Tájékoztató az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról
Az etika/hit- és erkölcstan oktatását a 2011. évi CXC törvény és a 20/2012 EMMI rendelet
szabályozza. (Az erkölcstan megnevezés etikára változott.) Ezek szerint az állami általános iskolákban
a tanulók számára az etika/hit-és erkölcstan oktatás kötelező tanórai foglalkozás. Az etika/hit- és
erkölcstan órákon a tanulók ugyanúgy értékelésben részesülnek, mint a többi tantárgy esetében.
A szülők nyilatkozhatnak arról, hogy a kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára
az etika oktatást, vagy a hit-és erkölcstan oktatást választják. Írásbeli nyilatkozatukat minden év május
20-ig tehetik meg, amely a következő tanév teljes időtartamára szól. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot,
akkor az iskola a tanuló számára az etika tantárgy oktatását szervezi meg. Választásukat minden tanév
május 20-ig módosíthatják a következő tanévre vonatkozóan.
Abban az esetben, ha a szülő a hit- és erkölcstan oktatását választja, hozzájárul ahhoz, hogy
írásbeli nyilatkozatát az iskola a hit- és erkölcstan oktatás megszervezése céljából nyilvántartsa,
gyermeke nevét és osztálya megnevezését a hitoktatónak továbbítsa.
Mi jellemzi az etika órát?
Az etika órákat az iskola pedagógusa tartja. Az etika óra célja a gyermekközösségeknek és az
egyes tanulók személyiségének fejlesztése, ösztönzés és útmutatás a helyes emberi magatartás
kialakításához.
Főbb témakörein belül előkerülnek az alábbi témák: Önbizalom fejlesztése, személyes jövőkép
kialakítása, társas kapcsolatok ápolása, konfliktuskezelés, hagyományápolás, környezetvédelem,
nemzeti és vallási ünnepek fontossága, alapvető emberi értékek és szabályok betartásának jelentősége.
Etikával kapcsolatban bővebb információt Kisbenedek Katalin igazgatóhelyettestől kaphatnak.
Mi jellemzi a hit- és erkölcstan órát?
A hit- és erkölcstan órát a hitoktató, vagyis egyházi jogi személy tartja. Az órákon a diákokat
az élet kérdésein keresztül juttatják el a Biblia, valamint az egyháztanításának és történetének
ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetnek a személyes lelki és érzelmi fejlődés
elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is. A hit- és erkölcstanórák fő témakörei: Jézus
életének és tanításának megismerése, önismeret, emberi kapcsolatok, a közösség és a környezet
jelentősége életünkben. Hit- és erkölcstannal kapcsolatban bővebb információt az alábbi
kapcsolattartóktól kaphatnak:
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