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Az online világba költözés 
miatt a hittantanárok is 
komoly kihívásokkal szembe-
sültek – mondta el a nemrég 
indított, a gyulafehérvári, 
szatmári, váradi és temesvári 
egyházmegye római katoli-
kus hittanoktatását átfogó 
honlap kapcsán a szerkesztő, 
ötletgazda Ozsváth Judit. 
A Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem oktatója – aki ma-
tematikatanár is – úgy véli, 
manapság a hittanóra hely-
zete a leglabilisabb az iskolai 
tantárgyak között, és a lel-
kiség oktatásának éppolyan 
létjogosultsága van, mint a 
matematika tanításának.

 » KISS JUDIT

A harminc éve szabaddá vált 
erdélyi magyar hitoktatást 
járja körül, és a jelenleg on-

line térbe szorult tanítás különféle 
vonatkozásaira irányítja a fi gyelmet 
a nemrég indult Hittan.ro honlap. 
A felületen a múltbéli emlékek fel-
idézése mellett a jelent és a jövőt 
is középpontba állítják – írják a 
gyulafehérvári, szatmári, váradi és 
temesvári egyházmegyék római ka-
tolikus hittantanárai. Ozsváth Judit, 
a honlap szerkesztője, ötletgazdája, 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Pedagógia és Alkalmazott Didak-
tika Intézetének oktatója, a római 
katolikus teológushallgatók mód-
szertanos tanára (portrénkon) meg-
keresésünkre elmondta, a négy, 
zömében magyarok lakta római 
katolikus egyházmegye tanfel-
ügyelőinek és módszertani felelő-
seinek éves tanácskozásán szüle-
tett a 30 éve szabaddá vált iskolai 
hitoktatás „megünneplésének” 
gondolata 2019 augusztusának vé-
gén, Kolozsváron. Mint a korábbi 
években is, ezen a gyűlésen is részt 
vett Böcskei László nagyváradi me-
gyés püspök, aki bátorítólag állt a 
gondolat mellé.

A hittantanárok szívvel is 
„dolgoznak”
Az oktatás online világba költözé-
se miatt a hittantanárok is komoly 
kihívásokkal szembesültek. „A 
honlapon található anyagokkal a 
gyermeket, szülőt és a pedagógust 
is erősíteni szeretnénk. Bárki más, 
a más szakos kollégák is betekin-
tést nyerhetnek a hittanos világ-
ba. Mindez együtt talán a tárgy 
megbecsülését segítheti gyermek, 
szülő és tanár részéről egyaránt” 
– fogalmazott Ozsváth Judit. Mint 
mondta, a hittantanárok nemcsak 
fejjel, hanem szívvel is „dolgoz-
nak”, az ismeretek hatékonyabb 
rögzüléséhez fontos az élmény, 
a lelkiségben való fejlődéshez 
kell a megérintődés. „A hittanó-
ra a megszokott keretek között 
is komoly előkészületet, igényes 

A TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ ANYAGOK IS ELÉRHETŐK AZ ERDÉLYI KATOLIKUS HITOKTATÁS ELMÚLT 30 ÉVÉT ÖSSZEGZŐ ÚJ HONLAPON

Lelkiség is éppúgy kellene, mint matematika

Hitoktatók nagyváradi képzése néhány évvel ezelőtt Franz Kett németországi pedagógus részvételével

 » „Az emberi 
létezés spiritu-
ális dimenzióját 
legalább annyira 
meg kellene 
ismertetni az 
iskolában, mint a 
matematikai mű-
veleteket. Az élet 
nagy próbatéte-
lein ugyanis nem 
a matematika, 
hanem a hit segít 
át bennünket, de 
a mindennapokat 
is a lelkiség és 
nem a hasonló-
ság alaptétele 
teszi széppé” 
– fogalmazott 
Ozsváth Judit.

levezetést kíván, az online térben 
viszont mindez sokkal nehezebb. A 
Hittan.ro-n megjelenő kisfi lmeknek 
csak egy része szól az elmúlt 30 év-
ről, a többi aff éle motivációs anyag” 
– hívta fel a fi gyelmet Ozsváth Judit. 
Mint mondta, sok szülőnek talán fo-
galma sincs arról, hogy mit kap(hat) 
a gyermeke az iskolai hittanórán és 
mit jelent(het) az számára, a honla-
pon megszólaló gyerekek őszintén 
vallanak erről. A hittantanárok szá-
mára is fontosak az ilyenfajta visz-
szajelzések.

Bemutatkoznak
a katolikus iskolák
„Ezt a „tantárgyat” szó szerint a 
semmiből kellett felépíteni, és ezt a 
kizárólagosan materialista szemlé-
letet hirdető diktatúra után egyálta-
lán nem volt könnyű megtenni. Így 
hát sok-sok elhivatott ember három 
évtizednyi munkája is nagyon meg-
érdemli, hogy fejet hajtsunk előtte” 
– mondta a kezdeményező. A hittan.
ro honlap rovatcímei az iskola fi zikai 
valóságának virtuális reprodukálá-
sát sugallják. A Porta és a Hirdető-
tábla mindig az újonnan felkerülő 
anyagok lelőhelye, az Osztályterem 
és Tanári elnevezésű menüpontok 
alá gyűjtött videókban a diákoké és 
a hitoktatóké a szó. Az Alma mater 
menü a katolikus iskolák bemutat-
kozásának helye. Az Aula, miként 
az iskolákban, a honlapon is az 
ünnepélyes tartalmak helye, a Mű-
hely menüt pedig a korábbi tovább-
képzőknek szánták, illetve olyan 

tartalmaknak, amelyek a módszer-
tani munkát mozdíthatják előre. A 
Könyvtárban írott anyagok formájá-
ban találnak munkájukhoz segítsé-
get a hitoktatók.

„A négy egyházmegye magyar hi-
toktatóinak van egy jól működő Fa-
cebook-csoportja is, az főként mód-
szertani „terep” számukra. A Hittan.
ro egyelőre nem vállalt ilyen funkci-
ót, de nem kizárt, hogy ez változni 
fog idővel. A különféle módszertani 
képzések beharangozóját vagy be-
számolóját azért közzétesszük a hon-
lapon is, és a hittantanárok munká-
ját segítő tantervek, munkatervek, 
digitális tankönyvek is elérhetőek 
ott” – mondta a Krónikának Ozsváth 
Judit. Kifejtette, a hitoktatók egyene-
sen a megyés püspöküktől kapják 
a szolgálatra szóló megbízásukat, 
ezért különösen fontos, hogy a fő-
pásztorok és a hitoktatók közel áll-
janak egymáshoz. A Hittan.ro-n több 
püspök megszólal, ez is megerősítő a 
tanárok számára.

Önkéntes munka
Kérdésünkre, kerestek-e kapcsola-
tot más felekezetekkel, hogy együtt 
mutassák be a romániai magyar val-
lásoktatás múltját, térképezzék fel a 
vallás- és hittanoktatás aktuális kér-
déseit, az online tanítás lehetősége-
it, Ozsváth Judit azt mondta: a hon-
lapot a négy katolikus egyházmegye 
hívta életre, más felekezetekkel való 
társulásról nem volt szó. „Szép lett 
volna, de bevallom, még így sem volt 
könnyű egyazon felekezet négy egy-
házmegyéjét bevonni. A hitoktatás 
aktuális kérdéseinek feltérképezése 
és ugyanazon honlapon való megje-
lenítése is fontos lenne, de mindezt 
nehéz az eddigiekhez hasonlóan 
önkéntes, többnyire esti és éjszakai 
munkával megoldani” – tette hoz-
zá. Mint sorolta, Benedek Ramóna 
váradi hittantanár, módszertani fe-
lelős és Nemes István szintén vára-
di hittantanár, az országos magyar 
továbbképző központ módszertanos 
pedagógusa, képzője segíti a mun-
kát, illetve műszaki szerkesztéssel 
Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó igaz-

gatója, valamint Vakon Zsolt nagy-
váradi püspöki titkár.

A mindennapokat
a lelkiség teszi széppé
Ozsváth Judit közölte, a három évti-
zedre való visszatekintés valójában 
inkább csak apropója volt annak, 
hogy a szervezendő programokkal 
az iskolai hitoktatásra irányítsák a 
fi gyelmet. „Ma a hittanóra helyzete 
a leglabilisabb az iskolai tantárgyak 
között, erre az órára ugyanis be, de 
róla ki is lehet iratkozni. Ez egyrészt 
a hittantanárok állását veszélyez-
tetheti, másrészt viszont megadja 
a lehetőséget arra, hogy a gyerekek 
és a fi atalok hátat fordítsanak a lelki 
dolgoknak” – fogalmazott Ozsváth 
Judit, hozzátéve, hogy a be- és kiirat-
kozás kérdése például a matematika-
tanításnál egyáltalán nem merül fel, 
ő pedig éppen matematikatanárként 
tartja ezt furcsának. „Az emberi léte-
zés spirituális dimenzióját legalább 
annyira meg kellene ismertetni az 
iskolában, mint a matematikai mű-
veleteket. Az élet nagy próbatételein 
ugyanis nem a matematika, hanem 
a hit segít át bennünket, de a min-
dennapokat is a lelkiség, és nem a 
hasonlóság alaptétele teszi széppé” 
– fogalmazott az egyetemi oktató.

Ozsváth Judit arra is kitért, a négy 
katolikus egyházmegyének nagyon 
kellene egy olyan intézmény, amely 
a közös ügyeket (továbbképzők 
szervezése, tantervek, tankönyvek, 
segédanyagok szerkesztése stb.) 
intézi, de ez nagyon nehezen tud 
megszületni. „2016 szeptemberében 
már közel álltunk hozzá, de aztán 
mégsem lett belőle semmi… Ha len-
ne egy ilyen szervezet, akkor annak 
főállású munkatársai egy színvona-
las honlap komoly felépítésén is tud-
nának dolgozni. Egy ilyen oldalra az 
online és a nem online tanuláshoz is 
nagyon sok hasznos dolgot fel lehet-
ne tenni” – fejtette ki.

Mint részletezte, a hittantanárok 
részére több online képzést és három-
állomásos módszertani minikon-
ferencia-sorozatot szerveztek, ezek 
által komoly gyakorlati segítséget 
kaptak a jelenlegi munkájukhoz. 
„Kiemelten fontos lenne gyermekek 
és fi atalok számára hozzáférhetővé 
tenni értékes, szép dolgokat, inter-
aktív felületekre hívni őket, amelyek 
élményszerű tanulást, lelki épülést 
biztosítanának számukra. Újonnan 
szerkesztett hittankönyveinkben 
igyekeztünk mind a négy egyházme-
gye kulturális és természeti kincseiből 
is ízelítőt adni. Munka közben jöttünk 
rá, hogy mennyi mindent lehetne – 
sőt kellene – még mutatni” – mondta 
Ozsváth Judit. Mint fogalmazott, egy 
digitális platform nyilván sokkal töb-
bet, másat biztosíthatna, mint egy-
egy könyv, és egészen biztos benne, 
hogy rá lehetne irányítani a fi atalok 
fi gyelmét. „Jó lenne, ha lenne egyházi 
támogatás ahhoz, hogy mindezek a 
Hittan.ro „második élete” során meg-
valósulhassanak. Nem extra igény ez, 
hanem hiánypótlás. Egyházias nyel-
vezettel: az idők jeleinek felismerése 
szerint való cselekvés” – mutatott rá 
a szerkesztő.
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