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Ezzel a levéllel szcretnénk sggltenl a kóvelkezó tanévre szÓló 6ít(ölcíten, hll-és
erkdcsbn közöül vála§áás1.1ijiléljJó;: he gyeímek0k sáínár8 a Émal katolkus hlt-és
crkölcstan lanórát választlák?

A lananyag áiíogJa az egyházl évat, foglalkozlk s BlUiával, gzentek életévgl. Ezeken
ez lrnrereteken kereszt0l a gyerckelt m0vekége bóvd, más tan€rgyakban |ól H
tudJák használnl e tanultakgt (pl. magyar, löíténelem, movÉrzetek). lgazl példaképel
válasáhahak Meglsmerfietlk az egryhttzl m(hészetet

&

ségít8ég6tkapnak a valódl
a idml &tékek közöttl dlgazodásban. Klpesek
legznek Jó dönt&€ket hoznl. Az embert egész életén át íoglalkoztató kádéaekre
kaphatnak válaszoket az Egyítázon ke|ltztol. (Mlátt áck? Ml a bladatom? Mlért
történnek a dolgok? Hová tiartok? Mlíycn wg}ok? Mllyenck a körobnem Évók?
Egyedoll lény vagyok, vagy táruas? Mlt jelent á közö33ég? .....) Megnyíllk a sz€m0k
és észevosák lsten gondoskodó szeptetét az életOkben ós a vtágban. M€gtandják
érÉkelnlaz életet annak mlnden örömével és probIémájável.

Föbb témakörök Jézus élete, önl8merei, emberl kapcsolatok, közösség és
kfiry€zc[

Ezcket az lgmcreleket sok-sokJátékka!, vá|tozatos módgzereld<el adják át
hlioktatólnk a g}€rmekdoak

A

a

dláltok órarendJébe bekerül, lehot@g szerlnl az
l óráben. A hlt-& erkölcatsnre ug}€n ezok s
szabá|pk éruérryesek, mlnt a übbl tárgyn. (a hláttyásokat §azolnl ke[, e nélkü
lgazolaüannak számít e múasztáa, a tantáígyat 02 lskolál pcdagóglal programban
meghatárczottak szülnt kerü éiléltdésreaz cíl<lícstennel megegyez6 módon)
hlt-é8 erkölcstan óra

3rkolcsiannal azono8 ld6poniban, hell

Továbbra k íontmnak tert|uk az lskolal hltoktatás mellett a plébánlal hltoktatást, ahol
szenlségekre való felkészltée, k€ögségépltés íolylk az élménypedagógla

a

ogzlözclvel.

A

közösaég az

a hcly, ahol a

gyarmck uabed lehel, í€ngotcg

ólmónyhez Juthat, kaposolatokat éplthei, barátokat azepáet, megtenulhatJa a helyes
konílktuakezclést, klrzö8€n gondolkodhat, tapa8áelelokhoz,|uthat. A |ó körössógnek
mogtartó oíBlc wn. Nem kell kltalálnl az utat, ame|yen ínenjen, hl32én ez Egyház
felmuta$a a Krisztusban való igaz. boldog életet.
Mlnden gyermek€t sz€Ététigl várunkl Ncm íeliétal.sam azEgyházhoz taít@ás, sem
hogy megkerueztclt leg},cn a kMlák
krlaztus mlndcnklt oóózítonl akarl
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