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1., Milyen örömei, sikerei voltak/vannak munkája során? Mire büszke? Mi a jó ebben a munkában? 
Miért érdemes hitoktatóként tevékenykedni? 

- Az óvodás, alsó tagozatos korosztály számára nagy öröm átadni az evangéliumi történeteket. 

- Örömeim között szerepel, hogy két tanítványom is papnövendék. Jó átadni a hitet, örömmel látom, 
hogy átgondolják életüket, tetteiket az evangélium, az Egyház tanításának fényében. A diákoknak a 
legnagyobb ajándékot, az örök életet tudom elérhetőbbé tenni, életük céljaként átadni, 
megfogalmazni, figyelmüket erre irányítani. 

- Tanítottam/tanítok egyházi és polgári iskolában is. A polgári iskolában van erkölcstan oktatás és 
sajnos sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy ne kelljen tanulni. Olyan pozitív élményem van velük 
kapcsolatban, hogy ezek az erkölcstanos gyerekek folyamatosan megállítanak beszélgetni, ha 
elmarad az órájuk, beülnek az enyémre. Sőt a plébániai hittanra is eljönnek szabad idejükben. Van 
remény. 

- Kezdetben az ifi közösség. Pár jól sikerült kirándulás. Nagy öröm, ha sikerül olyan feladatot rájuk 
bízni, amit önként, s szívesen tesznek. Szép, amikor énekelnek. Ha sikerül a templomba átmenni, s ott 
az „elevenebbek” is szent komolyságot mutatnak. Isten meghívott, kényszerű, édes kötelesség. 

- Együtt gondolkodás, együtt dolgozás. Egymásra hangolódás, megértés. Változatos módszerek, 
kreatív szervezés. Tevékenységközpontú tanórák. (Gyakorlat során – még nem tanítok) 

- Hála Istennek egy-egy gyermek esetében nagyon szép eredményeket látok lexikális tudás és lelkiség 
terén is. A hitébresztés a szépsége véleményem szerint a hitoktatásnak. 

- A gyerekek örülnek, ha megyek hozzájuk. Nagyon jó tanúságot tenni, beszélgetni velük Istenről. A 
hitoktatás azért jó, mert elsősorban nevelői és nem pusztán oktatói munka. Nincs megkötve annyira 
a kezem az információ átadással. 

- Ha jól felkészültem, azt a gyermekek is észrevették. Számomra is megerősítő növekedés tanúságot 
tenni hitemről a gyermekek, fiatalok előtt. A hitoktatás, hitre nevelés nagy lehetőség arra, hogy az 
embereket Istenhez vezessük, és csak Istenben, Istennel lehet valaki igazán boldog, teljesedhet ki az 
élete. 

- A hitet jó átadni, vannak akik elkezdték gyakorolni hitüket: templomba járás 

- Nagyon jó látni Isten munkáját a gyerekekben, családjaikban. Segíteni Neki a gondoskodásban, 
fejlesztésben, szemléletformálásban… Az a legjobb, ha a szeretet gyarapszik! 

- Kínai diákom a családjában elsőként kérte a keresztség szentségét – hitben meghozott döntés. 
„Szolgáló” diákok, akikre lehet számítani, építeni egy lelki nap tervezésénél. Jegyes oktatáson 
találkoztam több éve végzős diákkal. Gitáros csoport 7. osztályban: 11.-ben is viszik a liturgiai 
szolgálatot. Hittantáborok jó hangulata. Visszajáró végzősök. Bérmálkozó bemutatáson a tavaly 
bérmálkozók szinte teljes létszámmal megjelentek. Rajztanár segít: több kollégával mély kapcsolat. 
Csendes napok: 400-500 fős lelki napok minden probléma nélkül. Plébánossal (Henczel Szabolcs)  



- Gyerekek lelkesedése, szeretete, öröme. Hittan órákon túli találkozások (diákmise, rózsafüzér, 
keresztút, kirándulás).  Szülőkkel való találkozások, beszélgetések. Ha látni valamilyen gyümölcsöt. 

- A legnagyobb sikerem, hogy egy fiú papnak jelentkezett. Többen elgondolkodtak rajta, hogy ők is 
hittant fognak tanítani. Az a jó ebben a munkában, hogy mindig új lelkesedéssel hirdethetem az 
evangéliumot a gyerekeknek. Látom azt, hogy milyen örömmel fogadja ezt egy kicsi gyermek és 
mennyi vitával egy kamasz. 

- Öröm gyerekekkel foglalkozni. Amikor óra végén azt mondják: „de jó volt ez az óra”. Lelkesedésük, 
érdeklődésük nagyon jó. Sok szép eredmény a hittan versenyeken. Nyári napközis táboraink kb. 80-
90 gyerekkel évről-évre. Jó lenne, ha a gyerekek megéreznék Isten szeretetét, jóságát. 

- Öröm, amikor a gyermeket valóban elkezdi foglalkoztatni a hit. Kérdezősködik, érdeklődik. 
Munkálkodik benne „valami” (Valaki). Nyílik az értelme, a megtanultakat elkezdi alkalmazni (ez 
elsősorban nem az én érdemem, a családja követi a gyereket, én csak egyengetem az útját). Ebben a 
munkában az a jó, hogy olyan „tudást” adunk a fiataloknak, amihez MINDIG nyúlhatnak. Lehet, hogy 
csak 20 év múlva hasznosítja, amire rávezetjük, de a HITÉHEZ, ISTENHEZ mindig ugyanaz az út, 
bármennyit is változik a világ. Hitoktatóként komoly kíséretet kap az ember, az Isten kíséretét, ezért 
jó csinálni. 

- Öröm, ha a diákok jól érzik magukat a társaságomban, ha megosztják érzéseiket, gondolataikat. 
Megfelelő kereteket biztosíthat a játékra, vitákra. Büszke néhány kései visszajelzésre, sok diákra. 
Többek között azért is érdemes, mert folyamatosan a hitem megélésére „kényszerít”, s ez talán ad 
egy hátteret, amitől a szavaim is hitelesebbé válnak. 

- A legnagyobb siker, amikor személyes kapcsolatra vezethetem a tanítványaimat Istennel. Leginkább 
arra, amikor a gyermek elhozza szüleit a szentmisére. A legjobb az a munkámban (szolgálatomban), 
hogy arról tehetek tanúságot, ami biztos pont az életünkben ha dönteni tudunk mellette. Mert az 
élet teljessége felé vezethetem a rám bízottakat. 

- Sok örömöm van, mert katolikus iskolában taníthatok, ahol a gyerekek nagyon nyitottak a 
spiritualitás iránt. Siker lehet a diákjaim hittan versenyeken elért eredményei, de ennél nagyobb 
sikernek érzem, amikor a diákok több ízben is leírták nekem: „Köszönöm, hogy megtanított hinni”. Ez 
a munkánk igazi szépsége, amikor elvezethetjük a tanítványainkat Jézushoz. 

- Nagyon szeretem, ha újra kéne választani, ugyanígy döntenék. A legjobb „tantárgy”, mert ez nem 
elmélet, hanem maga az ÉLET. Szeretem a közös alkalmakat, amikor valamire készülünk, büszke 
vagyok rájuk a legkisebb siker miatt is. Nagyon közvetlenek velem a diákok, sok mindent 
megosztanak, jó érzés a bizalmuk, hogy segíthetek nekik a helyes út felé menni vagy az 
újrakezdésben… 

- Gyakran megtapasztalom, hogy sikerült a hit csíráját elültetni gyermekeim lelkébe. Néha a szülők, 
családok hitét is megerősíti az, amit a gyermekeknek átadok. A büszke szót nem szeretem, de 
örömmel tölt el, hogy a tanítványaim nagy részét sikerült közelebb vinnem Istenhez, Jézushoz. A 
missziós küldetést nap, mint nap megvalósítani nagy kihívás. 

 



2., Milyen problémái, nehézségei vannak munkája során? Mi hátráltatja munkájának 
eredményességét? 

- A hittankönyveink használhatóságával akadnak problémák. A kisebbek könyveiben a rajzok 
elnagyoltak, élvezhetetlenek. A felsősök számára íródott könyvek nyelvezete nem megfelelő az adott 
korosztály számára. Emiatt sok kateketikai rajz, vázlat készítése szükséges. 

- Talán az, hogy manapság nem minden gyerek érkezik vallásos családból, őket nehezebb bevonni a 
vallásos életbe. Kevés idő van, illetve lehetőség a szülőkkel való beszélgetésre. Több lelkiségi program 
is jó lenne az iskolában. Nincs jó hittankönyv. 

- Az iskolákban van úgy sajnos, hogy nincsenek megfelelő körülmények biztosítva a nyugodt hittanóra 
megtartására. (menzán hittanóra vagy udvaron) Kirándulásokhoz nincs megfelelő anyagi háttér, ua. 
kellemetlen a gyerektől kérni. 

- Sokáig probléma volt a pedagógusok negatív hozzáállása. Most, hogy délelőtt többet látnak, s az 
igazgató is pozitívan áll a dologhoz, s jött több fiatal pedagógus, jobb a helyzet. Tanáriban helyem 
nincs, de sikerült egy szekrényt kapnom. Többször nagyon kicsi teremben vagyunk. Nehezen tartok 
kapcsolatot a szülőkkel. Új tankönyvek nincsenek bemutatva, s én írjak hozzá tanmenetet?... + 
plébános. 

- Fegyelmezés. Túlságosan magamra veszem, ha valami nem sikerül. Nem tudom letenni a 
történteket, eseményeket, ott hagyni a munkahelyen, állandóan ezen jár az agyam. Még el sem 
kezdtem a tanítást, de a rengeteg egyetemi teendő miatt már most a kiégési szindróma tüneteit 
veszem észre magamon. 

- Alkalmanként megküzdök a gyerekek otthonról hozott fegyelmezetlenségeivel, illetve a kihívással, 
hogy mivel motiváljam őket. 

- Nem értünk egyet a plébános atyával módszertani kérdésekben, és nekem kell engednem, mivel ő a 
plébános. Nehézség még a kellő tapasztalat hiánya. 

- Van, hogy saját hibámból nem készültem fel igényesen, pontosan az órákra. Nem tudok 
fegyelmezni. 

- Tankönyvek sajátosságai. Modern eszközök nem ismerése. 

- A sok helyszín, a szegényes, sokszor nehézkes körülmények, felszereltség hiánya. A „cuccolás”. A 
szülők és gyerekek érdektelensége. 

- Evangélikus iskola lelkész (szerinte a „katolikusok eretnekek”, szentmisével hirdeti az 
istentiszteletet: „Aki hiszi, hogy az oltáriszentségben valóságosan jelen van Krisztus, jöjjön be 
úrvacsorára”). Kötelező lelkigyakorlat nem igényes, nem kérdezik meg tőlünk, hogy miről szóljon, s 
nem is lelki. Hittan könyv!!! Heti 26 órám van, 280 diákkal: magas osztálylétszámok. Kevesebb 
óraszám, kevesebb diák/csoport. Diákok részére lelki vezető hiány. Anyagi támogatás hiánya: a 
keresetből megélni is nehezen lehet, nem hogy pl. egy segédkönyv beszerzése, lelkigyakorlat 
kifizetése.(diákok részére is pl. nagymarosi út 18 fős buszra 135.000 Ft, meghívni őket pl.ha 
elmegyünk gyalogos zarándoklatra egy hazaút kifizetésére) 



- Az órarendi hittanok a nap végén vannak, a gyerekek addigra már fáradtak. Sok esetben nincs 
vallását gyakorló szülői háttér – az ilyen osztályokban kicsúfolják azt, aki rendszeresen részt vesz a 
szentmiséken. 

- Más problémák vannak egyházi iskolában és önkormányzati iskolában, de a szülők közössége a 
legnagyobb probléma. Őket kellene valahogy megnyerni. 

- Sok diáknál még van a régi beidegződés (szülőnél is) „csak hittan”. Egyre több olyan gyermek van az 
iskolában, aki otthonról semmilyen ismeretet nem hoz a hittannal, templommal kapcsolatban, de 
öröm, hogy mégis hittanra íratják őket. Itt a nagy feladat. Igazságosság – irgalmasság kérdése néha 
gond. 

- Alsó tagozatban még nagyon lelkesek a diákok, felsősként kinyílik a szemük: kevés a jó példa a 
családban, a környezetben. Ez hátra veti őket. Olyan értékekről beszélünk nekik, amelyek legtöbbször 
csak fogalmi szinten van az életükben, a gyakorlatban nem találkoznak vele. Ezért nehezen is 
azonosulnak vele, nem válik mindennapjaikká pl. hűség, lemondás, őszinteség. 

- Az értékek és érdekek időnként bántó keveredése okán magam, a kollégák, vagy diákok és 
családjaik részéről. 

- A családi minta hiánya nem pótolható. Heti egy óra, ha nincs mellette más lehetőség a mélyebben 
érdeklődők számára, nagyon kevés. a falusi iskolában 6-8 faluból is járnak gyerekek nehéz összehozni 
találkozást. Az élő plébániai közösség hiánya a családéhoz hasonlóan komoly kihívás. 

- Túl sok problémával nem találkoztam. Leginkább a jó hittankönyvek és kiegészítő eszközök hiányát 
érzem. Sok időt és energiát von el, hogy minden szemléltetést, sok-sok PPT-t magamnak kell 
elkészítenem. 

- Jelenleg sajnos az iskolalelkész, akivel nem lehet együtt dolgozni, holott a munkaközösség tagjaival 
nagyon jó a kapcsolat, de a lelkész személye az egész iskola lelki életére, programjaira rányomja a 
bélyegét. Sajnos nem vagyunk megbecsülve, ez nálunk a fizetésben is megmutatkozik, jelentős 
különbség van hittanár és hittanár között, akár 40.000 forint is… 

- Gyakran konfliktusba kerülök a szülőkkel, akik Isten nélkül, Egyház nélkül szeretnék hitüket megélni. 
Nehéz úgy hitoktatni, hogy a „család”, mint elsődleges hitébresztő nem tudja megtenni feladatát. 
Még nagyobb probléma, hogy néha nm is egy hajóban evezünk velük.   

 

 

 

 

 

 

 



3., Milyen tervei, igényei vannak a jövőre nézve (hivatás)? Saját szakmai fejlődése szempontjából 
milyen lépéseket tart fontosnak? Ön – ha lehetősége lenne – milyen területeken változtatna a 
hatékonyabb katekézis érdekében? 

- Sokkal több színes, érdekes, figyelemfelkeltő szemléltető anyagokat használni. Új módszertani 
dolgokat szeretnék kipróbálni. Érzelmi nevelésre nagyobb hangsúlyt fektetni. 

- Pedagógiai problémák megismerése. SNI,BTM,HH,HHH tanulókat is tudni kell motiválni, ehhez jó 
lenne valláspedagógiai szakmódszertan. Differenciálási módszerek. Fejlesztési módszerek mérés-
értékelési alapokon. 

- Személyesség, a diákok és helyzetük egyre jobb megismerése, előbbre visz engem is és a diákok is 
jobban és szívesebben tanulnak, ha a pedagógus személynek, egyedinek tekinti. 

- Számomra zavaró, hogy sok vallását nem gyakorló ott van a heti 1 hittanon, s szentség felvételéről 
beszél…- plébániai hitoktatás talán jobban odakötné őket. Régi álmom TK. mellé munkafüzetek 
(lengyeleknél csomó van). Könnyen hordozható kis projektor. Nekem nagyon hiányzik egy TEAM, 
akikkel imádkozni, ötletelni összegyűlnénk. Tudom, folyamatosan kérnem kell a lelki erősség 
kegyelmét. A betegségek alatti HELYETTESÍTÉS szerintem nagyon sürgető, megoldandó probléma. 

- Hosszabb tanítási gyakorlat mentorokkal kísérve (a másik egyetemi képzésemen sokat 
gazdagodtam, tanultam a vezető tanáromtól „védett környezetben” könnyebb, hatékonyabb a 
kezdet) a hittanár képzésben. Szigorúbb vizsgáztatás, felvételi rendszer – alkalmassági vizsgálat a 
hitoktatók képzésében. Szeretnénk evangelizálni, motiválni – megtartani – lelkesíteni. Fontosnak 
találom a rendszeres önreflexiót, konzultációt a kollégákkal, a fejlődést. 

- Hiányolom a hitoktatásból a nagyobb arányú munkatankönyvek meglétét. 

- Szeretnék főállású hitre nevelő lenni. Remélem ez a mentor képzés is a fejlődésem fontos lépése 
lesz. 

- Szeretnék a többiektől tanulni: módszert, hozzáállást, jó ötleteket. Szeretném jól csinálni, amit 
teszek. Szakmai igényesség és mély Isten-kapcsolat. 

- Kommunikáció kollégákkal. 

- Megmaradni. Jobb, szorosabb együttműködés a kollégákkal. nyári tábor az iskolában.. 

- Biblob: Jeremiás éltét feldolgozó óra kémiai kísérletekkel társítva. Kidolgozni pár fejben lévő témát, 
pl.: egyedülállók pasztorációja –igényesen, stb. Szakdolgozatom témáját elővenni, tovább vinni 
valami tudományos munkaként. Folytatni e jó dolgokat, pl.: 10 állomásos kiegészítő „hittan” a 
bérmálkozóknak: gyalogos zarándoklat, sütis meglepetés Árpádházi Szent Erzsébet napján, 
nagycsaládos kerttakarítás. 

- Több játék, játékos tevékenység megismerése. Nemcsak iskolai óraként lenne számon tartva a 
hittan, hanem hozzá lehetne kapcsolni a gyakorlati vallásosságot is valamilyen formában. Okos 
eszközök felelősségteljes, hatékony használata. 

- A szülőknek külön katekézist kellene tartani, hogy egyáltalán tudja azt, hogy milyen a hittan óra. 
Ezekkel a hittan könyvekkel, amelyeket lehet választani, borítékolva van a bukás. Ezek a könyvek a a 



hitoktatásban szerintem nem elég érdekesek. talán olyan könyveket kellene írni, mint az Értékrend 
című. Ez talán jobban leköti a gyerekek figyelmét és érdekesebb. De sajnos ebből a fajta könyvből 
csak egy van. a hittankönyvek írói nem mutatják be nekünk a könyveiket, így teljesen ismeretlenül 
kell belőlük tanítani. 

- Még jobban elmélyülni hitemben, ismereteimet is bővíteni, a korral haladni megfelelő mértékben  
technika területén is az órákon is, ami figyelemfelkeltésre is jó, sőt a gyerekek otthon újra megnézték 
amit órán mutattam nekik. Lelkesedésemet, bizakodásomat, hogy van értelme, s talán majd a jövőre 
nézve a gyerekekben valamit felébresztettünk, elindítottunk. 

-A hivatásomban nem zárkózom el semmilyen lehetőségtől, eszköztől, amellyel még jobban 
közvetíthetem Istent, pl.: új módszerek, digitális technika. Célom, hogy ne „csak” beszéljünk Istenről 
a gyerekekkel, hanem éljünk benne, biztos fogalmi és tapasztalati tudást alakítsanak ki Róla 
magukban. 

- Remélhetőleg ez a képzés is szakmai fejlődésemet szolgálja. Módszertani eszköztáramat szeretném 
bővíteni, néhány területen elmélyíteni (pl.: drámapedagógia…), amelyek azt segíthetik, hogy a hit a 
fejekből a szívekbe, aztán a kezekbe és lábakba (embertársakhoz) jusson. 

- A „Z” generáció jobb megértése fontos lenne számomra. Hozzájuk illő módszertanban kell 
fejlődnöm. Az iskolai óra mellett plébániai foglalkozásokra nagy szükség lenne. Az Istennel való 
kapcsolatra eljuttatni, segíteni fontosabb legyen az elméleti ismeretnél. 

- A jövőben is szeretnék hitoktatni, mert ezt nagyon szívesen végzem. A felnövekvő ifjúság  új és új 
kihívásokat állít elénk, hiszen egész másként kell megszólítani őket. A folytonos megújulásra 
törekszem, hogy korszerű módszereket bevetve tudjak a bennük felmerülő kérdésekre választ adni. 

- Jó lenne, ha színvonalas továbbképzéseink lennének, lehetőleg olyan témákról, amivel lépést 
tartanánk a világgal és amivel a mindennapi munkánkat segítenék és nem csak egy kötelezően 
kipipálandó feladat lenne ez a terület, és a lelkiségre is nagyobb hangsúlyt fektetni. 

- Szeretnék a kor kihívásainak jobban megfelelni, nyitottnak maradni, Jézus derűjét a nehézségek 
ellenére sugározni. A digitális technikában nagyobb fejlődést szeretnék a hitoktatás terén. Jó lenne, 
ha módszertani segédanyagokat is kaphatnánk. A hatékonyabb katekézis érdekben jobban kellene 
törődnünk, a családokat jobban bevonni az egyházi életbe… 

 

 

 

 

 

 

 



4., Mit gondol (milyen változásokra számít) a hitoktatással, a munka külső feltételeivel 
kapcsolatban a jövőre nézve? 

- Az adminisztrációs terhek növekedése. Lassan egyre több helyen lehetőség nyílik interaktív tábla 
használatára. 

- Jó lenne olyan hittankönyv család, amely a mai valláspedagógiai irányvonalakra, kompetenciákra 
épül. Internetes segédletek. Digitális anyagok adott TK-hoz. Feladatbank, kateketikai segédletek 
online felületen. 

- Reménykedünk… 

- A tárgyi feltételek, s az anyagiak fejlődése. Ez kell, s jó ha van. De szerintem fontosabb a személy, a 
közösség fejlesztése. Ez ima, szentségek s megtartó közösség nélkül nagyon nehéz. Szerintem a 
külpolitikai helyzet „rákényszerít” minket, hogy színt valljunk – közösség  Istennel s embertársainkkal 
- vagy elveszünk. Persze, ha a lehetőségek adottak, jó dolog a tárgyi feltételek fejlesztése 
(munkafüzetek), csak a Lélek ki ne maradjon belőle. 

- Én nagyobb hangsúlyt fektetnék a „képességfejlesztésre”, attitűdformálásra a 
kompetenciafejlesztés elve alapján. Jelen pillanatban szerintem leginkább ismeretátadás történik. 
Lehet, hogy manapság fontosabb lenne a gyerekek Istennel és Egyházzal való kapcsolatát elindítani, 
formálódását, alakulását segíteni, támogatni. Fontosnak tartom, hogy az Egyház egy élő közösség, 
Jézus teste. Viszont a plébániák közösségében nem tapasztalom ezt az egységet, az összetartozást. Jó 
lenne, ha nagyobb hangsúlyt fektetnénk az Egyházhoz tartozás nevelésére, megvalósítására. 

- Jó kezdeményezésnek látom a kiadott laptopok adta lehetőségeket. Ebbe az irányba kellene 
véleményem szerint a megújulás. 

- Még csak havi 1 órában tanítok hittant, nincs túl nagy rálátásom… De olyan jó lenne egyfajta 
szemléletváltás, amiben helyesebb arányban van eloszlatva a tananyag és a lelkiség. 

- Szerintem legfontosabb a személyes megtérés. Ez az első. Aztán jöhetnek az eszközök: technikai 
feltételek és korrekt anyagi méltányolás. Az idők jeleit olvasnunk kell és nagyon meg kell becsülni 
erkölcsileg, anyagilag azokat, akik a hitre nevelést végzik. 

- Új ötletek, gondolatok. 

- Kevesebb adminisztráció, több hittanos gyermek, fix órarend – teremrend. 

- Nem tudom. De jó lenne, ha ezek pozitívak lennének. Lelki vezetés féle képzésen részt venni (diákok 
hozzám fordulnak ügyes-bajos dolgaikkal, hitbeli megoldásukkal, stb.). 

- Kevesebb óraszám, a tanórákon túli tevékenységeket is beszámítani (lelki programok, családi napok, 
foglalkozások,…). 

- A szülőknek külön katekézist kellene tartani, hogy egyáltalán tudja azt, hogy milyen a hittan óra. 
Ezekkel a hittan könyvekkel, amelyeket lehet választani, borítékolva van a bukás. Ezek a könyvek a a 
hitoktatásban szerintem nem elég érdekesek. talán olyan könyveket kellene írni, mint az Értékrend 
című. Ez talán jobban leköti a gyerekek figyelmét és érdekesebb. De sajnos ebből a fajta könyvből 



csak egy van. a hittankönyvek írói nem mutatják be nekünk a könyveiket, így teljesen ismeretlenül 
kell belőlük tanítani. 

- Jó lenne, ha mindenütt lehetőség lenne heti kettő hittanórára. S az iskolákban ne a legutolsó, vagy 
délutáni utolsó óra legyen a hittan. Nehéz megszervezni, de nálunk részben sikerült. Tanítunk egy 
iskolában, mégis néha az az érzésünk, hogy „kilógunk” onnét. 

- Szükségesnek érzem a rendszeres továbbképzéseket, még inkább a lelki napokat, amelyek segítenek 
elmélyülni az Istenkapcsolatban. Valamint ötleteket adnak, hogy Istent közelebb, 
megtapasztalhatóbbá tehessük a gyerekeknek is ezek által. 

- Külső feltételnek tekinthető a hittankönyv, amelyek jó részének megjelenése nem vonzó a diák 
számára, ha pedig mégis akkor a szülő pénztárcájának nem vonzó. Nem kívánkozik a kézbe. A 
protestáns felekezetek ezekre a kihívásokra hatékonyabban reagáltak. Fontos lehet az új technikai 
eszközök, a média felületek használatának ismerete, de ezekkel szemben kissé bizonytalan vagyok. 
Láthatóbb egységre lenne szükség (püspökök – papok - hitoktatók... szintjein külön-külön). 

- A közösségi dimenziónak nagyobb szerepet gondolok. Az infrastruktúra a plébánia körül (terem, 
személyi, tárgyi feltételek komoly fejlődést jelentene). A gyermekek mellett a szülőkkel való 
kapcsolatteremtés és tartás kialakításában előrelépés. Az új technikai eszközök használatára való 
lehetőség. 

- A jelenlegi hittankönyv-kínálat elkeserítően rossz. Feltétlenül szükséges lenne korszerű, a fiatalok 
számára befogadható és vonzó hittankönyv-család kidolgozása. Sokat tanulhatunk a protestánsoktól, 
akik szerintem ebben előttünk járnak: jó tankönyveik és remek társasjátékaik vannak, ötlettár 
gyűjteményeket is kidolgoztak a hitoktatóik számára. 

- Nem tudom lesz-e változás, eléggé magunkra vagyunk hagyva, valahol hátul kullogunk a 
megbecsülésben, nem sokra tartják a munkánkat vagy legalábbis erről nem kapunk semmi 
megerősítést, hogy fontos, amit csinálunk, hogy mellettünk állnak, néha jól esne. A másik fontos 
dolog, hogy a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva tudjunk nyitni az emberek, diákok felé, nagyon 
fontos a lelki gondozás, hihetetlen sok ember igényli. 

- A modern technikát közkinccsé tenni a hitoktatás terén is. Módszertani segédeszközök 
fejlesztésével is segíthető a hitoktatás. A gyakorlati vallásosság élményszerűbbé tételével, 
közösségépítéssel.  

 


