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A
 jelentkezésnek nem

 feltétele sem
 a keresztség, sem

 az Egyházhoz való tartozás, 

bárki választhatja a hit- és erkölcstan tantárgyat.
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a hatosztályos gim
názium

okban az iskolai beiratkozáskor kell leadni.

KATOLIKUS 
HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

TÁJÉKOZTATÓ



MIÉRT JÓ, HA GYERMEKEMNEK
A KATOLIKUS 
HIT- ÉS ERKÖLCSTANT
VÁLASZTOM?

Szeretném, hogy gyermekem...

	 támpontot kapjon az élet fontos kérdé-  
 seiben való eligazodáshoz,

	 tájékozott, művelt, önálló gondolkodású   
 ember legyen,

	 ne féljen a jövőtől,

	 tisztában legyen értékeivel,  
 és ezeket ki is tudja bontakoztatni önmaga  
 és a társadalom javára,

	 eligazodjon a valódi és a talmi értékek  
 kavalkádjában, hogy jó döntéseket  
 tudjon hozni,

	 észrevegye az Isten gondviselését  
 az életében,

	 találjon magának igazi példaképeket,  
 akik valóban az értékes életre tanítják,

	 megtalálja az élete értelmét,

	 megtanulja értékelni az életet,  
 annak minden örömével és problémájával.

Mindezt a Biblia történetein, az egyházi év ün-
nepein, szentjeink életén keresztül, sok játékkal, 
beszélgetéssel, imádsággal, ének, rajz vagy kéz-
műves foglalkozás segítségével nyújtja a katolikus 
hit- és erkölcstan.

Az órákon mindazokkal a témákkal és kérdésfel-
vetésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan-
óra tárgyal, de ennél többről, az életünk egészére 
vonatkozó kérdésekről is tanulunk.

Főbb témakörök:
•	 Jézus élete, tanítása
•	 Önismeret
•	 Emberi kapcsolatok
•	 A közösség és a környezet

N
YILATKO

ZAT
A

lulírott                                                                     (név) 

                                      (település, utca, házszám
) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom

, hogy 

                                                                            (név, osztály) gyerm
ekem

 szám
ára az erkölcstan óra helyett 

a róm
ai katolikus / görögkatolikus

* hit- és erkölcstan oktatást választom
.

A
 róm

ai katolikus / görögkatolikus hit- és erkölcstan választásával összefüggő adatkezeléshez hozzájárulok. 
Tudom

ásul veszem
, hogy jelen választásom

 m
inim

álisan 1 tanévre szól, évközben nem
 m

ódosítható.

Kelt:

*Választott szöveg aláhúzandó  
    szülő aláírása


