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I. Előzmények 

I/1.  A református többlet és a katechézis 

 

Az RPI a református többletet” katechézis vonatkozásában az alábbi területen azonosította: 

 

A hittanoktatás helyzete az intézményben (helyi tanterv és pedagógiai program vizsgálata, van-e 

jóváhagyott hittan-helyi tanterv, az elfogadott taneszközt használja-e az intézmény, milyenek a 

hittanoktatás személyi feltételei, tanfelügyeleti típusú óralátogatás és értékelés). 

 

I/2. Törvényi háttér 

 

Az MRE 2007/II. A református hittanoktatásról szóló törvénye 2.§. rendelkezik a következőkről:  

„A Magyarországi Református Egyházban a református hittanoktatás történhet 

a) református egyház által fenntartott köznevelési intézményekben 

b) más egyház által fenntartott köznevelési intézményekben; 

c) az állam által fenntartott köznevelési intézményekben 

d) más fenntartású köznevelési intézményekben; 

e) református egyházközségekben vagy intézményekben.” 

 

 

A hittanoktatás szakmai és tartalmi kérdéseit az MRE szabályozza, és az MRE katechetikai törvényei 

és szabályrendeletei alapján az RPI segíti a következő területeken. 

 

 A hittanoktatásban felhasználható tankönyvek és más nyomtatott és digitális oktatási 

segédletek szakmai tervezése, fejlesztése, publikálása. 

 Hit- és erkölcstan tankönyvjegyzék készítése és gondozása tanévre vonatkozóan. 

 Hit- és erkölcstan tanterv gondozása. 

 Az egyházi oktatási intézményekben lévő református hit- és erkölcstan helyi tantervek 

megírásának, bevezetésének segítése; a helyi tantervek meglétének ellenőrzése. Szükség szerint 

helyi tantervi minták készítése, segítségnyújtás a helyi tantervek megírásában. 

 Kapcsolattartás az egyházkerületi, egyházmegyei katechetikai megbízottakkal, munkájuk 

szakmai segítése. 

 Katechetikai szaktanácsadás az MRE lelkipásztorai, hittanoktatói, vallástanárai számára 

megkeresés alapján. 

 Katechetikai képzések, továbbképzések, szakmai napok, tájékoztatók, egyéb szakmai 

rendezvények szervezése és tartása. 

 

I/3. A felmérés célja, módszere és háttere 

 

Már évek óta igényként jelentkezik egy MRE egészére vonatkozó hit- és erkölcstan oktatási 

felmérés, mely betekintést enged a katechézis aktuális helyzetébe. 2015 októberére egyértelművé 

vált, hogy egyházunk teljes egészét felmérni jelenleg nehezen megoldható. Az RPI saját 

hatáskörében ezért a református oktatási intézmények felé kezdeményezett egy olyan online 

kérdőívet, melyben elsősorban az egyházi iskolákban történő hittanoktatás felmérése történt meg. 

Ennek a következő fő szempontjai voltak: 

 Állapotfelmérés a humán erőforrás, használt taneszközök, református hit- és erkölcstan helyi 

tanterv meglétére vonatkozóan. 
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 Szakmai tapasztalatok és visszajelzések a hittanoktatók RPI felé kommunikált igényeivel, 

elvárásaival kapcsolatban: képzések, segítséget igénylő területek.  

 

A felmérés időtartama: 2015. 10.20 – 2015. 12.20. 

Visszajelző iskolák száma: 63 db 

Felmérés jellege: Online kérdőív 

 

2016 januárjában az MRE 171 önálló oktatási intézményt tart fenn, melyek közül több helyen többcélú 

oktatás történik. A kérdőívet kitöltők aránya az MRE református oktatási intézményeiben: 36,8%  

 

Köszönjük azoknak az intézményeknek a segítségét, akik visszajelzésükkel segítették a munkánkat! 

A kérdőív kiértékelését végezte: 

 Bánné Mészáros Anikó, RPI, pedagógiai szakértő: mérés-értékelés  

 Dr. Jakab-Szászi Andrea, RPI, katechetikai igazgatóhelyettes  
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II. A kérdőíves felmérés statisztikai eredményei  

II/1. A válaszadó intézmények jellegére, létszámarányaira vonatkozó információk 

 

Az intézménytípusra vonatkozó kérdésre mindenki válaszolt. Elsősorban általános iskolák töltötték ki 

a kérdőívet, illetve néhányan jelezték, hogy általános és középfokú oktatási intézmények is egyben. A 

középfokú oktatási intézményeik közül gimnáziumok és 1 szakközépiskolai töltötte ki a kérdőívet. 

Szakiskolai visszajelzés azonban nem érkezett. A beérkezett válaszok tehát a református fenntartású 

általános és középiskolák, valamint gimnáziumok vonatkozásában értelmezhető. 

 

 
 

A válaszadó iskoláink közül csak egy általános iskolába járnak 100%-ban református diákok, míg a 

tanulók felekezeti megoszlása az intézmények nagy részében vegyes. Legnagyobb arányban 51-75%-

ban vannak jelen reformátusok az oktatási intézményeinkben.  Ez a válaszadók 63%-át jelentik. Az 

iskolák 3%-ába főként más felekezetű tanulók járnak (a reformátusok aránya 20% alatt van az adott 

helyen.) 
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II/2. Az intézmények által használt hittan helyi tantervek és hittanoktatási segédletek adatai 

 

2012-ben az MRE új hit- és erkölcstan kerettantervet fogadott el. A következő évben az iskoláknak a 

saját helyi hittan tantervüket ehhez kellett hozzáigazítaniuk. A feladat könnyebb elvégzéséhez az RPI 8 

mintát készített. Ezek a minták iskolatípusonként, és a középiskolában a csoportok összetételére 

hangoltan voltak elérhetőek. Az MRE belső szabályrendszere alapján minden egyházi iskolának, a 

tanév megkezdése előtt támogató szakvéleményt kell az RPI-től kérnie a helyi tantervére vonatkozóan. 

A válaszadó iskolák 60%-ának van az aktuális, érvényes kerettantervhez igazított, RPI által látott és 

jóváhagyott hittan helyi tanterve. 27 % még nem kérte az RPI támogató szakvéleményét a meglévő 

helyi tantervéhez, és a fennmaradó 13%-nak vagy a már nem érvényben lévő kerettantervhez 

illeszkedik, vagy nincs helyi tanterve.  

 

 
 

Az MRE jelenlegi rendszerében a hittanoktatáshoz tankönyv, külön gyülekezetek és iskolák számára 

készült munkafüzet, illetve tanári segédlet és egyéb nyomtatott, digitális oktatási segédletek állnak 

rendelkezésre. 2013-tól az új kerettantervhez készült taneszközök is folyamatosan bevezetésre 

kerülnek. Ezek használatára kérdezve kiderült, hogy minden válaszadó használ valamilyen segédletet, 

az alábbi sorrendben. 

 

60% 

3% 

27% 

7% 

3% 

Református hittan helyi tantervek 

Helyi tanterve és támogató 
szakvéleménye is van 

Csak a 2012 előtti kerettantervhez 
illeszkedő helyi tanterve van. 

Helyi tanterve van, támogató 
szakvéleménye nincs. 

Nincs hittan helyi tanterve. 

Nem adott választ 



 
 

6 
 

 
Mivel jelenleg még használatban vannak a 2012 előtti kerettantervhez illeszkedő hittankönyvek és 

egyéb segédletek, valamint a már új taneszközök is, ezért ezek arányára is rákérdeztünk. Ebből 

egyértelműen kiderült, hogy a válaszadók nagy része már az új hittankönyv családot használja, illetve 

a 4. és 8. évfolyamhoz még a régi taneszközöket. A középiskolai modulfüzetek ebben a statisztikában 

csak a 3. helyen szerepelnek, de a valóságban ennél jobb helyet foglalnak el. Mivel ezek csak 

középiskolában használatosak, akik aránya a válaszadók között 23 %, ill. a többcélú intézmények egy 

nem beazonosítható hányada. A valóságban tehát a középfokú oktatásra szánt modulfüzeteket a 

válaszadó középiskolák, gimnáziumok igen nagy, szinte 100%-os arányban használják. 

 

 

 
 

 

Hasonló arányokkal találkozhatunk annál a kérdésnél is, mely arra vonatkozott, hogy a hivatalos 

taneszköz családból mely kiadványokat használják leginkább az érintettek. Külön kérdés vonatkozott 

arra, hogy a hittanoktatást végzők, és a tanulók kezében milyen taneszközök vannak. A következő 
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oldalon található a hittanoktatók által ismert és használt eszközök statisztikája, melynek sorrendje 

általános iskolában a következő: 

 tankönyv 

 munkafüzet 

 tanári segédlet. 

 

A középiskola vonatkozásában a sorrend a következő: 

 bibliaismereti alapmodulok, 

 bibliaismereti kiegészítő modul, 

 etikai, egyháztörténeti, egyházismereti alapmodulok és kiegészítő modulok változatos 

sorrendben. 

 Dogmatikai, vallásismereti kiegészítő modulok és tanári segédletek. 

Mivel jelenleg még 9-11. évfolyamon kötelező a moduláris rendszer használata, és viszonylag kevés a 

tanári segédlet a középiskolához, így ez a sorrend logikusnak tekinthető. A statisztikai belső sorrend az 

RPI fejlesztés számára jelent érdekes tanulságokat.   
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A statisztika érdekessége, hogy míg a tankönyvet és munkafüzetet az általános iskolában az adott 

évfolyamon szinte ugyanolyan arányban ismeri és használja a hittanoktató, míg az ingyenes és 

online tanári segédleteket, digitális anyagokat csak 47-55 %. Szintén a fejlesztés számára érdekes 

visszajelzés, hogy általános iskolában a tanulók kezébe nagyjából ugyanolyan arányban kerülnek a 

tartós és még kísérleti fázisba kerülő nem tartós tankönyvek. A munkafüzetek kisebb arányára a 

szóbeli jelzők mindig a munkafüzet árát emelik ki fő indokként.  

 

A statisztikai adatokban felfedezhető érdekes információk: 

 A Hittan 5. munkafüzetet közel 20%-al több iskola adja oda a tanulóknak, mint a Hittan 5 

tankönyvet. Ennek az oka jelenleg ismeretlen. 

 A középiskolában a bibliaismereti modulok után a kohéziós modul jelenik meg, mint 

leggyakrabban használt modultankönyv. 

 Mivel a katechézis és a lelki nevelés nemcsak a hittanórákon történik, ezért a kérdőív során 

arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen lelki alkalmak találhatóak még az 

intézményekben. Leggyakoribbak a reggeli áhítatok, ill. csendes percek, csendes napok és 

hétkezdő áhítatok. Az egyéb kategóriát sajnos nem magyarázták meg a visszajelzők, 

írásbeli válasz nem érkezett. 

 

 

II/3. A hittanoktatást végző személyekre vonatkozó statisztikai adatok 

 

Református iskoláink katechézist végző humán erőforrására vonatkozó kérdések a következő 

válaszokat eredményezték. 

Az iskolák 66,7 %-ban van önálló hittanoktató vagy vallástanár, míg 33,3%-ban csak részállásban, 

vagy megbízási szerződéssel látják el ezt a feladatot. 
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Az intézmények 29%-ában nincs főállású hittanoktató, míg a többi helyen is 1 maximum 2 fő az 

átlagos teljes állású hittanoktatói létszám. Kisebb részben előfordul azonban, hogy 3-6 fő tanít 

hittant az oktatási intézményben. 

 

 
 

Érdekes az az információ, hogy az iskolák 32%-ban nincs részmunkaidős hittanoktató vagy 

vallástanár, és részmunkaidőben max. 4 fő dolgozik. Arra vonatkozóan nem sikerült a kérdőívből 

adatot nyerni, hogy egy-egy iskolában a rész- és teljes állású hittanoktatók, vallástanárok aránya 

milyen. 

 
 

A munkavállalók 36 %-a hittanoktatói végzettséggel rendelkezik, 14%- lelkipásztor és vallástanár 

is, 30% a lelkipásztori végzettség mellett hittanoktatói diplomát is szerzett. Csupán 2% (2 iskola) 

az, ahol nincs pedagógus végzettsége a hittanoktatást végző lelkipásztornak. Mivel az MRE 

oktatási intézményeiben csak szakirányú felsőfokú végzettséggel lehet jogszerűen hittanoktatást 

végezni, meglepő, hogy 18% az arány, ahol e nélkül tanítják a hittant. 
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A legmagasabb iskolai végzettség is megerősíti azt, hogy a válaszadó intézményekben főként 

hittanoktatók (akik általános iskolában taníthatnak) végzik a katechetikai szolgálatot. 

 

 
 

 

A hittanoktatást végzők gyakorlati idejük alapján életkoruk és gyakorlatuk vegyes. A 

legkevesebben azok vannak, akik az elmúlt 5 évben kezdtek tanítani és a legtöbben azok, akik már 

több mint 25 éve oktatnak. 

 

 
 

A kollégákkal való egyeztetések, szakmai napok során gyakori visszajelzés, hogy mennyire 

befolyásoló a támogató, illetve gátló intézményi környezet, és az MRE egészének reakciója a 

hittanoktatásra, a katechéták számára. A kérdőív során arról is érdeklődtünk, hogy hogyan 

értékelik a rendelkezésre álló tényezőket intézményen belül és kívül a hittant oktatók. Ennek az 

értékelése szintén 1-5 fokozatú skálán történt.  Néhány érdekes adat a statisztikából: 

 Taneszközök értékelése: 4,48. 

 Közegyházi szakmai támogatás 3,78. 

 Szakmai előrejutás lehetőségei: 3,67. 

 Szakmai fórum intézményen kívül: 3,66. 

 Szakmai fórum az intézményen belül: 3,63. 
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II/4. Az RPI katechetikai tevékenységére vonatkozó kérések és visszajelzések 

 

Az egyházi iskolában dolgozó katechéták közel hasonló eloszlásban szeretnének államilag 

akkreditált 30, 60 és 90 órás továbbképzést. Hasonló arányban szeretnék azt is, hogy ezek a 

képzések a lelkész-továbbképzési rendszerben is elfogadott legyenek. Jelenleg az RPI-ben 

vannak államilag akkreditált 30 órás képzések hittanoktatók számára, ill. minden képzést 

előzetesen akkreditáltatunk az adott évre vonatkozóan az MRE lelkésztovábbképző 

bizottságával. Az államilag akkreditált 90 órás pedagógus továbbképzés igénye jelenik meg a 

legmagasabb arányban, ami felveti annak a kérdését, hogy érdemes-e, és milyen témában ebben 

az irányban továbblépni.  

 

 

 
 

 

 

Tartalmilag a válaszadók legnagyobb százaléka (össz. 52%) módszertani képzést és ötlettárakat 

tartalmazó kreatív napokra jelentkezne szívesen. Mivel ez a korábbi időszakokban is jellemző 

volt, ezért az RPI katechetikai képzéseinek nagy része ilyen jellegű. 

Elég nagy (21%) a gyermekek és fiatalok hitfejlődésére vonatkozó képzésnek. Ez azért is 

meglepő, mert a felsőoktatásban a lelkészek, hittanoktatók és vallástanárok egyaránt részt 

vesznek ilyen témájú kurzusokon. Az igényre reagálva az RPI beépítette ezt a típusú képzést a 

2016-os képzési tematikájába. A legkevesebben a törvényi háttérre vonatkozó alkalmakra 

vágynak. Mivel a katechézisben 2012-2013 között komoly törvényi változások voltak, 

melyekkel már többségében az intézmények tisztában vannak, ezért teljesen érthető, hogy ez az 

igény a legkisebb. Meglepő, hogy bár minden évben tartunk az új taneszközök megismerését és 

használatát segítő képzést és szakmai napot, mégis a válaszadók 11%-a hiányolja azt. Kérdés, 

hogy nem tudják, hogy vannak ilyen rendezvények, vagy valamely külső ok miatt nem tudnak 

azokon részt venni (távolság, stb.). 
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Katechetikai továbbképzési igények - óraszám szerint 
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Egy napos pedagógus továbbképzés. 
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A képzésekre vonatkozóan szöveges válaszok is érkeztek. Arra kértük a válaszadókat, hogy 

konkrétan javasoljanak olyan témákat, melyekre szívesen jelentkeznének, 30-60 órás 

továbbképzésre vagy akár egy szakmai nap keretéig. A következő kérések születtek: 

 

Képzéstémák, melyeken szívesen részt vennének a református katechéták 

 

 „Új tankönyvekkel kapcsolatos módszertani képzés  

 Gyermekénekek 

 Gyermek-istentiszteletek tartása 

 Fegyelmezés a hittanórán. 

 A vasárnapi iskola és az általános iskola együttműködésének lehetőségei. (tananyag, 

ötletek) 

 Ünnepi műsorokhoz segédanyagot (nemzeti és egyházi). 

 Hittanórai tapasztalatok megosztása, egy-egy téma feldolgozása.  

 A játékos tanulás módszertani kérdései. Hogyan lehet jobban bevonni a gyermekeket a 

hitoktatásba?  

 Konfliktuskezelés. 

 Drámapedagógia. 

 Élménypedagógia. 

 Bibliodráma. 

 Báb- és dráma képzés. 

 Egyházi ünnepekhez kapcsolódó kreatív nap. 

 IKT eszközök alkalmazása felsőben, kreativitás felsőben, önismereti óraötletek felsőben 

 Különböző tanítási formák alkalmazása a hitoktatásban, kooperatív tanítás és tanulás. 

 Oktatás olyan osztályokban, ahol a diákok 50- 60 % egyházidegen, mert alig 

 lehet haladni az előírt tananyaggal. Sok ismeretlen fogalmat el kell magyaráznom,  

 meg kell beszélnünk ahhoz, hogy a tanmenetben levő órák anyagára tudjak építeni. 

 Szakmai fórum, gyakorlati tapasztalatcsere, akár régiónként. 

 A gyülekezeti integráció jó gyakorlatai  

o egyházközségi fenntartású 

o egyházkerületi fenntartású iskolák   
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Katechetikai továbbképzési igények - témák szerint 

Módszertani képzés 

Önismereti tréning 

Törvényi háttérre vonatkozó szakmai 
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Tankönyvcsalád megismeréséről szóló 
szakmai nap 

Ötlettárat tartalmazó kreatív nap 

 Gyermekek, fiatalok hit fejlődéséről 
szóló képzés 
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 Játékos gyerekénekek tanításáról szóló továbbképzés vagy játék a hittanórán.  

 Ötlettár csendesnap szervezéséhez                     

 Tanterv, tanmenet írás segítése.                       

 Fiatalok lelkigondozása. 

 Tinik kezelése. 

  Modern kütyük és a fiatalok evangélizációja. 

  Menő kreatívkodás felsősökkel. 

  Gyerekek félelmei 1-2 oszt lelkigondozói módszertan. 

 Érzelmi intelligencia, szekuláris családok gyermekeinek hitoktatása.             

 Fejlődés lélektan                         

 élménypedagógia alkalmazása a hitoktatásban                   

 Egyházi énekek a hittanórán                     

 Ifjúsági munka                         

 Fegyelmezés a hittanórán, ünnepek - mindkét téma NEM egyházi iskolára,  

o nem mintaiskolára is alkalmazva!!!! 

 Modulfüzetekhez kapcsolódó képzés, gyermekáhítatok, csendesnapok szervezése. 

 Motiválás. Csoport munka. 

 Önismereti tréning. 

 Motiváció kérdései. 

 Az ének-zene, mozgás szerepe a hit fejlődésében. 

 Drámajátékok szerepe és lehetőségei a hit fejlődésében. 

 Tankönyvek kiegészítése a tapasztalatok és a gyakorlat alapján.”       
 

 

A kérdőíves felmérés során rákérdeztünk egy 1-5 közötti skálán a katechetikai 

szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatokra. A legpozitívabban az intézmények a taneszköz 

fejlesztést és a digitálisan elérhető segédleteket értékelték. A visszajelzések alapján a leginkább 

fejlesztendő terület a szaktanácsadás. Annál is inkább, mivel ez jelenleg minimális módon 

jelenik meg a katechézis vonatkozásában. Egy későbbi kérdésre való válaszadás során volt 

olyan intézmény, aki jelezte, hogy azért értékelte 0-ra a szaktanácsadást, mert abban az 

intézményük még nem vett részt. 
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Mivel az RPI célja, hogy szakmai szolgáltatóként minél hatékonyabban segítse a hitre nevelést 

és a katechéták szolgálatát, ezért a hittanoktatók konkrét javaslatait kértük abban is, hogy 

miben tudnánk leginkább segíteni még őket a mindennapokban. Elsősorban gyakorlati és 

kézzel fogható ötletekre vágynak a katechéták, de számos olyan téma is előkerül, mely nem az 

RPI hatásköre (pl. felsőoktatási képzés, könyvnyomtatás). 

 

Javaslatok, amiben az RPI segíteni tudná a katechétákat 
 

 „Bemutató órák, szakmai megbeszélések. 

 Kész prezentációkkal az adott órákhoz. Áhítatokkal kicsiknek és kamaszoknak. 

 Bemutató órák, szakmai megbeszélések. 

 Hittanoktatók számára rendezett fórumbeszélgetésekkel, tapasztalatcserével  

 Szülők, családok részére még több fontos információ közlése a hit- és erkölcstan 

fontosságáról, a Biblia használatáról, a keresztyén irodalom elérhetőségeiről és 

terjesztéséről - mivel a családban dől el sok minden. 

 Digitális tananyagok, segédeszközök fejlesztése.  

 Foglalkoztató könyv, gyerek és ifjúsági énekeskönyvek nyomtatása.  

 Szemléltető eszközök készítése tanításhoz.  

 Hitmélyítő konferenciákkal, imádságos háttérrel, buzdító körlevelekkel. 

  A hittanórákon megtapasztalt pedagógiai vagy lelki élmények összegyűjtése és 

közreadása. 

 Átvett iskoláról lévén szó, sok segítséget jelentene olyan szakmai napok, tájékoztatók 

megtartása, ahol a szintén átvett pedagógusaink gyakorlati útmutatást kaphatnának, 

hogyan váljunk egyházi iskolává. Tanári csendes napjaink részint tartalmazzák ezt, de a 

külső támogatás, megerősítés sokat segítene ebben. (pl.: Ünnepek megtartásában, Egyéb 

iskolai rendezvények vonatkozásában)  

 Lelkészek szakképzése - (az alsós tanító 4 évet tanul, hogy tanító legyen - a lelkész meg 6 

évet, hogy lelkész - de a kettő nem ugyanaz. Korosztályos tudásunk nincs - hogyan lehet az 

egyéb órákon tanultakat a hitoktatásban érvényesíteni (pl 1. osztály) 

 Bővebb tankönyvekkel, főként 1-3. évfolyamon, jól használható tanmenetekkel. 

 A lehetőségekhez mérten ingyenes, vagy pályázati úton támogatott továbbképzésekkel. 

 A digitálisan elérhető tanári segédletek mellett nyomtatott formában is elérhetővé lehetne 

tenni az anyagokat. 

 Minőségi, digitális, korosztályra hangolt modul tartalmakkal.  

 A hitoktatás jellege, tartalma igen eltérő. Segítő szempont lenne az, hogy ha az érettségi 

követelményekre nézve olyan minimum/optimum/haladó órai vázlatokat (amik 

mindenképpen el kell hangozzanak az órán, be kell kerüljenek a tanulói füzetbe) 

dolgoznának ki, amik kijelölnék az elvárt informális követelményszintet minden 

hitoktatónak.  Erre építve lehetne különböző típusú óraterveket készíteni. 

 A kerettantervhez illeszkedő játék, vizuális kiegészítő anyaggal, gimnáziumokban is 

használható áhítat ötletekkel, több napos projekt ötletekkel ( ld. teremtés hete.) 

 Különböző összetételű gimnáziumokra/iskolákra kidolgozott tananyaggal, óratervekkel, 

vázlatokkal. A különböző összetételű alatt értem:   

o Normális iskolák (Motivált diákok, követhető, betartható tanmenet)- a jelenlegi 

tankönyvek, tanmenetek erre készültek.   

o Nagyon különböző hit- és vallási értéktárral élő diákok számára (nagyon sok 

felbomlott család, szegénység, motiválatlanság, egyházidegenség, várhatóan 50% fölé 

növő cigánylétszám).    

o Sajátos vallási és hitvilágban élő diákok számára, ahol a cigányság 80- 100% tartja 
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fenn az egyházi intézményeket   

o Bibliák biztosításával, iskolai filmtéka létesítésével      

 Olyan tárgyak készítésével, amik nem túl bonyolultak,de mégis a munkafüzetekből 

megoldható lenne, és haza tudnák vinni, amivel pl. otthon el tudnák újra mondani a 

történetet és a tanulságát.  

 A helyi szokásokat vegyék figyelembe a helyi tanterv elbírálásakor. 

 Pl.  interaktív kiállítások-ötletek  pl reformáció, keresztyén és nemzeti ünnepek 

megvalósításához illetve ünnepi darabok. 

 Tábori anyagok tiniknek: kevés jó anyag van.” 

 Osztály dekorációs ötletek. 

 Áhitatok mindennapra alsó és felső tagozatra pár perces szösszenetek. 

 Egyeztessék az országos versenyeket!  

 Csendes napokra javasoljanak témákat és szakembereket az alsó tagozatosok részére is. 

 Digitális tananyagok elérhetőségének bővítésével. 

 Játékok, élménypedagógia, letölthető digitális bemutatók. 

 Országos tantárgyi verseny hagyományteremtésével. 

 A pedagógusokat segíteni abban, hogy jobban megismerjék a fiatalok gyorsan változó 

világát, gondolkodását,az elérésük útjait.  

 A mai korhoz közelebb álló, életszerűbb segédanyaggal, amely sokkal alaposabban alapoz 

a Bibliára.” 
 

 

Utolsó kérdésként arra is kíváncsiak voltunk, hogy a hozzászólók mivel gazdagítanák még az 

RPI katechetikai tevékenységét, milyen további visszajelzéseik vannak.  

 

Mivel gazdagítanák az RPI katechetikai tevékenységét? 
 

 „Folyamatosan frissített online ötlettár.               

 Ima és lelki háttér                 

 Nem tudunk ilyet mondani                   

 Kézzel fogható katechetikai anyagok. 

 Dolgozatminták.           

 Én maximálisan elégedett vagyok és hálás az RPI mindennemű segítségadásával, 

támogatásával (pedagógiai-szakmai támogatással, szaktanácsadással, nyitottsággal, 

Istentől megáldott és delegált személyekkel)” 
 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. január 15.    Dr. Jakab-Szászi Andrea 

       RPI, katechetikai igazgatóhelyettes 


