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Információk a 60 órás pedagógusok számára szervezett  

hittanoktatásra jogosító képzésről 
 

Az MRE 2007/II. (2016. évi I.) törvény a református hittanoktatásról 5.§. (4) c. az állami 

általános iskolában és hatévfolyamos gimnáziumban tartható kötelezően választható 

hittanoktatás a képesítési és alkalmazási feltételek vonatkozásában a következőt írja elő:   

 

 „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32. § (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott, az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítésnek megfelel az, 

 

c) aki pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkezik, továbbá a Református Pedagógiai Intézet szervezésében legalább hatvan órás 

pedagógus továbbképzés keretében elsajátította a hit- és erkölcstan oktatásához szükséges 

elméleti és módszertani ismereteket” 

 

A törvény hatályba lépésének ideje: 2016. szeptember 01.  

 

Az RPI eleget téve a törvény által ráruházott kötelezettségnek, a következő módon dolgozta ki 

a 60 órás képzést: 

 Két, 30 órás, államilag akkreditált továbbképzésből áll össze a 60 óra. Ez a pedagógus 

továbbképzésben elszámolható. 

 Az MRE Zsinat Elnökségi döntése értelmében, ezek a képzések önállóan nem 

jogosítanak hit- és erkölcstan oktatás végzésére, és csak az időkereteknek megfelelő, 

minimális elméleti és módszertani ismereteket tartalmazzák. Mindkét 30 órás 

továbbképzés teljesítése után, az RPI ingyenesen kiállítja a törvénynek való 

megfelelésről való igazolást, hogyha a hittanoktatásba bevonni kívánt pedagógus kéri 

azt az RPI-től és benyújtja a területileg illetékes lelkipásztor nyilatkozatát a 

következőkről:  

o a  pedagógus az egyházközség teljes jogú tagja,   

o az egyházközség presbitéruma alkalmasnak találja arra, hogy az adott 

egyházközség területén lévő állami általános iskolában és/vagy hatévfolyamos 

állami gimnáziumban hittanoktatói szolgálatot végezzen,  

o együtt kíván vele dolgozni a katechézis területén. 

 

A két elvégzendő 30 órás képzés: 

 

1. A hitre nevelés elméleti alapjai az általános iskolában: alapozó képzés (30 óra) 

Online (zoom) és jelenléti módon is tartható képzés. 

 

2. Kreatív hittan, módszertani lehetőségek az 1-8. évf. katechézisében (30 óra) 

A képzés egy része online, a másik része pedig jelenléti módon kerül megtartásra.  

 

A két képzés elvégzése után, egyéni kérésre az RPI a szükséges törvényességi feltételeknek 

való megfelelésről szóló igazolást kiállítja. A két képzéssel kapcsolatos további információ 

a következő oldalakon található. 

 

A képzésekre való végleges jelentkezés az RPI képzésszervező felületén történik, egyenként a 

két képzésre. Előzetes jelentkezés és a képzések igényének jelzése dokumentum végén található 

jelentkezési lapon lehetséges.  
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1. A HITRE NEVELÉS ALAPJAI c. képzés tartalmának rövid ismertetése 
   

Képzés indokoltsága:  

 

A 2011. CXC. Tv. 35.§. lehetővé teszi állami iskolában erkölcstan helyett felekezeti hit- és 

erkölcstan tanítását. Ugyanezen törvény 32.§. lehetőséget ad arra, hogy az óra tartását az a 

személy végezze, akinek az illetékes egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói 

képesítése van. Az MRE 2016. évi I. törvénye a református hittanoktatásról 5.§. (4) c. 

pontja alapján lehetőséget ad erre mindazoknak, akik rendelkeznek:  

 

 pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel,   

 ill. a Református Pedagógiai Intézet szervezésében legalább 60 órás pedagógus 

továbbképzés keretében elsajátítják a hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges elméleti és 

módszertani ismereteket.   

 

Jelen képzés a 60 órás képzés első fele, melyben a hitre nevelés elméleti alapjaival és 

kulcsfogalmaival, a hit- és erkölcstan tananyagaival és segédleteivel ismerkedhetnek meg 

a résztvevők. Ez a képzés teljes egészében megtartható online, vagy előre egyeztetve 

jelenléti módon is.  

 

Képzés tartalma:   

 

 A hittanoktatás körülményei: törvényi szabályozása és feltételrendszere, illetve 

sajátosságai 

 Valláspedagógiai kulcsszavak a katechézishez: az MRE hittanoktatásának 

személetmódja és az ahhoz kapcsolódó alapvető kifejezések tartalma, a pedagógus 

szerepe és lehetőségei a rendszerben. 

 Ismerkedés az MRE hit- és erkölcstan taneszközeivel: a nyomtatott és digitális 

taneszközök megismerése és fő sajátosságainak elsajátítása a mindennapi 

gyakorlathoz kapcsolódva. 

 Korosztályi sajátosságok a hit fejlődésében és szempontok a hit fejlesztéséhez: 

különös tekintettel az alapvető valláspedagógiai elméletekre, hit fejlődésére, 

istenkép formálódására és az imádság fejlődésére 7-14 éves korban 

 A hittanórára készülés lépései és szakmai kérdései, különös tekintettel a fő teológiai 

és valláspedagógiai szempontokra 

 

Előadók: Dr. Szászi Andrea RPI, katechetikai igazgatóhelyettes, katechetikai szakértő 

     Csőri-Czinkos Gergő, RPI, katechetikai szakértő 

 

A teljesítés feltételei:  

A képzés végére a résztvevőknek egy képzési portfóliót kell készíteniük, melynek anyagai 

szorosan illeszkednek az MRE hit- és erkölcstan tantervéhez, illetve kapcsolódó 

segédleteihez. A képzési portfólió végső leadási határideje az utolsó órát követő 10. nap.   

A képzési portfólió tartalma: 

a) Egy szabadon választott évfolyam taneszközeinek 2 oldalas bemutatása, előre megadott 

szakmai szempontok alapján. 
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b) Egy szabadon választott évfolyamhoz kapcsolódó óraterv vagy egy 1-8 évfolyam 

tananyagai között szereplő téma/bibliai történet gyermekek számára javasolt biblikus és 

valláspedagógiai szempontokat figyelembe vevő feldolgozása. A résztvevők szabadon 

választhatnak a b) pont két lehetősége között. Elvárt terjedelem: 3-5 A/4-es oldal. 

c) Egy olyan 0,5-2 oldal közötti önreflexió, mely arról szól, hogy a képzés során hogyan 

és miben fejlődött a pedagógus szakmai tudása, milyen élményekkel gazdagodott és milyen 

saját fejlesztendő területeket lát még. 

 

 

Értékelési szempontok: gyermek központúság, korosztályi sajátosságok figyelembe vétele, 

biblikusság, kerettantervnek és taneszközöknek való megfelelés, megfelelő hivatkozások.  

Az a és b pontban szereplő anyagokat a résztvevők önállóan vagy kiscsoportban is 

elkészíthetik (a csoporttagok nevének feltüntetésével), de az önreflexió során ki kell 

térniük arra, hogy ezekből mely részekkel dolgoztak ők. Az önreflexió csak önálló 

munkában készíthető el. A képzési portfóliót mindenkinek egyénileg kell benyújtania 

 

Feltétel még a képzés min. 90%-án való aktív részvétel.  
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2. KREATÍV HITTAN, MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEK AZ 1-8. 

ÉVF. KATECHÉZISÉBEN c. képzés tartalmának rövid ismertetése 

 
Képzés indokoltsága:  

 

A 2011. CXC. Tv. 35.§. lehetővé teszi állami iskolában erkölcstan helyett felekezeti hit- és 

erkölcstan tanítását. Ugyanezen törvény 32.§. lehetőséget ad arra, hogy az óra tartását az a 

személy végezze, akinek az illetékes egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói 

képesítése van. Az MRE 2016. évi I. törvénye a református hittanoktatásról 5.§. (4) c. 

pontja alapján lehetőséget ad erre mindazoknak, akik rendelkeznek:  

 

 pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel,   

 ill. a Református Pedagógiai Intézet szervezésében legalább 60 órás pedagógus 

továbbképzés keretében elsajátítják a hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges elméleti és 

módszertani ismereteket.   

 

Jelen képzés a 60 órás képzés második fele, melyben a katechézis alapvető módszertanával 

ismerkedhetnek meg a résztvevők. A képzés kb. 50 %-a tartható online, a többit, a 

sajátosságok miatt jelenléti módon tervezzük.  

 

Képzés tartalma:   

 

 Módszertani lehetőségek a hittanoktatásban: a történetmondás és szemléltetés 

módszerei és alapelvei – különös tekintettel a differenciálásra és a többszörös 

(sokrétű) intelligencia elméletre 

 Lelki nevelés lehetőségei a hittanoktatásban  

 Játék- és hittanoktatás 

 Ének-zene a hittanórán 

 Imádságra nevelés kreatív módszertani lehetőségei 

 Kézműves technikák a hittanoktatásban 

 

Előadók: Dr. Szászi Andrea RPI, katechetikai igazgatóhelyettes, katechetikai szakértő 

      Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő      

     Csőri-Czinkos Gergő, RPI, katechetikai szakértő 

 

A teljesítés feltételei:  

A képzés végére a résztvevőknek egy képzési portfóliót kell készíteniük, melynek anyagai 

szorosan illeszkednek az MRE hit- és erkölcstan tantervéhez, illetve kapcsolódó 

segédleteihez. A képzési portfólió végső leadási határideje az utolsó órát követő 10. nap.   

 

A képzési portfólió tartalma: 

a) Két szabadon választott évfolyam egy témájához min. 6-8 módszertani ötlet 

összegyűjtése, előre megadott szempontok alapján.  Elvárt terjedelem: 3-5 A/4-es oldal/ 

témafeldolgozás. 
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b) Egy olyan 0,5-2 oldal közötti önreflexió, mely arról szól, hogy a képzés során hogyan 

és miben fejlődött a pedagógus szakmai tudása, milyen élményekkel gazdagodott és milyen 

saját fejlesztendő területeket lát még. 

 

Értékelési szempontok: gyermek központúság, korosztályi sajátosságok figyelembe vétele, 

biblikusság, kerettantervnek és taneszközöknek való megfelelés, megfelelő hivatkozások.  

Az a.) pontban szereplő anyagokat a résztvevők önállóan vagy kiscsoportban is 

elkészíthetik (a csoporttagok nevének feltüntetésével), de az önreflexió során ki kell 

térniük arra, hogy ezekből mely részekkel dolgoztak ők. Az önreflexió csak önálló 

munkában készíthető el. A képzési portfóliót mindenkinek egyénileg kell benyújtania 

 

Feltétel még a képzés min. 90%-án való aktív részvétel.  

 

 

Az adminisztrációval kapcsolatban információk kérhetők a következő e-mail címen: 

kompan.julianna@reformatus.hu 

 

Tartalmi kérdésekben információk kérhetők a következő e-mail címen: 

szaszi.andrea@reformatus.hu  

 

 

 

  

mailto:kompan.julianna@reformatus.hu
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60 órás (2x30 órás) pedagógus továbbképzésre való előzetes jelentkezés az MRE 2007/II. 

(2016.I.) 5.§. alapján pedagógus végzettség birtokában hittanoktatás végzéséhez 

 

Név  

Email  

Telefon  

Levelezési cím  

Munkahely  

Végzettség, szakirányú 

képzések 
 

Célcsoportok:  

 kik számára, milyen 

területen és gyakorisággal 

 

Kérjük, hogy húzza alá 

az Ön által előnyben 

részesített képzési 

formát! 

online (zoom) 

személyes jelenléttel tartott képzés 

Kérjük, néhány sorban írja le eddigi tapasztalatait a hittanoktatással kapcsolatban! 

Örömmel vesszük, ha arra is kitér, hogy mi érdekli főleg a képzés során! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzésekre való végleges jelentkezés az RPI képzésszervező felületén történik, 

egyenként a két képzésre. Erről a megadott e-mail címre küldünk a jelentkezés kezdetén 

értesítést. 

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy továbbképzések teljesítése önállóan nem jogosít hit- és 

erkölcstan oktatására. Kérésére, a két tanúsítvány alapján, valamint a szükséges egyházi belső 

feltételek megvalósulásával az RPI igazolást állít ki a törvényi feltételeknek való megfelelésről. 

A hittanoktatóként való alkalmazása az illetékes egyházközség és az MRE által, az 

alkalmazással megbízott jogi személy hatásköre.  


