TÁJÉKOZTATÓ - Katolikus Hit- és Erkölcstan oktatás
Bechtold Zsuzska vagyok, Magyaralmáson élek a családommal. Hat gyermekem, és hat
unokám van. Végzettségem tanítónő és hitoktató.
1988-ban 18 évesen tértem meg, utána vettem fel a keresztség szentségét. Ekkor olyan
nagy örömmel árasztott el Jézus, hogy ezt a kegyelmet szerettem volna mindenkivel
megosztani. A vágyat, hogy az örömhírt továbbadjam Jézus oltotta szívembe, és mind a
mai napig a szívemben él. Innen ered hitoktatói hivatásom, és ezért nagyon hálás
vagyok a mennyei Atyának.
Szeretném a gyerekek szívét nyitogatni Isten ajándékára, a hitre.
Hitoktatói hivatásom legfontosabb feladata, hogy úgy tanítsam a hittanosaimat, hogy
közben megtapasztalják Isten szeretetét, és nyitottá váljanak az Ő közeledésére.
Jelenleg 5 községben tanítok hittant óvodákban és alsó tagozaton. Vezetek egy felnőtt
és egy kiskamaszokból álló közösséget is.

A hittanórák játékosak. Sokat éneklünk, gyakran állva és mutogatva a dal szövegéhez.
Új igényes, szép munkatankönyv családból dolgozunk.

A tankönyvcsaládhoz bábok is tartoznak. Apa, anya és a gyerekek. Ezekkel, és sok saját
bábbal szoktam színesíteni az órákat.

Új módszereket is használok a hitoktatásban. Többek között a FRAZ KETT Pedagógia
Módszert, melynek segítségével a gyerekekkel közösen alkotunk egy padlóképet az óra
anyagához kapcsolódva.
PADLÓKÉP ÁRPÁD- HÁZI SZENT ERZSÉBET ÉLETÉRŐL

A hittanokon megismerkedünk a mennyei Atyával, Jézus Krisztussal, a bennünk rejlő
kincsekkel, szentekkel, akik példaképpen jártak előttünk. Beszélgetünk aktuális
örömökről és nehézségekről. Próbáljuk megtanulni, hogy mi a jó és mi a rossz.
Kapcsolódunk az ünnepekhez, ünnepkörökhöz.
A gyerekek teljesítményét a hittanórákon a többi tantárgyhoz hasonlóan értékelnünk
kell. Első osztályban minden apró munkát kis szívvel vagy nyomdával értékelek. Ha öt
ezekből összegyűlik, akkor kapnak egy matricát vagy igekártyát, szentképet, és a
naplóba dicséretként vezetem be.
2. 3. és 4. osztályokban már kis ötösöket szereznek a gyerekek, és ők is öt kis ötösért
kapnak jutalmat, illetve náluk már érdemjegyet írok a naplóba.
Rendszeresen szervezünk nyári tematikus hittantáborokat,
melyre szeretettel hívjuk a gyerekeket. A szülőkkel a kapcsolatot e- mailben tartom
leginkább. Minden osztálynak saját levelező csoportja van.
Elérhetőségeim
zsuzskabechtold@gmail.com
06 30 552 66 06
Sok szeretettel várom a kicsiket a következő tanév Katolikus Hit- és Erkölcstan óráira!
Annak, hogy valaki hittanra járjon nem feltétele az, hogy meg legyen keresztelve.
Szeretettel várom azokat a gyerekeket is, akiknek szíve nyitva áll az örömhír előtt!
„Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz
ilyeneké a mennyek országa!” Mt 19, 14
Tisztelettel: Bechtold Zsuzska hitoktató

