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Betekintés a folyamatba

Tájékoztatás

Információ nyújtás 



2013.09.01. 

A korábbi iskolai és 

gyülekezeti hittanoktatás 

kibővült az ún. „kötelezően 

választható” hittannal. 

(Hittanosok  létszámában 

10%-os emelkedés.)

01. Hol találkozunk református hittanosokkal?

• Órarendben

• Választás 
alapján 
kötelező

• Iskola 
területén

• Kötelező 
részvétel 

• Egyházi 
iskola 
épületeiben

• Fakultatív 
részvétel 

• Gyülekezet 
terem

Egyház-

község

Egyházi 
iskola (ref.)

Egyházi 
iskola (más 
fenntartású)

Etika 
helyett 

választható

Hit- és 
erkölcstan 
(KV hittan)

Össz: 152.730 hittanos

KV hittan: 71.233 fő

Ref. iskola: 42.851 fő

Nem ref.: 16.692 fő

Fakultatív: 21.164 fő 

2021.10.31-i adat

Zsinati Oktatási Iroda



2011-2012
• Új hit- és erkölcstan kerettanterv 

kidolgozása és bevezetése

2013.09.01. 
A korábbi iskolai és gyülekezeti hittanoktatás kibővült az ún. „kötelezően 

választható” hittannal. 

2013 -
• Hittanoktatói eszköztár bővítése
• Nyomtatott és digitális eszközrendszer 

kidolgozása és közzététele

2015 -
• Kárpát-medencei református 

hittanoktatás támogatása és képzések 
tartása

• Adaptált taneszközcsalád készítése: 
Erdély, Felvidék, Kárpátalja

• Digitális taneszközök a pandémia 
idején: teljes Kárpát-medence 

2013 -
• Hittanoktatói jelenléti és online 

képzések, szakmai háttéranyagok
• (módszertani, mentálhigiénés háttér 

támogatás)

2007, 2012, 2016, 2019 -
• MRE törvényi szabályozások a 

hittanoktatásra

2013.11.01  -
Az MRE hittanoktatói a Zsinati 
Oktatási Iroda alkalmazásába 

kerültek fokozatosan

2021.09.01 -
• Hittanoktatói bérrendezés: az 

óradíjak emelése 

2011. 
évi CXC. 
törvény

Helyi szinten egyházmegyei, 
egyházkerületi katechetikai 

rendezvények 

Előzmények (2021-ig)



2022 - A hittanoktatás éve. A koncepcióról

1. Óvodai hitélet támogatása

2. Iskolai hittanoktatás személyre szabottságának megerősítése

3. Új hittanoktatók „toborzása”

4. Tanügyi adminisztráció támogatása (REKIR 02.)

5. Regionális katechetikai összefogás megalapozása és megerősítése



Kapcsolódó szervezetek a megvalósításban

MRE OKTATÁSI SZOLGÁLAT (2022-től)

Szervezési feladatok, koncepcionális kérdések, kapcsolódások segítése

Hittanoktatók 

alkalmazásához 

kötődő 

adminisztratív, 

koordináló és 

ügyintéző feladatok.

Hittanoktatáshoz 

kapcsolódó 

pedagógiai-

szakmai 

szolgáltatások
(taneszközök, 

gyűjtemények, 

képzések, szakmai 

háttértámogatás)

Egyházkerületek, 

egyházmegyék katechetikai 

bizottságai, szakemberei: 

regionális rendezvények, 

tevékenységek.

Lehetőség az országos 

összefogásra. 

Református 

Tananyagfejlesztő 

Csoport

Együttműködésben 

az RPI-vel a 

református iskolai 

komplex fejlesztés 

támogatása: különös 

tekintettel a hitéletre. 



02. Hogyan tud az RPI segíteni ezen a területen?

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások

Református oktatási 

intézmények
Református 

egyházközségek

Határon túli magyar 

református egyháztestek
(Igény és lehetőség szerint)

Hit- és erkölcstan 

tantárgy 

szaktanácsadása, 

tantárgygondozása

Hittan helyi 

tantervek

támogató 

szakvélemény

Pedagógiai 

tájékoztatás

Pedagógus, 

lelkipásztor 

továbbképzés 

Nyomtatott és digitális taneszközök

3-18 évf.

MRN, havi 

hírlevelek, média 

megjelenések

Elmélet, 

módszertan, 

mentálhigiéné



03. Hol tartunk most?



26 feladattípus

7500 feladat

2100 felhasználó (162 

határon túli és 80 más 

felekezetű)

558 felhasználó 
(20 más felekezetű, 40 határon túli)

613 játék

432 hanganyag

Kárpát-medencei taneszközcsalád és 

szakmai támogatás

Játék- és zenetár



További háttéranyagok általános és 

középiskolához

Előkészületben: 

Családi életre nevelés, 

Kiscsoportok és összevont csoportok hittanoktatása 



Katechetikai képzések - 2022
Partneri visszajelzések és aktualitások alapján

Központi szervezésű pedagógus és 

lelkésztovábbképzés
Egyházmegyék/kerületek 

által tartott alkalmak
(Igény és lehetőség szerint)

60 órás, 

hittanoktatást 

támogató képzés 

(2 csoport indult, 2 

van előkészületben)

Módszertani alkalmak
:Bibliodramatikus eszköztár,

• Imádságra nevelés,

• Digitális eszköztár,

• Viselkedési problémák – pszichoped. 

eszköztár,

• Történetmondás tárgyakkal.

Jelenlegi felkérések: 
• Debrecen (3 alkalom)

• Kecskemét

• Északpesti Református 

Egyházmegye   

• Karcag

• Pápa 

Lelkigondozói támogatás
• Lélek-jelenlét (havi 1 webinárium)

• Szupervízió (2 cs. indult, 2 tervezve).

• mentálhigiénés látásmód támogasa.

Hittanos szaktanácsadói 

webinárium (pl. hittan 

érettségi)



04. Merre tovább?  A hittanoktatás finomhangolása



2022 – A hittanoktatás éve – MRE Reakciók

Óvoda: kihívások 

MRE Oktatási Szolgálat

• Mustármag program (komplex koncepció a 

tervezéstől – a működésig óvodák számára)

• Indulás előtt álló ref. óvodák felkészítése 

(RPI, Országos Óvoda Program 

bevonásával)

RPI

• Valláspedagógiai webináriumok havonta,

• 2x30 óra hitéleti-vallásped. képzés 

óvodapedagógusoknak

• www.refovi.hu honlap katechetikai 

tartalmainak készítése

Zsinati Oktatási Iroda

• Jelenleg van egy jól működő és használatban

lévő REKIR rendszer, amely használható az

állami és más felekezetű iskolai, ill. a gyülekezeti

hittanoktatás nyilvántartására és

teljesítésigazolások generálására.

• REKIR 2.0. bevezetése: 2022. április. Új funkció:

létszámjelentő adatlapok generálása.

• REKIR 2.0. 2022.09.01. Tervezett új funkció:

órarend modul bevezetése

Tanügyigazgatás 

http://www.refovi.hu/


RPI

• Hittanoktatók mentálhigiénés támogatása

• Képzések, kiscsoportos szakmai alkalmak tartása

• Szakmai-módszertani anyagok készítése és

képzések tartása a megjelölt területeken

• SNI gyerekekkel dolgozók hittanoktatók számára 

egyéni/csoportos támogatás nyújtása

• Továbbképzések, szakmai segédletek 

• Országos katechetikai hírlevél havonta  

• 2022.10.08-ra országos katechetikai konferencia 

szervezése

• Határon túli szakmai online képzések tartása, 

szakmai háttéranyagok készítése

• Szükség és igény szerint közreműködés a regionális 

rendezvényekben 

• Videós segédanyagok a hittanoktatáshoz 

Református Tananyagfejlesztő Csoport és RPI

• Református iskolák számára ajánlott könyvjegyzék összeállítása a komplex szemléletű tanításhoz

• Tudás Fái digitális platformon komplex tartalmak

Zsinati Oktatási Iroda

• Hittanoktatói bérrendezés

• Hittanosok állami iskolába való 

beiratkozásának segítése tájékoztató 

anyagokkal. 

• Tanügyigazgatási segítségnyújtás

2022 – A hittanoktatás éve – MRE Reakciók



Az RPI látásmódja a finomhangolásban 



05. Ami a 

koncepció mögött 

van

U

C

A

WORLD

V

volatility (változékonyság), 

uncertainty

(kiszámíthatatlanság/bizonytalanság), 

coplexity (komplexitás/bonyolultság), 

ambiguity (ellentmondásosság)



Gyermek

Makrorendszer

Exorendszer

Mezorendszer

Mikrorendszer

Krono-rendszer 

Bronfenbrenner
Humán-ökológiai modell 

 Minden környezeti 
tényező hatással van az 
egyénre.

 A történelem nagy 
eseményei 
paradigmaváltóak
lehetnek. 

• COVID 19, mint  
Krono-rendszer 
tényező 

• Orosz-ukrán 
háború

Igény a háttér 
támogatásra, jelenlétre,
életet adó és támogató 

katechézisre



Paradigmaváltó időket élünk

 Andy Crouch
és társai

Hóvihar

Tél 

Jégkorszak 

www.pixabay.com

CROUCH, Andy, KEILHACKER, Kurt, 

BLANCHARD, Dave Leading Beyond the Blissard: 

Why Every Organization is Now a Startup. Praxis: A 

Writing Center Journal. Austin; Texas, 2020.

Merre/hogyan tovább? 



06. Merre/hogyan tovább? 
Szemléletmódformálás

Reziliens (rugalmas 
lelki ellenállóképesség) 

látásmód fejlesztése 

Megoldásközpontú 
tanítás támogatása

Komplex szemlélet 
támogatása



Reziliencia: rugalmas lelki ellenállóképesség

Képek forrásai: http://reterok.com/20-alkalom-amikor-a-termeszet-bebizonyitotta-hogy-barmilyen-helyzetben-gyozni-tud/

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és 
nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. 
Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor 
meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha 
teljes szívből kutattok utánam.” Jer 29,11-13

A hit szerepe 
a reziliens
látásmódban.



Ped.-pszich. felismerések beillesztése

Megoldásfókuszú megközelítés
Kognitív viselkedésterápiás

módszerek (pszich., pszicho-

ped. oldaláról)

Szemléletmód:

• A problémák helyett a 

képességre és lehetőségekre 

figyel.

• A problémaközpontú 

gondolkodás helyett: 

megoldásorientáció.

• Kivételekre összpontosít.

• Amire jó: felzárkóztatás, 

viselkedési problémák 

megelőzése, jegyek és morál 

javítása, egyéni odafigyelés.

Megoldásközpontú 

szemléletmód

Amire figyelni kell: Jobban 

beleilleszthető a ped. 

gyakorlatba. 

Szemléletmódváltást 

igényel.

Cél: a kivételek 

megerősítése, jelenre és 

jövőre való fókuszálás



Köszönöm szépen a figyelmet!

Forrás: http://reterok.com/20-alkalom-amikor-a-termeszet-bebizonyitotta-hogy-barmilyen-helyzetben-gyozni-tud/

Dr. Szászi Andrea

RPI, katechetikai igazgatóhelyettes

Tel: 30/961-8674

E-mail: szaszi.andrea@reformatus.hu

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” 

Zsid 13,8


