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Ml JELLEMZ| Az EVANGÉLlKUs HlT ÉsERKöLCSTANóRÁT?
Az evangélikUs hit é5 erkö[cstanórán foglaLkozunk mindazokkat a témákkat es kérdésfetVetésekkeL, amelyeket aZ eíköLcstanóía tárgyaL. Pétdául: Ki Vagyok én? Hot a helyem a
csatádban, az iskoLában, a közös5égekben? Mit jeLent a hazaszeretet?
14indezeket a kérdéseketazonban a Biblia tanítá5a és egyháZunk éVszáZados hagyományai alapján Vesszük soría, de ennéL több, az életünk egészéreVonatkozó kéídésekrótis
tanulunk, Pétdául: Hogyan tapasztaLható meg lsten szeretetének ereje? Mitőt tel,ies az
étetünk? MiLyen értékeket köZvetít a BjbLia?
MlT TANÍT AZ EVANGÉLIKUS HlT ÉS ERKÖLCSTANÓRÁN A TANÁR?
Az órákon a diákokat aZ étetúkkéídéseinkeresztüLjuttatjuk el a BjbLia, Vatamint az egyháZ tanítá5ának és történetének ismeretéhez, A tananya9 feldotgoZá5a során hang5útyt
fektetünk a szemétyes tetki es erzelmi fejtódés elósegítésére, továbbá az erkö[csi érZék
m éLyitéséreis,
MELYEK AZ EVANGÉLlKUS HlT ÉSERKÖLCSTANÓRÁK
Jé7u5 eletenek es tanltasanak meqismerése,
Önismeret,

Embeíi kapcsoLatok,

A közössé9 és a körn yezet
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FÓ TÉMAKÖREl?

tósége étetü n kben.

Kl TARTJA AZ EVANGÉtlKUs HlT ÉsERKÖLCSTANÓRÁT?

A hetyi evangélikus e9yháZköZség tetkésze Vagy hitoktatója,
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Kl JÁRHAT EVANGÉL|KUs HlT ÉsER KöLCSTANóRÁRA?
Bárki Váiaszthatja az evangéLiku5 hit és erkölcstant, A jeLentkezésnek nem feLtéteLe 5em a
kere5Zt5é9, sem aZ evangéliku5 egyháZhoz tartozás.
Ml A J ELE NTKEZ ÉsMóDJA?
A sZüLó nyitatkozik arróL, hogy gyeímekét szeretné beíratni az evangéLiku5 hit é5 erkötcstanórára. A teendó elsós gyermekek szülei a beiratkozás aLkatmáVaL, a leendó ötödikesek
szútei pedig 2016, május 20-i9 jeteZhetik döntésüket az áltatános iskoLában,
sZeretettet

Vá rju

k 9yermekét 2016, sZeptemberétól aZ eVangélikus hit és erköLcsta
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