A római katolikus hittan órák egyik legfontosabb célja az, hogy Jézus életét, tetteit és tanítását
megismerjék a gyermekek. Mivel minden kisgyermek érzékeny a szépre és a jóra, ezért Jézusban
megismerhetik a keresztények legfőbb példaképét. Jézus Krisztus amellett, hogy a legnagyobb jótevőnk,
erőforrásunk, Megváltónk, a minket végtelenül szerető Atyaistenhez vezető egyetlen Út, Igazság és Élet
is.
Az órák alapvető módszere a Jézusi tanítás átadása a gyermek életkori és egyéb sajátosságainak, hitbeli
érettségének megfelelő szinten, Jézus kérésének eleget téve: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,
és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké a mennyek országa!” (Mt 19,14)
A hittan nem csupán egy tantárgy a sok közül. (Az értékelés fő szempontja az órai aktivitás.) A hittan,
magára az Életre tanítja a gyermekeket. Egy lépcső, amelyen haladva közelebb kerülhet a gyermek
Istenhez. Ehhez a hitoktató az órákon, különféle eszközöket vesz igénybe:
•

Bibliai történek feldolgozása a Biblia szövege és bibliai témájú filmek segítségével.

•

Az ima jelentőségének megmutatása az ember életében, a legfontosabb imák megtanulása és
rendszeres imádkozása, éneklése.

•

Az egyházi év legfontosabb eseményeinek, ünnepeinek megismerése, méltó megünneplésének a
megbeszélése.

•

Különböző történetek, vallásos témájú filmek segítségével az egyház tanításának a megismertetése
a gyermekkel, a nekik megfelelő szinten.

•

Szentek és szent életű emberek életének, példájának megismertetése a gyermekekkel, példaképül
állításuk a gyermek elé.

•

Az egyház bibliai alapokon nyugvó erkölcsi tanításának folyamatos megismertetése a
gyermekekkel, az adott élethelyzetükre vonatkozó tanítások kiemelésével.

•

A tízparancsolat és az egyház öt parancsolata életünkben betöltött jelentőségének a
megismertetése a gyermekkel, beépítése a gyermek mindennapi életébe.

•

A gyermek fokozatos bekapcsolása az egyház életébe: a vasárnapi szentmisére járás alapvető
fontosságának hangsúlyozása, buzdítás a gyermekek számára rendezett egyházi eseményeken
(ünnepek, versenyek, hittanos táborok stb.) történő részvételre.

•

A szentségek fogalmának és az életünkben betöltött jelentőségének a megismerése.

•

Felkészítés az elsőáldozásra és a bérmálás szentségének felvételére (ha a gyermek még nincs
megkeresztelve, akkor a keresztség szentségének felvételére is felkészítjük őt).

•

Elsősorban az alsó tagozatosoknál sok énekléssel, rajzolással, játékkal színesítjük a közös
alkalmakat.

Mivel a Szent István király római katolikus templom az iskola szomszédságában van, ezért az
egyházközség életébe is könnyen bekapcsolódhatunk.
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