
II. A Program honlapján a csoport oldalára készülő összefoglalás a beszámolási időszak legfontosabb 

eredményeiről (max. 2500 karakter) 

Az MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport a 2018. szeptember 1. és 2019. 

augusztus 31. közötti időszakban a hitoktatáson belüli tudományterületek, elsősorban az etika 

szakmódszertanát helyezte munkájának középpontjába. 

A kutatócsoporthoz csatlakozott a főiskola két új oktatója, Csonta István (Egyháztörténelem Tanszák) 

és Lukács Ottilia (Szentírástudományi Tanszék), az Opolei Egyetemről Piotr Morciniec professzor, 

valamint Asztalos Katalin doktorandusz hallgató. 

A 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. közötti kutatási időszakra a narratív etika tantermi 

alkalmazásának vizsgálatát tűztük ki célul. A kutatócsoport kvalitatív és kvantitatív elemeket egyaránt 

tartalmazó kutatást készített elő, mely az etikai történetek, gondolatkísérletek és velük párhuzamosan 

a bibliai példabeszédek tantermi alkalmazhatóságát. A kutatás interdiszciplináris módon került 

lebonyolításra. Három kérdőíves felmérést végeztünk. Kettőt online, egyet pedig papír alapon. Az első 

kutatási eredményeket a hallgatók számára a 2019. május 15-én, Az elbeszélés ereje című 

konferencián, a hittanárok számára a 2019. augusztus 21. napján megrendezett továbbképzésen, a 

tudományos közösség számára pedig 2019. augusztus 30-án Pozsonyban, az Európai Teológiai Társaság 

Konferenciáján osztottuk meg. 

Három alkalommal tartottunk szakmai továbbképzést hittanárok, általános és középiskolás tanárok 

részére Piotr Morciniec (Opole University) vezetésével. Az általa kifejlesztett Gra edukacyjna „Game-

X-Reaktywacja” társasjátékot és a hozzá kapcsolódó oktatási programcsomagot ismertette meg a 

továbbképzés résztvevőivel. A társasjáték és az oktatási programcsomag magyar verzióját 2018 őszén 

jelentettük meg. A programcsomag szervesen illeszkedett az éves kutatásba, hiszen a felelős cselekvés 

narratív elemeit helyezi az oktatás-nevelés középpontba. 2019. február 5-én Etika a filmvásznon 

címmel tartottunk szakmai továbbképzést pedagógusok részére. 

A kutatási program nemzetközi jellegét erősítette a 2019. május 6-10. között Teaching Bioethics 

címmel megrendezett IV. PPHF Nemzetközi Nyári Egyetem. A programra 15 országból érkeztek oktatók 

és előadók. Célunk volt, hogy együttműködési szerződést kössünk közoktatási intézményekkel. Ez 

három intézménnyel sikerült. Az év során elvégzett kutatás első eredményeit tanulmánykötet 

formájában jelentettük meg Az elbeszélés ereje címmel. 

 


