásnál is. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális eszközöknek széles 

skálája, a rajz, a bábozás, a dramatizálás megoldásaival együtt. Mindez előkészíti a serdülőknél a kép-meditáció beépítését is. Ezeket 

korcsoportonként más-más hangsúllyal és céllal kell alkalmaznunk a foglalkozásokon. 

 

Az első évben beiskolázott gyermekeket csak rövid időre köti le az alapvetően fogalmi gondolkodásra épülő ismeretszerzés: ebben az 

évfolyamban különösen fontos tehát a személyiség sokoldalúságát tekintetbe vevő, komplex módszerek alkalmazása. A jó hittanóra később sem 

törekedhet elsősorban ismeretközlésre és az ismeretek ellenőrzésére: a hitbe, a keresztény életbe kell bevezetni, belegyökereztetni a gyermekeket. 

Az anyag feldolgozásánál alkalmazzuk: az érzelmileg motivált, személyes jellegű beszélgetéseket; megfigyelések végeztetését; értékelések és 

ítéletalkotások ütköztetését; a dramatizálást; az élményrajzokat; az énekes-mozgásos és zenés gyakorlatokat; a rendszerezés, összefoglalás és 

értékelés rejt¬vényszerű és játékosan tesztelő feladatait; az áhítat perceinek képelmélkedésekkel s egyéb ihletett megoldásokkal történő 

motiválását 

Az elsajátítás megkönnyítésére és az életkori sajátosságokat figyelembe véve játékos, mozgásos, kreatív elemeket építünk be a foglalkozásokba. - 

Alkalmazott szemléltető módszerek: rajzos magyarázó; poszter-kép; diavetítés; flanel tábla. Az elmélyítéshez javasoljuk a bábozást és a 

dramatizálást. 

 Módszertani szempontból ajánljuk az induktív eljárást, a szemléltetést, a dramatizálást és a rajzos önkifejezést. 

 

 

VI. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS 

 

Az ellenőrzési és értékelési alapelveknél a didaktika nyújtotta lehetőségekkel kell élnünk. Többek között a feladatlapos vizsgálódás különböző 

megoldási formáit is használhatjuk. Értékelésünknél figyelemmel kell lennünk, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és értékelhető. A 

hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése és Isten ítéletére tartozik. Alapszabályunk legyen, hogy értékelésünk 

mindig nevelőértékű legyen, és érdemjegyekkel úgy osztályozzunk. 

 

 

VII. FELTÉTELEK 

 

Tárgyi feltételek: TV, videó készülék, Dvd lejátszó, projektor, videofilmek, tankönyvek, füzetek diafilm és térképek. 

 

Tankönyveink: 

Dr. Edelényi István: A Mennyei Atya szeret minket. 
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Kondás Sándor: Isten családjában élünk. 

Dr. Kaulics László: Isten ígérete Isten fia. 

Dr. Ivancsó István Szentség a szenteknek. 

Dr. Obbágy László: " ... az Írások szerint"  és Velünk az Isten  

Dr. Mosolygó Marcell: Krisztus tovább él Egyházában 

Dr. Orosz László: A boldogság útja I. 

Dr. Király Ernő: Jézussal a boldogság útján. 

 

A tanulók : 

Tudjanak eligazodni a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Tanulják és gyakorolják a türelmet és az együttműködést a beszédpartnerekkel. 

Ismerjék és alkalmazzák a kapcsolattartás elemi udvariassági szabályait. Kapcsolódjanak be vitákba, tanuljanak érvelni, indokolni. Törekedjenek 

a tiszta hangképzésre és helyes intonációra 

Legyenek képesek szöveget értelmesen, megfelelő tempóban olvasni. Sajátítsák el az értő, néma olvasás képességét. 

Írjanak megfelelő tempóban, olvashatóan. 

A felismerés szintjén ismerjék a szó hangalakja és jelentése közötti összefüggéseket. 

Legyenek képesek egyszerű rövid szövegek tartalmi összefoglalására, elemi szintű szövegelemzésre. 

 


