Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Szeretnék néhány szóban bemutatkozni, majd a református hittanról írni.

Szalóky Eszter vagyok. 2010-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetemen,
Óvodapedagógus és Hittanoktató szakokon. Ezután 5 évig óvónőként dolgoztam, majd 2016-ban
kezdtem el hittant tanítani Békásmegyeren. Három általános iskolában oktatok, illetve egy óvodában
tartok hittan foglalkozásokat. Az elmúlt bő 4 évben sok tapasztalatot, élményt szereztem, igyekeztem
jó kapcsolatot kialakítani mind a gyerekekkel, mind a kollégáimmal.
Kis létszámú csoportokban foglalkozom a gyerekekkel, ezért az egyéni fejlődésüket is nyomon
tudom követni, több idő jut beszélgetésre. Könnyebben megnyílnak, megosztják örömeiket,
élményeiket, de szomorúságaikat, bánatukat is. Jók a tapasztalataim, szeretnek hittanra járni a
gyerekek, pluszt ad az életükhöz, gazdagabbak lesznek általa. Van egy kapaszkodó az életükben, Isten,
akihez bármikor, bármilyen körülmények között fordulhatnak imádságban és mindig meghallgatja
őket. Fontosnak tartom, hogy megtapasztalják Isten szeretetét, elfogadását.
A Békásmegyeri Református Egyházközséghez tartozik a körzet, a járványhelyzet miatt csak
online istentiszteleten és gyermek-istentiszteleten lehet részt venni, melyeket a gyülekezet YouTube
csatornáján lehet elérni.

Mi történik a hittanórán?

A hittanóra 40-45 perce alatt sokféle módszer, sokféle tevékenység történik. A csoport közös
imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és
ifjúsági énekeket, valamint református énekeskönyvi énekeket éneklünk.
Bibliai történeteket hallgatnak meg és beszélünk meg közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi
élethelyzeteket és szituációkat dolgozunk fel. Mivel a hit- és erkölcstan tanterve projektekben
gondolkodik, ezért vannak olyan órák, melyeken nincsen új bibliai történet, hanem egy történethez
kapcsolódó téma, élethelyzet, érzés áll az óra középpontjában: pl., öröm, kitartás, boldogság, család,
barátság, kapcsolatok, stb. Gyakran játszunk a gyerekekkel, bibliai társasjátékot, szituációs játékokat.
Használjuk a digitális eszközöket, megnézünk egy bibliai történethez kapcsolódó videót, felsősökkel
akár egy filmet is.
A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hittan órákon
bibliai történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket.

Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkednek.
Isten Igéje és Isten üzenete áll a középpontban mely ma is életünk alappillére lehet.

Ki járhat hittanórára?

Minden iskolás gyerek, akinek a szülője arról nyilatkozik, hogy a két tantárgy közül a hittant
választja.

Járhat-e hittanra , aki nincs megkeresztelve?

Igen, mivel a hittanórára járásnak nem előfeltétele a keresztség. Több olyan tanítványom is van,
akik nincsenek megkeresztelve egyelőre.

Járhat-e református hittanra a gyermek, ha más felekezethez tartoznak?

Igen, mivel nem a felekezeti hovatartozásról, hanem két tantárgy közötti választásról nyilatkozik
a szülő. Mindenki eldöntheti, hogy milyen felekezeti hittanra iratja be a gyermekét. Vannak olyan
tanítványaim, akik más vallásúak, vagy más felekezetű gyülekezetbe járnak.

Mikor van a hittanóra?

Az etika helyett választható hittan az iskolai órarend része, így nem jelent többletórát a
gyermekeknek. Egyidőben van az etika órával.

Van-e tankönyve és taneszközei a református hit- és erkölcstannak?

Igen! Minden évfolyamhoz készült gyermekeknek szóló tartós tankönyv és munkafüzet, melyet
az egyház ingyen biztosít mindenkinek. Módszertanukban és szemléletmódjukban figyelembe veszik a
gyermekek korosztályi sajátosságait és segítik az adott témákban való elmélyülésüket, egyéni
fejlődésüket. A református.hu/hittan oldalon bele is lehet lapozni a tankönyvekbe. Az elsős
munkatankönyv sok fejlesztő feladatot tartalmaz, mindig az adott témához, bibliai történethez
kapcsolva, az életkoruknak megfelelően.

Sok szeretettel várom a leendő elsősöket református hittanra!

Szalóky Eszter, református hittanoktató

