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Tárgy: Tájékoztató a Református Hités erkölcstan választásról
Tisztelt Szülő, Gondviselő!
Lassacskán a nyolcadik éve annak, hogy az általános iskolai oktatásban bevezették a
kötelezően választható Etika, vagy valamely egyház által szervezett Hit- és erkölcstan órákat.
A legtöbbeknek vélhetően már van tapasztalata, információja arról, hogy ez mégis mit is
jelent, egyik vagy másik tantárgy esetében mire is számíthat. S bár ez így van, jelen
tájékoztató levelemben, már csak a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében is,
néhány pontban a leggyakrabban felmerülő kérdésekre kívánok választ adni.
A legelső kérdés, amely sokakban megfogalmazódik az, hogy mégis ki az, aki
Református Hit- és erkölcstan órát választhat. A válasz röviden az, hogy bárki. Persze,
elsősorban a református gyermeket, vagy a Református Egyházhoz valamilyen módon
kapcsolódó családok gyermekeit várjuk. Mindazáltal mást is szeretettel fogadunk, meg nem
keresztelt, vagy éppen egyházhoz semmilyen módon nem kötődő gyermekeket is. Ami igazán
fontos, hogy érdeklődő és nyitott legyen.
A második gyakori kérdés, hogy jelent-e bármi plusz terhet, akár a gyermekre, akár
pedig a családra nézve a Hit- és erkölcstan oktatáson való részvétel. A válasz az, hogy nem. A
tanuláshoz szükséges eszközöket (tankönyvet, munkafüzetet) ingyen biztosítjuk a diákok
számára. Időben és elfoglaltságban sem jelent többlet terhet, hiszen az órák az esetek döntő
többségében az Etika órával párhuzamosan kerülnek megtartásra csoportbontásban.
A templomba járás, istentiszteleten való részvétel nem kötelező. Mindemellett
rendszeresen szoktuk hívogatni a gyermekeket az alkalmainkra, különösen is az ünnepeinkre,
ahol – ha kedvük úgy tartja – szavalattal, énekléssel léphetnek fel. Ez sem kötelező, ám a
többségük örömmel szokta elvállalni.
Figyelünk arra, hogy a Református Hit- és erkölcstant választó gyermekeket ne
terheljük túl, osztályzásuk alkalmával is igyekszünk nagyvonalúak és megértőek lenni. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy mindenki, minden körülménytől függetlenül a legjobb
osztályzatot / minősítést kapja. Ha csak egy kicsi igyekezet is látszik, illetve szándék van a
közös feladatvégzésre, az együtt gondolkodásra, akkor igen. Viszont egy tanévnyi tökéletes
érdektelenség és passzivitás esetén – már csak az igyekvőkre való tekintettel is – méltatlan
volna kiválóra minősíteni valakit. Kérem, ezt is figyelembe véve és megértve szíveskedjenek
döntésüket meghozni.
Bízunk abban, hogy a következő tanévben az Önök kedves gyermekét is hittanosaink
között köszönthetjük.
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