
Nagy öröm és egyben kihívás is, hogy 2013-tól 2016-ig fokozatosan bevezetésre kerül az 
általános iskolákban az erkölcstan tantárgy.  
 
Azoknak a szülőknek, akik az iskolai keretek között is fontosnak tartják gyermekük hitre 
nevelését, alkalmuk nyílik az iskolai beiratkozás során a hit – és erkölcstant választani 
gyermekeik számára. Ez azt jelenti, hogy heti egy alkalommal hittanos foglalkozásra van 
lehetőség az erkölcstan órával egy időben. A plébániai hitoktatás mellett ez egy plusz 
lehetőség: evangelizációs alkalom azok számára, akik még csak ismerkednek a 
keresztény értékekkel. És egyúttal tanúságtétel is lehet a szekularizált iskolákban a 
gyakorló keresztények számára. 
 

A plébániánkhoz területileg tartozó Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa Gy. u. 42.) 
és a Fodros Általános Iskolában (Fodros u. 38-40.) jelenleg is van hit-és erkölcstan 
oktatás. 
 
A könnyebb döntés érdekében vázlatosan ismertetjük az iskolai  
Katolikus hit- és erkölcstan tantervét: 
 
 
 

1. osztály:  Keresztény alapismeretek (Jézus által ismerjük meg az Atyát, Benne 
  ismerjük meg a Fiút, és általa ismerjük meg a Szentlelket – keresztény 
  környezetismeret) Alkalmazott hittankönyv: Isten szeret engem 

 
2. osztály:  Jézus az Isten Fia, a mi Megváltónk (ismerkedés az evangéliummal, 

  Jézus életének és tanításának történetei a keresztény erkölcsi tanítás 
  alapjai) Alkalmazott hittankönyv: Gyere velem Jézushoz 

 
3. osztály:  Találkozás Jézussal az Oltáriszentségben és a bűnbocsánatban 

  (elsőáldozási és első gyónási tudnivalók) Alkalmazott hittankönyv:  
  Találkozásra készülünk Jézussal 

 
4. osztály:  A biblikus és szentségtani alapok után ismerkedés a katolikus  

  erkölcstannal (az elmélet hogyan váltható gyakorlattá a mindennapi 
  életben) Alkalmazott hittankönyv: Élet a hitben 

 
5. osztály: Bevezetés a Biblia világába – hittani és erkölcsi ismeretek elmélyítése. 

  (Ószövetségi és újszövetségi történetek irodalmi, kultúrtörténeti és 
  történelmi háttérrel.) Alkalmazott hittankönyv: A könyvek könyve 

 
6. osztály: Egyházunk a történelemben (képek az egyház történelméből az  

  apostoli időktől napjainkig) Alkalmazott hittankönyv: A sziklára épült 
  egyház 

 
7. osztály: Az élet nagy kérdései és keresztény válaszai (dogmatika és  

  erkölcstan: a serdülők életkori sajátosságait szem előtt tartva segítik a 
  fiatalokat a keresztény nagykorúságra.) Alkalmazott hittankönyv: Isten 
  útján 

 
8. osztály: Alapvető hittan, liturgika és szentségtan haladóknak (más vallások és 

  a kereszténység, hitünk sokszínűsége, lelkiségi mozgalmak, világi  
  tantárgyak és a keresztény hit kapcsolata, az egyházi ünnepek  
  gyökerei, önálló véleményalkotás) Alkalmazott hittankönyv: Életünk 
  Krisztus 


