ÚTMUTATÓ A KATECHETIKAI MUNKATERVHEZ
Feladat:


2 különböző téma (6–10 éveseknek; 11–18 éveseknek)



3–3 rövid, logikailag összekapcsolódó óravázlat (tulajdonképpen 2 minisorozat)

Címlap:
jelige

ELV Katechetikai munkaterv
Összefoglaló cím 1
Összefoglaló cím 2

2022

Teljes óratervezet:
Az alább közölt oldalszámok egy darab 3 órát felölelő óratervre, azaz 1 minisorozatra
vonatkoznak.
I.

Alapvető tudnivalók a foglalkozásról: 0,5 oldal
1. Téma: a 3 történet felsorolása igehelyekkel
2. Korcsoport:
3. Cél: A 3 óra egy közös céljának meghatározása. Majd pedig külön-külön az
egyes órák céljának meghatározása. A cél legyen igeszerű, gyermekközeli,
életszerű és igaz.
4. Új

ének:

Ugyanaz

az

1

ének,

ami

összekapcsolja

a

3

órát

(énektanulás – ismétlés, gyakorlás – elmélyítés).
5. Eszközök: utólag lehet beírni
6. Felhasznált irodalom: utólag lehet beírni
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II.

Előkészületi munkák: összesen 2,5 oldal
1. Szaktudományos elemzés: 1,5 oldal


Szaktudományos elemzés: bevezetés a témához.



A 3 történethez külön-külön, röviden

2. Társtudományok vonatkozásai: Nagyon röviden. Férjen bele a szaktudományos
elemzésre fenntartott 1,5 oldalba.
3. Didaktikai elemzés: 1 oldal


Fejlődéslélektan:
o pl. Ranschburg Jenő
o pl. Murányi-Kovács Endréné–Kabainé Huszka Antónia: A gyermekkori
és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája



Valláslélektan: pl. Friedrich Schweitzer: Vallás és életút



A

hitfejlődés

szakaszai:

James

W.

Fowler:

(Stages

of

Faith)

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/konyvespolc/fowler.pdf

III.



Csoportadottságok: nem kell a csoportot idealizálni



Milyen módszerek? Miért? – életszerű legyen



Az óracélok mindezek figyelembevételével legyenek kiválasztva!

Óratervezet: 3 oldal (1–1–1 oldal óránként)
Óra címe, történet, igehely
Óracél

Tevékenység + Idő

Eljárás:

Eszközök

Szervezési mód +
Módszer
Bevezető szakasz: 0’–5’
Gyülekezés, kezdés, éneklés, imádság
Motivációs szakasz: 6’–15’
A történet előkészítése játékosan, beszélgetéssel, új
ének tanulásával
Tananyag-, témafeldolgozás szakasza: 16’–40’
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Témabemutatás módjának, illetve a tananyag
közlésének leírása.
Probléma, illetve feladat és annak megoldása
munkáltatással.
Eredmény-,

illetve

ismeretösszegzés,

ezek

kiegészítése, rögzítése.
Tanultak alkalmazása, átvitele más helyzetekre,
ellenőrzése.
Bezárás szakasza: 41’–45’

Témalehetőségek a 6–10 éves korcsoportnak:


Teremtéstörténet: 3 hangsúly egy történetben (a mindenség előállása, az ember
teremtése -> sokszínűség, hálaadás a teremtésért)



Ábrahám történetei (Á. elhívása, Izsák születése, …)



József történetei



Ézsau és Jákób története: (az áldás megszerzése, a menekülés, a visszatérés)



Jézus 3 csodatétele



Jézus 3 gyógyítása



3 adventi történet



Gyerekek a Bibliában



Növények a Bibliában



Állatok a Bibliában



3 példázat, amelyeket nem kell elvont magyarázatokkal értelmezni: az elveszett juh, a
tékozló fiú, az irgalmas samaritánus

Témalehetőségek a 11–14 éves korcsoportnak:


Az első gyülekezet élete



3 történet a családról



3 (értelmezendő) példázat



A kisebbek témajavaslatai is feldolgozhatók a 11–14 éves korcsoportnak megfelelően.

Témalehetőségek a 14–18 éves korcsoportnak:


A keresztyének helyzete a világban: elterjedtség, üldözés, összetartozás és szolidaritás
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