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Kedves Szülők!
Az általános iskolák 1-8 évfolyamán lehetőség van arra, hogy a
gyermekek etika vagy hit- és erkölcstant tanulhassanak. A következő
tanévben is szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését a hit- és
erkölcstan órára. A döntéshez az alábbiakban szeretnénk rövid segítséget
nyújtani:

Amit a Katolikus Hit - és Erkölcstan nyújt:
Szentírás:
A bibliai történeteken keresztül, Jézus tanítása és a Katolikus Egyház
tanításai alapján a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelően
megismerkedhetnek

Isten

szeretetével,

Istennel

élő

kapcsolatot

alakíthatnak ki, aki biztos támasz az életükben.
Értékek:
Olyan témakörökkel és kérdésekkel
foglalkozunk, amelyek hozzájárulnak a
gyermekek

erkölcsi

érzékének,

lelkiismeretének fejlődéséhez, miközben
a

gyermekek

maradandó

értékeket

erősítenek meg magukban, fejlődnek bennük azok a pozitív belső
késztetések, illetve erények, amelyek segítenek a jó és a rossz
felismerésében, értékeken alapuló, felelős döntések meghozásában.
Közösség:
A hit - és erkölcstan órákon gyermeke olyan közösséghez
kapcsolódhat, melyben társaival Krisztus köré gyűlve megélheti a
bizalmat, a valahová tartozás élményét, az egységet, tanulhatja az
együttműködést,

a

kommunikációt,

a

konfliktuskezelést,

a

tiszteletet, a felelősségvállalást. A közösség erőforrás, megtartó erő,
amihez egyéni értékeivel gyermeke is hozzátesz.

Barátság, játék, öröm:
A

hittanórák

érdekes,

tartalmas

élmény

és

gazdag

foglalkozások keretében zajlanak.
A

gyermekek

megfelelő

életkoruknak

érdekes

színes

munkatankönyvekből
játékkal
alapvető

ismerhetik
bibliai

személyeket

és

sok
meg

az

történeteket,
betekintést

nyerhetnek Jézus életébe, megismerhetik ez által a tanítását.
Fontos szerepe van a közös tevékenységnek, játéknak,
gondolkodásnak és a beszélgetésnek.

Hisszük, hogy ezek az értékek
biztos támpontot jelentenek gyermeke életében.

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni?
• Amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé.
• Amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsőbb osztályba jár, akkor május 20-ig jelezheti írásban
szándékát az iskola felé.
Minden diákot szeretettel várunk!
Nem feltétel sem az egyházhoz tartozás, sem hogy megkeresztelt legyen a gyermek.
Krisztus mindenkit üdvözíteni akar!
A jövő tanévi találkozás reményében:
Veszprémi Főegyházmegye Hitoktatási Iroda
Elérhetőség:
E mail: hitoktatas@veszpremiersekseg.hu

