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Nemes István 

Római katolikus hitoktatók továbbképzői a 

2020–2021-es tanévben

A 2020–2021-es tanévre visszatekintve mindannyiunknak a „szükségállapot” ki-
fejezés ugrik be asszociációként. Az iskolákat 2020. november 11-én a korona-
vírus járvány második hulláma miatt bezárták, és ezzel újabb online oktatási 

időszak kezdődött. A továbbképzés tekintetében ez a helyzet határozta meg a prioritáso-
kat hosszú időn keresztül. Így a hitoktatás területén is a második félév kezdetéig a tanári 
továbbképzés célja az volt, hogy az e-learning-et támogató eszközöket, módszereket és 
tartalmakat osszuk meg egymással. 

Digitális tananyagszerkesztői kompetenciák
A digitális munkarendben az egyik legfontosabb hiánycikk a jó digitális tananyag 

lett. A katolikus hitoktatás a 2020-as tanév kezdetén elemi és alsó tagozaton összesen öt 
publikált és tanár, diák számára egyaránt hozzáférhető, értékes médiaanyagot tartalmazó 
digitális tankönyvvel rendelkezett. Ámde még e két ciklus esetében is három digitális 
tankönyv hiányzott a kínálatból, míg a líceumi tagozaton teljes mértékben hiányoznak 
mind a mai napig ezek a tananyagok. Ezen hiányosságok a III., IV. és VIII. osztályos 
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tankönyvek megjelenésével részlegesen ugyan pótlódtak a 2021–22-es tanév kezdetére, 
azonban teljeskörű kiegészítésük valószínűleg további éveket fog igénybe venni a tanter-
vi reformfolyamat elakadása miatt. Az így körvonalazódó helyzetkép vezetett oda, hogy 
a nagyváradi székhelyű Országos Magyar Továbbképző Központ keretén belül képzése-
ket hirdettünk digitális tananyagszerkesztői kompetenciák elsajátítására avégett, hogy a 
pedagógusok egyénileg is képesek legyenek vonzó és interaktív tananyagokat létrehozni. 
Összesen öt ilyen képzésre került sor 2020. október 1. illetve 2021. március 10. között. Az 
öt képzés közül egyet kifejezetten hitoktatóknak hirdettünk meg, azonban a fennmaradó
négy képzésen is több hitoktató vett részt. A résztvevők a román fejlesztésű Livresq 
tananyagszerkesztő és a Tankockák (angolul Learning Apps) alkalmazás használatához 
szükséges kompetenciákat sajátították el a képzések során. Öröm volt látni azt, ahogyan 
a Római Katolikus Hitoktatók Erdély Facebook csoportban egymás után jelennek meg a 
Livresq-ben szerkesztett és megosztott új tananyagok. Köszönet illeti e téren mindazo-
kat, akik tananyagaikat megosztották kollégáikkal, így segítve egymást az embert próbá-
ló helyzetben.

Jó gyakorlatok a hitoktatásban – katekétikai konferenciasorozat
A hitoktatás több, mint technikai kérdés: látásmódot, lelkiséget, életvezetést „tanít” 

és gyakoroltat. Példaképeket mutat fel. Az emberi lét és sors végső titkának mélyére 
kalauzol, végső soron müsztagógikus, bevezet a szent titokba. A mindenkori tanárkép-
zésnek az aktuális történelmi szituációból kiindulva azt kell keresnie, hogy az adott kö-
rülmények között melyek a legmegfelelőbb utak ezen feladatok teljesítésére. A Lélekre 
hallgatva azt kell felismernie, hogy hogyan tudunk eljutni az evangélium üzenetével a 
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Jamboard felületen prezentált lecke

ránk bízottakhoz. Ezen erőfeszítés három lényeges eleme a tartalmi, módszertani és kö-
zösségi dimenzió. 

E három szempontot tartotta szem előtt a Jó gyakorlatok a római katolikus iskolai 
hitoktatásban c. konferenciasorozat, amely két részben próbált segítséget nyújtani a hit-
oktatóknak mindennapi iskolai és plébániai evangelizációs tevékenységükhöz. Az online 
keretek között zajló rendezvénysorozat első kiadása 2020. november 13–2021. január 8. 
között zajlott, és három ülésszaka volt. A második kiadásra 2021. február 12–május 14. 
között került sor. A rendezvénysorozat mögött hitoktatói szervezőcsapat állt, megvaló-
sulásához az intézményi hátteret az Országos Magyar Továbbképző Központ biztosította. 

A konferenciasorozat kifejezett célja az volt, hogy az online, majd a második félév 
során a tantermi, hibrid és online hitoktatás számára egyaránt konkrét segítséget nyújt-
son. A konferencián meghívott hitoktatóink előadókként mutatták be egy-egy foglalko-
zástervüket, mindig az adott ülésszak után következő megközelítőleg egyhavi időszak 
tantervben szereplő leckéiből választva témát előadásaik számára. Ily módon kész tan-
anyagot és módszertani csomagot biztosítottak a résztvevők számára, amelyet azok fel-
használhattak a tanításban. Az előadók a négy erdélyi katolikus egyházmegye hitoktatói 
közül kerültek ki. Munkáikat a konferencia résztvevői óratervek és segédanyagok for-
májában küldeményként kapták meg az egyes ülésszakokat követően. Így valósult meg 
az a közösségi tér, ahol tapasztalataink és tudásunk megosztása gyakorlattá válhat. Ily 
módon maga a konferencia is jó gyakorlattá minősült át, olyan közösségteremtő gyakor-
lattá, amelyet folytatni kellene. 
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A bemutatott óraterveken túl a rendezvénysorozat olykor kitekintést is biztosí-
tott más területek felé. Dr. Serfőző Levente az új katekétikai direktóriumot mutatta be, 
amelynek irányvonalai az iskolai igehirdetés elkövetkező éveiben gyakorlatba kellene ül-
tetnünk. Dr. Versegi Beáta Mária nővér pedig egy különleges eucharisztikus projekt, a 
Punya – egy falat kenyér című képregény bemutatásával gazdagította a konferenciát. Az 
említett projekt a romapasztoráció területén jó példa az inkulturációra és az akkomo-
dációra. Bemutatásra került a szentegyházi szabadtéri passió is, mint jó példa az apos-
tolkodásra, a hitoktatói munka plébániai közösségek irányába történő kiterjesztésére. A 
résztvevő hitoktatók minden egyes alkalommal ún. „bónuszokat” is kaptak: technikai 
segítséget, kisfi lmeket, módszertani ajánlásokat stb.
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A rendezvénysorozat két kiadásán összesen 111 hitoktató vett részt, és kapott okle-
velet. A közösségteremtő jelleget az is mutatja, hogy összesen 32 előadó, illetve kollégá-
it bónuszokkal megajándékozó kolléga járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Köszönet 
mindannyiuknak az aktív részvételért.

A Franz Kett pedagógia útjain
A Franz Kett pedagógia kapcsolatpedagógia, emiatt online igen nehéz, ha nem 

egyenesen lehetetlen akár egyes elemeinek minimális felhasználásával is dolgozni. A 
járványidőszak ebből adódóan jelentősen visszavetette azt a fejlődést, amely ezen peda-
gógia népszerűsítésének és evangelizációban való hasznosításának területén az utóbbi 

Zoom-esemény
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időben elindult. Mégis el lehet mondani, hogy a körülményekhez képest ez a pedagógia 
is hozzájárult hitoktatásunk gazdagításához az elmúlt év során. Az Országos Magyar 
Továbbképző Központ égisze alatt sajnos egyetlenegy képzés megszervezésére volt le-
hetőség 2020. október 23–25. között Kézdivásárhelyen. A hivatalos képzéseket a képzési 
intézmények online tevékenységre korlátozása miatt a továbbiakban egész évre föl kellett 
függeszteni. A tilalom sajnos az állami működtetésű intézményekre vonatkozólag mind 
a mai napig fennáll. 

A nehéz helyzet ellenére a pedagógia él, és továbbra is népszerűségnek örvend. Teszi 
ezt Nagy Enikő M. Kriszta nővér képzései révén is, akinek ezen az úton is köszönetet 
mondunk elkötelezett apostoli munkájáért, amelyet már több évtizede folytat e területen. 

Fontos lépés volt továbbá, hogy 2021-ben lezárult az a Nagyváradi Egyházmegye 
által kezdeményezett és a német püspöki kar közép- és kelet-európai egyházakat támo-
gató szervezete, a Renovabis által támogatott nemzetközi képzési program, amelynek 
keretében 23 erdélyi magyar, 5 magyarországi magyar és 30 román nyelvű hitoktató és 
pedagógus kapott szisztematikus képzést ebben a pedagógiában. A projekt eredménye-
képpen 20 résztvevő nyújtott be vizsgadolgozatot a Franz Kett pedagógia multiplikátori 
minősítésének elnyerése végett. Közülük eddig nyolcan nyerték el a multiplikátori címet 
a németországi Franz Kett Pedagógia Intézettől, akik között hat erdélyi magyar pedagó-
gus található. Multiplikátorként ők nemcsak népszerűsíthetik ezt a pedagógiát, hanem 
egyben a jogot is elnyerték arra, hogy az ország jelen pillanatig egyetlen hivatalosan is 
elismert képzője, Kriszta nővér mellett asszisztensként vehessenek részt képzések tartá-
sában. Megragadjuk az alkalmat, hogy e helyen gratuláljunk Kriszta nővérnek sikeres 
vizsgájához és a Franz Kett pedagógusi cím elnyeréséhez. 

2021. április 5–10. között a Bákó megyei Luncani-ban lezárult a román nyelvű cso-
port multiplikátorképzése is a képzéssorozat utolsó, negyedik moduljának megtartásá-

Kett-képzést végzett hitoktatók éves találkozója, Pottyondon, 2021-ben
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Kett-képzést végzett hitoktatók éves találkozója, Pottyondon, 2021-ben

val. A Luncani-i kurzus premiernek számított a német Franz Kett Pedagógia Intézet tör-
ténetében, ugyanis első alkalommal zajlott a németországi képzők online jelenlétével. A 
járványhelyzet miatt Kerstin Lermer intézeti elnök és Eva Fiedler, az intézet Évkönyvének
főszerkesztője nem tudtak személyesen Romániába utazni. A képzés tematikus, gya-
korlati részét ily módon Nagy Enikő M. Kriszta nővér vezette, az elméleti tudnivalókat 
Dr. Monica Gomoescu egyetemi adjunktus, ft . dr. Mihai Roca lelkész, egyetemi tanár 
és Nemes István közvetítették a résztvevők felé. A német képzők az egyes blokkok után 
válaszoltak a jelenlevők kérdéseire. A képzés hibrid munkarendben zajlott: a brassói cso-
port a harmadik járványhullám miatt nem tudott a helyszínre utazni, így ők is online 
jelentkeztek be a képzésre, és videók formájában mutatták be saját foglalkozásaikat. Aki 
viszont személyesen eljött és meglátogatta a képzést, sőt, részt vett egy foglalkozáson is, 
Iași püspöke, Nagyméltóságú és Főtisztelendő Iosif Păuleț volt. A főpásztor elismeréssel 
nyilatkozott a tapasztaltakról.

A Franz Kett pedagógia körül Erdélyben bázisközösségi élet bontakozott ki. A pro-
jekt résztvevői két régióba szerveződve a tavasz folyamán regionális találkozókat tar-
tottak. E kisközösségi találkozók során a résztvevők saját foglalkozásaikat mutatták be 
egymásnak, és vitatták meg azokat. 2021. augusztus 2–4. között zajlott az erdélyi magyar 
Franz Kett pedagógia csoport nyári találkozója a Hargita Megyei Pottyandon a Riehen 
Egyesület Erdei Iskola Házában. A csodálatos környezetben szervezett találkozó témája 
az erdő világa és a teremtésvédelem volt. A találkozón Wass Albert meséire és a terem-
tőt dicsőítő bibliai szövegekre épített foglalkozások kerültek bemutatásra. A találkozó 
családos esemény volt. Részt vettek rajta a csoporttagok házastársai és gyerekei is. Így 
természetesen minden este volt esti mese is a gyerekek örömére. A résztvevők szakmai-
lag gazdagabban, a pedagógia iránti szeretetükben megerősödve távoztak a találkozóról.
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Kitekintés: szinodális egyház, avagy együtt járni Krisztus útján
Ferenc pápa 2021 áprilisában szinódust hirdetett az egyetemes egyház számára, 

amely a szinódus szó köré szerveződik. A szünhodosz együtt folytatott utat, egymással 
való úton levést jelent. A szinódus előkészítésére kiadott kísérődokumentum egyik leg-
mélyebbre tekintő kijelentése ezt az együttes úton levést az egyház alkotmányos alap-
jellemzőjeként határozza meg. Isten népe együtt jár azon az úton, amely Krisztus által 
a Szentháromsághoz vezet. Együtt megyünk, senki sincs egyedül. A hitoktatás, mint az 
egyház missziójának, az evangelizációnak szerves részterülete szintén magán hordozza 
az együtt úton levés ezen jellegzetességét. A 2020–2021-es tanév programjai a közös-
ségi dimenzió, a megosztás, egymás meghallgatása és az együtt gondolkodás jegyében 
mintegy elébe mentek ennek a gondolatnak. Amennyiben az egyház a közös úton levést 
most kifejezetten is az elmélkedés, az imádság és a gyakorlat témájává teszi, talán tovább 
kellene erősíteni, folytatni kellene ezt az utat. A szinódus másik kulcsszavának nyomán 
elindulva, azaz mélyebben „újraolvasva” az eddig megtett utat, azt látjuk, hogy az öröm, 
a feltöltődés és a megerősödés eszközévé válhatunk egymás számára, ha megosztjuk azt, 
amink van, és meghallgatjuk, szeretettel elfogadjuk azt, amit velünk megosztottak. A ta-
lálkozások ugyanis, amelyek ebben a szellemben fogannak – azt mutatja a tapasztalat – a 
valódi inspiráció forrásává válhatnak számunkra, azaz a karizmáinkat, elhívásunkat és 
szolgálatunkat adó Lélek megnyilvánulásának terévé.


