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Általában a tantárgyi programról 
A tantárgy tanításának törvényi háttere, célja, rendszere 

Erkölcstan kerettanterv a 7-8. évfolyam számára 
Az erkölcstan tantárgy természetéről általánosságban 

A tantárgy tanításának törvényi háttere, célja, rendszere 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC. törvény) rendelkezései szerint az általános isko-
lában felmenő rendszerben új, kötelező tantárgyként jelenik meg az erkölcstan, illetve az e helyett választha-
tó hit- és erkölcstanóra. (Ugyanez vonatkozik természetesen a hat és a nyolc évfolyamos gimnáziumokra is.) 
A kerettantervekbe foglalt tananyag a rendelkezésre álló óraszám mintegy 90 százalékát öleli fel, 10 százalé-
kát pedig az iskolák szabadon töltik meg tartalommal, melyet a helyi tantervekben fejtenek ki. A kerettanterv 
spirális szerkezetű, ami lehetőséget teremt a témák ismétlődése által az életkori sajátosságok figyelembevéte-
lével a témák tartalmi bővítésére, mélyítésére. A kétéves szakaszokon belül sem a nagy témakörök, sem pe-
dig a résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt tanrendi sorrendet. A kerettanterv megfogalmazása 
szerint a tantárgy alapvető feladata: „az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, érték-
rendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A multi-
diszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, 
hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé 
váljanak. 

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki értelemben. 
Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának szerkezetét. Az Emberi Jogok Egyete-
mes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a 
szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. 
Erre az alapelvre kell épülnie minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magá-
ba foglalja az ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 
és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során támaszkodhat. 

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban általáno-
san elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban – azzal a szándékkal, 
hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló vélemény-
formálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való 
gondolkodás során az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formá-
lódó meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori élet-
módot, életfelfogást és életminőséget.” 

 
(Kapcsolódó jogszabályok: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváha-

gyásának rendjéről 4. számú melléklete, javítva a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 5. mellékletének megfe-
lelően, valamint az 5. számú melléklete javítva a 34/2014. (IV.29.) (EMMI rendelet 6. melléklete szerint.) 
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ERKÖLCSTAN 
7–8. évfolyam 

 
Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azoknak az élet-

helyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel együtt fokozódik a felelőssé-
gük is önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a helyzet fontos kapcsolódási pontokat kínál a 
másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljai-
hoz, illetve a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő témák tan-
órai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a családi életre való nevelés általános 
céljainak megvalósításában. 

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb technikai eszközöknek, 
így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatudatosságra nevelésnek – hangsú-
lyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az eszté-
tikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésének is. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi csoportok lehetőségei 
és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi igazságosság kérdéskörébe sorolható 
problémákat, és képesek minderről összefüggésekben gondolkodni. Következésképpen az erkölcstan órák 
keretében direkt formában is felvetődhetnek a kirekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdé-
seit feszegető témakörök. Az órai beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret szociális di-
menziójának erősödését. 

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világkép és világnézet 
kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, de ezekben az években az iskola 
fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel támogassa. A formálódó világképben testet öltő 
értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrend-
szerében. 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő helyzetek teremté-
sével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz nagyon hasonló morális dilemmák 
mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ebben a szakaszban a dilemmák már hangsúlyosan célozhatják a 
személyes jövőkép kialakítását, valamint az identitás különféle dimenziókban való stabilizálódását. E folya-
mat részeként fontos szerepet kap az erkölcstan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga 
van saját identitáshoz, amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell 
tartani. 

Ugyancsak kiemelt szerep juthat e szakasz óráin az adott konkrét témákhoz kapcsolódó információk kü-
lönféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai gondolkodás fejlesztésének és a 
jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint a disputa jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemma-
vitáknak is. 
  



Általában a tantárgyi programról 
 

8 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakörében szerzett 
anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasz-
talatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 
Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 
Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek kezelésének 
gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Nyelv és gondolkodás 
Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy mit 
gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen kapcsolat van a 
gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak között? Milyen kapcsolat 
van a szavak és a tettek között? 
Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 
Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik? 
 
Tudás és értelem 
Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben va-
gyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon miért? 
Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és hogyan? 
Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem a 
tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen teljesítményt 
érhet el valaki, vagy a tanulás és a gyakorlás szerepe a meghatározó? 
 
Ösztönzők és mozgatóerők 
Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az ösztönök, és 
hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy hatnak ránk, és mikor 
nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös késztetéseinket? 
Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a nega-
tív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni az érzelmeket? 
Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, ami 
akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, a kudarc és 
a válság? 
Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem? Elég-e az, ha csak ma-
gamért vagyok? 
 
Érték és mérték 
Mi az, ami igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, amelyek 
mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? Előfordult-e már 
olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az értékek egymással, és vá-
lasztanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és mit tennék hasonló hely-
zetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet felállítani az értékeim között? 

Magyar nyelv és irodalom: a 
kommunikációs céloknak meg-
felelő szövegek írása; a nyelv 
állandósága és változása. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat: 
tanulási pálya; környezet és 
pályaválasztás; megélhetés. 
 
Biológia ‒ egészségtan: a ser-
dülőkor érzelmi, szociális és 
pszichológiai jellemzői; a sze-
mélyiség összetevői, értelmi 
képességek, érzelmi adottságok.
 
Vizuális kultúra: érzelmek, 
hangulatok kifejezése; látvá-
nyok, jelenségek asszociatív 
megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, tehetség, siker, 
kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, döntés, válság, akarat, érték, 
értékrend, értékütközés. 
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Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A párkapcsolatok 
terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat az emberek 
életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése. 
A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Vonzódás 
Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki hatásai van-
nak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez vonzódunk, míg mások in-
kább taszítanak bennünket? 
Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti vonzódásuk kölcsönös? 
Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi minden lehet félreértések forrása? Mit 
szabad és mit nem szabad tenni abban az esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös? 
 
Együttjárás 
Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a boldogságnak? 
Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti felelősség a párkapcsolatban? 
Hogyan tudják segíteni egymást a szerelmesek? 
Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerülhető el a nem 
kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan teremthető meg az intimitás a szexuális 
kapcsolatban? 
Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a konfliktusoknak egy pár-
kapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes feloldani ezeket? Honnan lehet 
észrevenni, hogy a vonzódás már nem kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérülé-
seket egy szakítás során? 
 
Házasság, család és otthonteremtés 
Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam lesz az életben? 
Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 
Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember együtt éljen? 
Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása érdekében? Mivel és hogyan 
lehet elrontani? Le lehet-e élni egy életet egyetlen ember mellett? Lehet-e, érde-
mes-e erre törekedni? 
Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy amikor egy gyerek 
világra jön, a szülei házastársak legyenek? 
 
Visszaélés a nemiséggel 
Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bántalmazás kife-
jezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az áldozataivá váljunk? Hol lehet 
segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat 
ilyen veszély fenyegeti? 

Biológia ‒ egészségtan: 
nemi jellegek, nemi 
hormonok; a menstruá-
ciós ciklus folyamata; 
másodlagos nemi jelle-
gek, lelki tulajdonságok; 
a fogamzásgátlás mód-
jai, következményei; az 
abortusz egészségi, er-
kölcsi és társadalmi 
kérdései; a fogamzás 
feltételei, a méhen belüli 
élet mennyiségi és mi-
nőségi változásai, a szü-
lés/születés főbb moz-
zanatai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, házasság, család, 
gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális bántalmazás, áldozat, csa-
ládon belüli erőszak. 
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Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes 
tapasztalatok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselekvés iránti 
igény felkeltése, megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren az 
utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz 
mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem szabadnak magam? 
 
Erőt adó közösség 
Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben külön-
bözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és miben hasonlít rá? 
Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit kapok tőlük, és 
mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy rosszul egy csoportban? 
Mit tehetek azért, hogy a csoportban, amelyhez tartozom, mindenki jól 
érezze magát? 
 
Korlátozó közösség 
Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a csoport 
többi tagja? Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, mint ahogy 
a többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? Meg tudja-e vál-
toztatni egy ember egy csoport nézeteit vagy viselkedését? 
 
Szabadság és korlátozottság 
Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a választásaimban? Mi 
az, amihez alkalmazkodnom kell egy közösségben, és mi az, amiről való-
ban szabadon dönthetek? Kitől kaphatok segítséget, ha döntenem kell? 
Kiknek és milyen szabályoknak kell mindenképp engedelmeskednem? 
Milyen előnyei és milyen veszélyei lehetnek az engedelmességnek? Van-
e olyan helyzet, amikor nem kell vagy nem szabad engedelmeskednem? 
Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény közötti 
választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a lelkiismeretem, mint 
a szabályok vagy a közösségem tagjai? 
Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

Biológia ‒ egészségtan: leány 
és női, fiú és férfi szerepek a 
családban, a társadalomban; 
mások megismerése, megítélése 
és a kommunikáció; családi és 
iskolai agresszió, önzetlenség, 
alkalmazkodás, áldozatvállalás, 
konfliktuskezelés, problémafel-
oldás; a kamasz helye a harmo-
nikus családban; a viselkedési 
normák és szabályok szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, szabály, lel-
kiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 
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Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról szerzett történelmi 
és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 
A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy napjaink globális 
világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok miatt keverednek egymással, ami 
előnyökkel és nehézségekkel is együtt járhat. 
A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése és a betartá-
sukra vonatkozó igény erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Tágabb otthonunk: Európa 
Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek számomra? 
Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket közelebbről vagy 
távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? Miben hasonlítanak egy-
másra Európa különböző országainak lakói, és mi mindenben különböz-
nek egymástól? 
 
Színesedő társadalmak 
Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint ahol 
megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e jelenségnek 
az egyének és a közösségek életére? 
Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és más 
országban akarnak letelepedni? Be kell-e engedni egy gazdagabb or-
szágnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből menekülőket? 
Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befogadásából egy ország-
nak, és milyen problémák forrása lehet ez? Vajon ugyanolyan jogok 
illetik-e meg a külföldről érkezőket, mint a befogadó ország polgárait? 
Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel szembe-
ni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak elő Magyaror-
szágon és Európa más részein is etnikai hátterű konfliktusok? Mire van 
szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az együttérzés a különböző 
kultúrákhoz tartozó emberek között? 
 
A társadalmi együttélés közös normái 
Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tagjára? 
Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan alakulnak ki ezek 
a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem tartják be ezeket a szabá-
lyokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik őket? A büntetés milyen formái 
fogadhatók el? Milyen módon lehet jóvátenni, ha valaki vétett a társada-
lom közös normái ellen? Milyen formában próbálnak egyes emberek 
mások által nem elérhető előnyökhöz jutni? Meg lehet-e szüntetni a 
vesztegetést és a korrupciót? Lehet-e a hála jele a hálapénz? Hibázik-e 
az, aki adja vagy az, aki kapja? Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a 
megelőzés? Mit tehet az egyén és a közösség a társadalmi normák álta-
lános érvényre jutása érdekében? Meg lehet-e tartani azt az elvet, hogy 
ne tegyünk senkivel olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk megtörtén-
jen? 
 
 

Földrajz: éhezés és szegénység a 
világban; Európa változó társadal-
ma; az Európai Unió lényegének 
megértése; népességmozgások és 
menekültáradat; a Kárpát-medence 
népei. 
 
Történelem, társadalmi és állam-
polgári ismeretek: 
egyenlőség és egyenlőtlenségek a 
társadalomban; állampolgári jogok 
és kötelességek; a nyugati integrá-
ció kezdetei; az Európai Unió létre-
jötte és működése; a globalizáció 
előnyei és veszélyei; Magyarország 
Alaptörvénye; a magyarországi 
nemzetiségek és etnikai kisebbsé-
gek; a cigány (roma) népesség 
helyzete. 
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Új technikák, új szabályok 
Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának tekint-
hető? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az interneten elérhető 
tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, amit szabadon letölthetünk 
onnan, és mi az, amit nem? Honnan lehet tudni, hogy mit véd a szerzői 
jog és mit nem? 
Vannak-e a mobiltelefon használatának közösségi szabályai? 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai konfliktus, tár-
sadalmi norma, szabályszegés, vesztegetés, korrupció, hálapénz, büntetés, megelőzés, 
szerzői jog. 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egészségtani ismere-
tek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi boldogulást 
támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Jóllét és jólét 
Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? Mitől 
érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről tudnék köny-
nyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei közül? Mi az, ami-
hez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék elérni az életemben? Mit 
lehet pénzért megkapni és mit nem? 
Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? 
 
Boldogulás, boldogság 
Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, értelmesnek 
az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a tanulásnak, a pénznek, 
a munkának, az alkotásnak és az emberi kapcsolatoknak? Milyen foglalko-
zásokat tudok elképzelni magamnak? Mit tartok még fontosnak a boldogu-
láshoz? 
Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszültséget, 
ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit gondolok ezzel kap-
csolatban a drogról és az alkoholról? Vajon mindent érdemes kipróbálni az 
életben, vagy van olyasmi, amit egyszer sem? Amit sokan tesznek, azt 
helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem szabad tennem a boldogulásomért? 
 
A média és a valóság 
Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az internetről? 
Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az újságban olva-
sunk, a tévében látunk, az interneten találunk? Mitől függ, hogy egy in-
formációt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan kell tájékozódnunk ah-
hoz, hogy valós információhoz jussunk? Tudjuk-e mi magunk is alakítani a 
világot a médián keresztül? 

Magyar nyelv és irodalom: a 
sajtóműfajok alapvető jellemző-
inek tudatosítása; hírek, esemé-
nyek a médiában. 
 
Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: tudomá-
nyos és technikai forradalom; a 
világháló. 
 
Vizuális kultúra: képek, látvá-
nyok, médiaszövegek, esemé-
nyek önálló elemzése a vizuális 
közlés köznapi és művészi for-
máinak felhasználásával; a moz-
góképi nyelv alapjainak, műkö-
désének értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hiányérzet, elége-
detlenség, boldogtalanság, stressz, drog, alkohol, függőség, értelmes élet, média, befolyá-
solás, korrupció, hitelesség. 
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Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 
11 óra 

Előzetes tudás, 
tapasztalat 

Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, irodalmi és művészeti ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állítások és értékelések megfogalmazá-
sának gyakorlása, fejlesztése. A nagy világvallások legfontosabb tanításainak megis-
mertetése. A világértelmezések közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 
Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések között? Mi-
ért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy 
állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni? 
Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? Mi járul 
hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a lebomlásukat? Mi a különb-
ség a meggyőződés, a hit, a világkép és a világnézet között? 
 
A nagy világvallások világképe 
Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a judaizmus, a 
kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? Milyen egyéb 
világképek élnek más vallásokban? Miben hasonlítanak ezek egymáshoz, 
és miben különböznek? 
 
A nagy világvallások erkölcsi tanításai 
Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a helytelen-
ről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a hinduizmus és a 
buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások közös értékei? 
 
Párbeszéd és együttműködés 
Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző keresz-
tény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó vallású emberek-
nek, a keresztényeknek és más vallások követőinek, a hívőknek és a nem 
hívőknek? 
Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi napjainkban? 
Vajon miért nem a régi vallások közül választanak maguknak ezek köve-
tői? 

Vizuális kultúra: személyes véle-
ményt kifejező vizuális megjelení-
tés adott témában. 
 
Földrajz: a világvallások társa-
dalmat, gazdaságot, környezetet 
befolyásoló szerepe; kultúrák 
találkozásai a Föld különféle tér-
ségeiben. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparancsolat, meggyő-
ződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi tanítás. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett 
képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára. 
Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, 
nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 
Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakí-
tásakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. 
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja 
viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget. 
Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket 
hozni. 
Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. 
Kialakultak benne az európai identitás csírái. 
Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 
Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkal-
mazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi sza-
bályoknak. 
Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszíté-
seket kell tennie. 
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága 
egyúttal felelősséggel is jár. 
Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának 
megőrzésére. 
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 
Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami 
konfliktusok forrása lehet. 

Az erkölcstan tantárgy természetéről 

A kerettantervről 

A kerettanterv logikája az egyénből indul ki; tágítva a kört, az egyéntől eljutunk a személyes kapcsola-
tokig, majd a csoportviszonyok sajátosságai után kitágul a világ: Európa, a kulturális sokszínűség kérdései 
után a világnézet, hit, vallások erkölcsi kérdéseivel zárul a tananyag. A kerettanterv bevezetője kiemeli a 
NAT kompetenciák és a fejlesztési területek közül a médiatudatosság, az esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség, szociális és állampolgári kompetencia jelentőségét a tantárgy tartalmi jellemzőiben. 

A tananyagtartalomról 

Ez a tantárgy nem egy konkrét tudományág leképezése, hanem ötvözi a pszichológiai, szociálpszicholó-
giai, szociológiai, ökológiai és filozófiai ismereteket, de nem egyenlő velük. Elképzelhetetlen például előíté-
letről társadalmi ismeretek, szociálpszichológia nélkül beszélni. Hogyan lehet egyszerre ismeret és egyszerre 
megélt valóság a tantárgy maga? Mennyire képes egy tanuló észlelni saját környezetében az órán hallott 
ismereteket? Egyáltalán elvárható-e tőle a tájékozottság s milyen mélységben, világméretű problémákban, 
politikában, környezetvédelemben, menekültügyben? Ezekre a kérdésekre próbál ez a segédkönyv választ 
adni. 



Általában a tantárgyi programról 
 

15 

A módszerekről, munkaformákról 

Mennyit és hogyan? 
Tapasztaltuk már mindannyian: a jó elméleti szakember, a „minden tudás birtokosa” nem biztos, hogy át 

is tudja adni a megfelelő ismereteket tanítványainak. A tanítás művészet és egyfajta varázslat is egyben, em-
pátia és folyamatos kontroll; mindig tudni, s érezni kell az arányt, hogy mennyit lehet, szabad egy adott té-
máról beszélni. Mi az a szint, amelyet egy adott életkorban lévő tanuló megért, és még hasznosítani is tudja? 
A tanóra az együttgondolkodást jelenti, nem pedig a pedagógus öncélú produkcióját. A tanár elsősorban a 
személyiségével hat, a hitelességével. Ahány pedagógus, annyi optimális módszer létezik. S ez így jó, min-
degyikünk más, s ezért ugyanazt a témát mindenki másképp közelíti meg. Ez is a tanulók munkáját segíti, 
hiszen a tanulás is munka, mégpedig erőfeszítéssel járó tevékenység. A pedagógus is és a diák is a személyi-
ségét adja a közös munkavégzéshez. Aki ezt nem veszi komolyan, az elmarad, perifériára kerül, tanárként, 
diákként egyaránt. 

A beszélgetés, műalkotás-elemzés, drámapedagógia mint módszer 
Én az ún. „beszélgetős” óra híve vagyok. Ez azonban nem felszínes gondolatcserén alapszik, hanem az 

ismeretek elsajátítása által történő együttes tevékenységen, ami csak akkor eredményes, ha nem parttalan 
viták alakulnak ki, hanem haladunk a tanóra kitűzött célja felé. A másik gyakran alkalmazott módszerem a 
képelemzés. Ilyenkor igyekszem valamilyen, a témához kapcsolódó fotót, gyakran műalkotást is felhasználni 
az ismeretek elmélyítéséhez, hiszen a tanulók képek iránti fogékonysága vitathatatlan a számítógépek rend-
szeres használata miatt. Ezt a tényt figyelembe véve egyrészt a hatékonyságot lehet növelni, másrészt a logi-
kai gondolkodást lehet fejleszteni az elemzés segítségével. Manapság az IKT technikák használata nélkül 
elképzelhetetlen az oktatás: filmelemzés, prezentációk készítése, bemutatása színesíti a tanórát, melyeknek 
számos pedagógiai előnye van. 

Nagyon jó dolog lehet, ha a drámapedagógus együtt tud működni az erkölcstant oktatóval, hiszen a sze-
repjátékok kapcsán számtalan erkölcsi probléma feltárására adódik lehetőség. 

Veszélyek, csapdák 
Gondot jelent, ha egy-egy részprobléma teljesen más irányba viszi el a tanóra menetét. Ezt csak alapos tanári 
felkészüléssel lehet elkerülni. Nagyon fontosnak tartom a pedagógus reakcióit egy-egy probléma 
megbeszélésekor. Úgy gondolom, hogy szubjektív vagy indulatos, egyéni sérelmeken nyugvó 
véleménynyilvánításnak nincs helye a tanórákon. Nem minősíteni kell, hanem megállapításokat tenni, 
következtetéseket levonni, elemezni, a tudomány álláspontját kell közvetíteni, nem a szubjektív érzelmeket. 
Ugyanilyen veszélyes a meggondolatlan megjegyzések hangoztatása egy erkölcsi problémával kapcsolatban, 
hiszen személyes sorsok állnak mögötte. Ilyen például lekezelően beszélni az alkoholizmusról, nem is sejtve, 
hogy az ott ülő diákok családját is érintheti a probléma. 

Amikor teljes a siker 
Az ismeretek pontos meghatározása az alapja a gondolatok cseréjének is. Nem lehet kulturális hatások-

ról beszélni a kultúra fogalmának elsajátítása nélkül. 
A szemléletmód kialakításában meg kell, hogy jelenjen a tolerancia, a szolidaritás, az együttműködés, az 
alkalmazkodás képessége is. 

Nem is lehet minden osztályban, minden alkalommal megteremteni ezt a fajta együttgondolkodást, fő-
leg, ha negyvenfős létszámmal van dolgunk. Egy informatika tagozatos fiúosztályban másképp történik min-
dez, mint egy érzékenyebb lányosztályban. 
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Ami miatt azt gondolom, hogy a tanítás egyfajta művészet, az elsősorban a hatáskeltés, a hatás megte-
remtésének művészete. Amikor csend van, beszédes csend egy-egy téma átbeszélése után, akkor tudom, 
hogy sikerült valami lényegeset megértetni a világból. 

Az értékelésről 

Az értékelés a pedagógiai folyamat szerves része, a személyiség alakulásának is meghatározó tényezője. 
Az erkölcstan tantárgy sajátosságai, nevelési-fejlesztési céljai miatt érdemes elgondolkodni, hogy a hagyo-
mányos, érdemjegyekkel történő értékelést vagy a szöveges értékelést választjuk-e. Sok iskola a szöveges 
értékelést alkalmazza. Az alábbi minősítési kategóriák kifejezetten szimpatikusak a számomra: kiválóan 
teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, gyengén teljesített. 

Az értékelés formái, lehetőségei: beszélgetés, fogalmazások íratása, csoportos tevékenység, gyűjtőmun-
ka, plakát, prezentáció készítése. Emellett a tanuló órai hozzászólásaiban, egyéb produktumaiban értékeljük 
elsősorban a látásmódját; azt, hogy észreveszi-e az erkölcsi problémákat; érzékeny-e környezete gondjai 
iránt; szemléletmódjában, magatartásában törekedik-e a jóra; alkalmazza-e a tanórán tanultakat; érti-e a té-
mák erkölcsi üzenetét. 

Az erkölcstan és a serdülőkor kapcsolatáról 

Fejlődés-lélektani ismereteink alapján elmondható, hogy 18 éves korig szinte minden életévnek meg-
vannak a sajátosságai. Felnőttkorban már igazán csekély az a változás, ami érinthet minket. Ahogy csecse-
mőkorban szinte minden hónapnak megvan a jelentősége, úgy serdülőkorban, ha nem is minden hónapnak, 
de az éveknek komoly, meghatározó szerepe van a személyiség alakulásában. Gyakorló pedagógusok tudják, 
hogy mekkora különbség van egy 12 éves és egy 14 éves gondolkodása között. A serdülőkor ráadásul egy 
rendkívül intenzív szakasz az egyén életében, fizikálisan és pszichésen is. Van, aki viszonylag kiegyensúlyo-
zottabban, s van, aki nagyon nehezen vészeli át a serdülőkor megpróbáltatásait – ráadásul ebben az intenzív 
szakaszban sokkal érzékenyebben reagál a környezet változásaira, hatásaira. A serdülő ekkor alakítja szemé-
lyiségét, mintákat keres, másol, csoportokhoz csapódik, vonzódik a különlegeshez, a szélsőségekhez. Ezért 
sem mindegy, hogy az erkölcstan órákon tudunk-e még a ki nem mondott kérdéseire is választ adni, vagy 
tudunk-e megoldást mutatni arra a rengeteg, általa sokszor felnagyított problémára, ami segítheti személyi-
ségének pozitív kibontakoztatását. S még nem is érintettem a pszichés, egzisztenciális gondokkal, problé-
mákkal küzdő családok gyermekeinek helyzetét. 

Mint ahogy minden tantárgy feladata a tanulók valóságismeretének kiszélesítése, az erkölcstannak pe-
dig, s talán ez a többi humán jellegű tantárgyra is elmondható, még nagyobb a szerepe a világ értő bemutatá-
sában, élethelyzeteket érintő alternatívák megismertetésében, amelyek a jó felé vezetik el gyermekeinket. 
Sok éves tanítási tapasztalat alapján merem kimondani: hiszek abban, hogy ha a tanulók kiskoruktól java-
részt a jóról hallanak, példákat látnak konfliktushelyzetek humánus megoldására, pozitív személyiségmintá-
kat ismerhetnek meg, akkor sikerül egy kiegyensúlyozottabb, tudatosabb, egymást jobban tisztelő nemzedé-
ket felnevelni. 

Ezen felvezető gondolatok mentén kezdjük el az együttgondolkodást etikai aspektusból a tanítás miként-
jéről, a tananyagtartalmak mélységéről, a módszerekről. 

A segédkönyv célja tehát egy közös út bejárása, amely ahhoz próbál segítséget nyújtani, hogy megtalál-
juk azokat a sarokpontokat, amelyek mentén érdemes ezt az izgalmas, és bizony nem könnyű közös utat be-
járni. Természetesen ez a megoldás csak egyfajta megközelítés; ebben a tantárgyban pontosan az a vonzó, 
hogy mindenki a személyiségének megfelelően haladhat. Ez ugyanakkor kockázatos is, hiszen, ha a tanuló 
számára csak egy tanóra lesz a többi között, s nem érinti meg a személyiségét, akkor sajnos az erkölcstan 
elvesztette jelentőségét, s ezáltal nem tölti be a küldetését, előbb-utóbb perifériára kerül. Kár lenne érte. 
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A segédkönyv felépítéséről 

A segédkönyv nem egy adott tankönyvhöz készült, ezért bármelyik választott tankönyv ismeret- 
anyagának feldolgozásához segítséget tud nyújtani. 

A segédkönyv a kerettanterv tematikai egységein alapul. Sorra vesszük az egyes témákat, az elméleti 
hátteret; a kulcsfogalmak értelmezése által súlypontozzuk az ismeretanyagot. Minden téma végén 
szakirodalom-ajánlások találhatók, valamint javaslatok a munkaformákra, módszerekre, amelyek segítenek 
megvalósítani a kerettanterv elvárásait. Elsőként a tematikai egységek globális értelmezésére kerül sor; így 
kiderül a nézőpont, ami alapján célszerű a témát megközelíteni. Ezután következik a résztémák 
elsajátításának aprólékos feldolgozása. 

Nem véletlen, hogy némelyik témánál több ismeretanyag található. Úgy gondolom, oktatómunkánk 
egyik legnagyobb nehézségét az adja, hogy mennyi és milyen mélységű legyen az a tananyagtartalom, amit 
át szeretnénk adni. Sok éves tapasztalatom alapján írtam széleskörű magyarázatot bizonyos témák 
feldolgozásához. Remélem, ezzel sikerül megkönnyíteni az elsajátítás módját. Több alkalommal oldalszám 
nélkül közlöm az ajánlott irodalmat: ezen esetekben úgy gondolom, az adott mű természete miatt a 
pedagógus szabadon döntsön arról, hogy a mű melyik részét választja a tanórai munkájához. 

Több filmcím is szerepel az ajánlások közt, melyek megtekintése természetesen csak tanórák 
összevonásával lehetséges. A segédkönyvben megjelenő filmjelenetek és képillusztrációk tanórai 
ráhangolódáshoz, egyéni feladatkijelölésekhez, a tanári magyarázat megerősítéséhez (IKT-technika) is 
használhatók. 
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Javaslatok a tematikai egységek feldolgozásához 
Ki vagyok én, s mi vezérli tetteimet? 

Párkapcsolat és szerelem 
Egyén és közösség 
Helyem a világban 

Mi dolgunk a világban? 
Hit, világkép, világnézet 

1. tematikai egység: Ki vagyok én, s mi vezérli tetteimet? 

Résztémák: 
Az önismeretről 

Nyelv és gondolkodás 
Tudás és értelem 

Ösztönzők, mozgatóerők 
Érték és mérték 

Az 1. tematikai egységről általában 

Ki vagyok én, s mi vezérli tetteimet? 

Órakeret: 10 óra 

Cél: 
Alakítsunk ki a tanulókban egy átfogó képet a kommunikáció, a gondolkodás, a személyiség, a motivá-
ció és a cselekedetek összefüggéseiről. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy kapcsolatainkat nagyrészt meghatározza a bennünk lévő értékrend, a kommuni-
kációnk minősége. A motiváció által ismerjük meg a világot. Az érzelmeink nagyban befolyásolják tet-
teinket. A meggondolatlan szavaink a másik embernek bánatot okozhatnak. Felelősséggel tartozunk tet-
teinkért, szavainkért. Minden ember értékes, még akkor is, ha nekünk ő nem szimpatikus. Az emberi 
méltóság figyelembevétele a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok alapja. 

A téma tartalmi értelmezése: 
Ha megnézzük a kerettanterv nevelési-fejlesztési céljait, akkor kiderül, hogy ezt a témát abból a szem-
pontból kell feldolgozni, ami a tematikai egység címe, vagyis az önismeret és a motiváció összefüggése 
alapján, figyelembe véve a kommunikáció ide vonatkozó sajátosságait is. Arról beszélgessünk a tanu-
lókkal, hogy tetteinket nagyban befolyásolják érzelmeink. A döntéseinknek kockázata van. Nem minden 
esetben döntünk jól. Sajnos a rossz döntést nem lehet mindig helyrehozni. A nyelvhasználatunk is befo-
lyásolja társas kapcsolatainkat: egy rosszul, durván megfogalmazott mondat kapcsolatokat tehet tönkre. 
A bennünk levő értékek összeütközése, értékkonfliktusaink nehezítik élethelyzeteinket. 
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Az 1. tematikai egység ismeretanyagának részletes lebontása 

1. résztéma: Az önismeretről. Nyelv és gondolkodás 

a) Az önismeret 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Éreztessük meg a tanulókkal az önismeret jelentőségét társas kapcsolatai alakulásában. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók ismerik a kulcsfogalmak jelentésbeli különbségét. 

Kulcsfogalmak: 
Önismeret, énkép, én-ideál, önértékelés. 

A tartalom kifejtése: 
Ámbár a kerettanterv csak a címében jelöli, én mindenképpen tartanék egy órát az önismerettel kapcso-
latban. Ráhangolódásképpen, ismerkedés miatt is hasznos lenne, főleg, ha kis létszámú osztályról van 
szó. Beszélgessünk el velük, milyennek gondolják magukat. 
Az önismeret rendkívül fontos egész életünkben. Tisztában kell lennünk a jó és a rossz tulajdonságaink-
kal is. Az énkép az az általános vélekedés, amely segítségével próbáljuk magunkat meghatározni. Az én-
ideál pedig az, amilyenné szeretnénk válni. Az önértékelés viselkedésünk kritikája a csoport visszajelzé-
sei alapján. 
Probléma akkor keletkezik, ha valaki nem hajlandó tudomásul venni saját valóságos énjét, hanem torzít-
va észleli önmagát, nem figyel a csoport reakcióira vele kapcsolatban, önigazolásokat keres az elfogad-
hatatlan viselkedéseire is. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, előzetes otthoni feladat, képelemzés. A beszélgetés során többfajta módon meg lehet közelí-
teni a témát. Például rajzolják le magukat vagy azt a tárgyat, ami őket jellemzi, vagy hozzanak egy olyan 
fényképet, amit fontosnak tartanak, ezekről szívesen beszélnek. De kiindulhatunk akár a tükörmetaforá-
ból is: mi a tükör szerepe életünkben? Azt látjuk-e benne, amilyenek vagyunk? Az irodalmi művek, a 
képzőművészet miért használják szívesen a tükörmetaforát? 
Műelemzés: A festmény miért szellemes, s egyben meglepő? 

 
René Magritte: Önarckép 
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b) Nyelv és gondolkodás 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
A tanulók érzékeljék a kommunikáció erejét; vegyék észre, hogy gondolatainkat sajnos néha nem meg-
felelően fogalmazzuk meg embertársainknak. Vigyáznunk kell társas kapcsolatainkra. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tisztában vannak a hiteles kommunikáció jelentőségével. Tudják a metakommunikáció jelen-
tését. Törekednek a nonverbális jelek felismerésére. 

Kulcsfogalmak: 
Nyelv, gondolkodás, beszéd, kommunikáció, verbális és nonverbális jelek, nyelvhasználat, trágárság, hi-
teles és hiteltelen kommunikáció. 

A tartalom kifejtése: 
1. Hiteles és hiteltelen kommunikáció 
Gondolkodásunk közben műveleteket végzünk, problémamegoldási stratégiákat alkalmazunk. A gondo-
latok közlésének elsődleges eszköze a nyelv. A nyelv szintjei a következők: a legmagasabb szint a szö-
vegek/textémák szintje, majd a mondatok, szókapcsolatok/szintagmák, szavak/lexémák, morfémák és 
fonémák szintje következik. A különböző szintekhez jelentés kapcsolódik, amelyeknek üzenetértéke 
van, ezeket az üzeneteket akarjuk felfogni, megérteni, továbbítani. Nem minden gondolatunkat fejezzük 
ki hangosan: egy részük vizuális képzetekben jelenik meg, s utána cselekszünk. 
A kommunikációval már sokat foglalkoztak a tanulók nyelvtanórákon, de tapasztalataim alapján nehe-
zen tudják felidézni a más órán tanultakat. Beszélhetünk bevezetésképpen az állatok gondolkodásáról, 
kommunikációjuk érdekességeiről (például delfinek, méhek, hangyák kommunikációja), majd a verbá-
lis, nonverbális jelek összefüggéseiről. A hiteles, hiteltelen kommunikáció sajátosságainak bemutatása 
szintén fontos azért, hogy a tanuló felismerje a hazugságot, a hátsó szándékot a kedvesnek tűnő monda-
tokban is. A hiteles kommunikáció lényege, hogy a verbális és nem verbális jelek összhangban vannak, 
ezért van meggyőző ereje. 
A hiteltelen kommunikáció pont az ellenkezője. A meggyőzés és a manipuláció erkölcsiségére is hívjuk 
fel a figyelmet. A meggyőzésnél világos, látható a cél. A manipuláció pedig anélkül hat ránk, hogy tuda-
tában lennénk a manipulációt alkalmazó személy valódi céljának. 

2. A kommunikáció erkölcsisége 
Vigyázni kell, hogy arányában mennyit beszélünk magáról a kommunikációról. Mivel ebben az egység-
ben a kommunikáció egyéb erkölcsi vetületeiről is szerencsés lenne értekezni, próbáljuk a nyelv és gon-
dolkodás összefüggéseit abból a szempontból is vizsgálni, hogy ez a nagyszerű képesség – a gondolata-
ink kifejezése – vajon mindig összhangban van-e tetteinkkel. Mi a helyzet akkor, ha az információtarta-
lom félreértéseket okoz? Indulataink miatt meggondolatlanul fogalmazunk, és nem úgy viszonyulunk 
embertársainkhoz, ahogy szeretnénk. A trágárság nem célravezető. A serdülő azt hiszi, hogy a durva be-
széd a felnőttség jele. Beszéljünk nekik a kulturált beszédmodorról! Kérdezzük meg őket, vajon miért 
terjedt el a trágárság az iskola falai között is, mi erről a véleményük? 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés, képelemzés. A beszélgetés valójában az egész óra fő része. Ehhez kapcso-
lódik a szövegelemzés. Javaslom Fekete István: Téli berek című regényének azon részleteit, amelyben a 
meggondolatlan kommunikáció következményeiről ír a szerző (például 134–137.). 
Képelemzés: Nonverbális jelek felismerése különböző fotók alapján. Milyen érzelmek jelennek meg a 
képeken? 
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Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Atkinson, R. L. – Atkinson, R. C. – Smith, E. E. – Bem, D. J.: Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, 
Budapest, 1994. 
Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980. 
Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 

Tanulóknak: 
Fekete István: Téli berek. Móra Ferenc Kiadó, Budapest, 1974. 

2. résztéma: Tudás és értelem 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
Tudatosítsuk a tanulókban, hogy akaraterő, kitartás nélkül nem lehet eredményeket elérni. 

Elérendő eredmények: 
Képesek megtervezni a tantárgyi javítás formáit, saját tanulási stratégiát kialakítani, tanulási sikereik, si-
kertelenségeik okát elemezni akár tanári, szülői segítséggel. 

Kulcsfogalmak: 
Tanulás, akaraterő, siker, kudarc, tehetség, kitartás, gyakorlás, önbizalom, segítségkérés, igényesség, 
példaképek, tudás, értelem. 

A tartalom kifejtése: 
1. Siker, kudarc, tanulás 
A tanulás nemcsak az iskolai tanulást jelenti: egész életünk egy tanulási folyamat. 
Ennél a témánál felesleges azonban a többi tanulásfajtára kitérni, mivel az ismeretanyag elsősorban az 
iskolai tanulásra vonatkozik. Értelmezzük együtt a siker és a kudarc fogalmát. Megemlíthetjük a kétfajta 
személyiségtípust, a kudarctűrő és a kudarckerülő személyiséget. Próbálják meg a diákok besorolni ma-
gukat, melyik típushoz tartoznak és miért. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy tanulási kudarcaikat a rossz 
tanulási módszerek is okozhatják. Érzékeltessük az akaraterő szerepét a tanulási folyamatban. Hívjuk fel 
a figyelmüket arra is, hogy mindenki lehet tehetséges valamiben, csak ki kell használni adottságainkat. 
Beszélgessünk a fejlődésről, a lehetőségekről, önmagunk tiszteletéről. Említsünk meg példáként állítha-
tó személyiségeket, akik eredményeket értek el, és teljesítményükkel kivívták a világ megbecsülését is 
(híres sportolók, tudósok, művészek stb.). 
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2. A tehetség fogalom elméleti háttere 
Mit is jelent a tehetség? A tehetség többfajta területen megnyilvánulhat. Összetevőinek meghatározása 
Renzulli nevéhez fűződik, melyek a következők: 
1) Átlag feletti általános képességek: ide tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, a fejlett 
anyanyelvi képességek, a jó memória. 
2) Átlagot meghaladó speciális képességek: ide soroljuk például a nyelvi, zenei, matematikai-logikai, 
vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális (személyek közötti) kapcsolatkiépítési, intraper- 
szonális (személyen belüli) előadói képességeket. 
3) Kreativitás: a kreativitás több elemből épül fel; jellemzi az eredetiség, a rugalmasság a gondolkodás-
ban, a problémaérzékenység. Ez az összetevő is fontos meghatározó a tehetség kibontakozásában, hiszen 
a tehetségre egyebek között éppen az jellemző, hogy problémahelyzetekben új megoldásokat talál. 
4) A feladat iránti elkötelezettség: olyan személyiség-tényezőket tartalmaz, amelyek biztosítják az ener-
giát a magas szintű teljesítményhez, például érdeklődés, versenyszellem, kitartás, érzelmi stabilitás stb. 
A képességek bármilyen magas szintre is fejlődhetnek, e háttértényezők fejlettsége nélkül nincs magas 
szintű teljesítmény. 
Geffert Éva és Herskovits Mária tehetségre vonatkozó összetevői egy kicsit mások: nézőpontjuk szerint 
a tehetség az ismeretszerzés jellemzőiben, a motivációban, a kreativitásban, a szociális viselkedésben 
nyilvánulhat meg (Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1998, 447.). 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, gyűjtőmunka, prezentáció. Beszélgetés a tehetség kibontakoztatásának lehetőségeiről. Elő-
zetes gyűjtőmunka híres emberekről, példaképnek tekinthető személyekről (sportolók, énekesek, tudó-
sok, művészek), akár prezentáció készítése tehetséges emberekről. 
Javaslat: Dolgozzák fel Mozart életét abból a szempontból, hogy milyen erkölcsi tanulságok vonhatók le 
sorsának alakulásából. 

 
Jean-Baptiste Greuze: Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart zenei tehetsége nagyon korán megmutatkozott. Négyévesen már le tudott 
játszani zongorán néhány zeneművet nővére kottás könyvéből, de maga is kitalált darabokat. Első nyil-
vános szereplésekor ötéves volt. 
Hatéves korától nővérével együtt szerepelt német, osztrák főúri családok kastélyaiban, sőt Mária Terézia 
előtt is felléptek. A korabeli híradások szerint hétéves korától már felnőtt módon játszott zongorán. 
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Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1998. pp. 445–450. 
Gardner, Howard: Rendkívüliek. Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1998. 

Tanulóknak: 
Mohás Lívia: Ki tudja, mi a siker? Móra Ferenc Kiadó, Budapest, 1986. 

3. résztéma: Ösztönzők, mozgatóerők 

Óraszám: 4 óra 

Cél: 
Segítsük elő, hogy tapasztalatokat szerezzenek saját lelki jelenségeikről, s hogy felismerjék a motiváció 
jelentőségét az egyéni életükben. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tisztában vannak a motiváció fajtáival, látják a döntések kockázatát, ismerik az erkölcsiség és 
a motivációk összefüggéseit. 

Kulcsfogalmak: 
Ösztön, motiváció, érzelem, vágy, cél, döntés. 

A tartalom kifejtése: 
1. Az ösztön és a motiváció 
Az ösztön belső késztetés, amely nem tudatos; tevékenységekre késztet, legtöbbször az önfenntartás az 
oka. Nehéz elkülöníteni a motiváció és az ösztön fogalmát. A motiváció belső késztetést, ösztönzést je-
lent. Ha nem lennénk motiváltak, meghalnánk. 
A motiváció fajtái: a létfenntartás motivációi, homeosztázis, drive, érzelmek, vágy, s a magasabb rendű 
motívumok. Az éhség és a szomjúság, az alvás egyértelműen olyan motiváció, amit sokszor nem tudunk 
befolyásolni. Ha valaki éhes vagy kialvatlan, akkor lehet ő a világ legszebb helyén is, egyáltalán nem 
érdekli a látvány addig, amíg alapvető szükségleteit ki nem tudja elégíteni, nem is tud másra gondolni. 
Ezek a motívumok biológiai örökségünkből származnak, sokszor tehetetlenek vagyunk velük szemben. 
Érzelmeinket, vágyainkat ugyanakkor már jobban tudjuk irányítani, és tudunk rajtuk uralkodni. Itt jele-
nik meg erkölcsiségünk is: ha valami nem sikerül és dühösek vagyunk emiatt, akkor sem léphetünk fel 
agresszíven a környezetünkben csak azért, mert mérgesek vagyunk. Az indulataink, vágyaink nem le-
hetnek féktelenek, nem lehet egy cél elérése miatt keresztülgázolni mindenkin. Az önuralom jelentősé-
gére, az akaraterő fontosságára, a kompromisszumképzésre, a konfliktuskezelésre mindenképpen fel kell 
hívni a figyelmet. 

2. Az érzelmek és a motivációk 
A szeretet, öröm, szerelem, barátság pozitív motivációk, a gyűlölet, harag, bosszúvágy, félelem negatív 
energiákat mozgósít. A negatív érzelmek mindegyike személyiségtorzító erővel is rendelkezik. 
A serdülőkorra jellemző végletes érzelmeket is említsük meg. Jobb lenne előre átgondolni tetteinket, 
mielőtt elragadnának minket az indulataink. A sikertelenségtől való félelem szorongáshoz vezethet. 
Szintén gyakori serdülőkori sajátosság önmagunk felülértékelése, a nagyképűség is. 

3. A döntés és a motiváció 
Döntéseink mozgatórugói a motivációk. A döntéseket tetteink követik. Nem mindegy, hogy melyik ol-
dalon állunk: a jó vagy a rossz mellett. Bizonyos helyzetekben, például katasztrófák vagy háború idején 
nem tudunk mindig a jó alapján dönteni. Ekkor az életösztön legyőzi a részvétet, a segítségnyújtást. 
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Ennek ellenére mindig voltak hősök, akik életösztöneiket háttérbe tudták szorítani valamilyen magasabb 
emberi cél érdekében, és segítettek a bajbajutottakon (például zsidók bújtatása, katonaszökevények men-
tése, járványos betegek ápolása). 
A reális önismeret, az erkölcsi érzék, a lelkiismeret segít megőrizni emberségünket. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés, képelemzés. Az első óra a motiváció, az ösztön alapvető sajátosságairól, a 
második óra az érzelmekről és a vágyról, a harmadik a magasabb rendű motívumokról és a negyedik a 
döntések és a motivációk kapcsolatáról szólhat. 
Beszélgetés kezdeményezése az órákon arról, hogy mennyire tudnak uralkodni önmagukon. Hogyan 
döntenek, meg tudnak-e bocsátani, ha megbántották őket. Miért lenne fontos a megbocsátás gyakorlása? 
Szánjunk időt az akaraterő fontosságának hangsúlyozására. Kis létszámú osztályban természetesen 
könnyebben megnyílnak a tanulók. Ha nagy az osztálylétszám, szerencsésebb az elméleti ismeretek 
megtanítása után szövegelemzéssel segíteni a közös gondolkodást. Jack London: Martin Eden című 
könyvében például meg lehet figyelni a motivációt központi szerepben: a műveletlen matróz elkezd ta-
nulni, hogy elnyerje egy lány szerelmét. 
Képelemzés: A döntések és a motiváció kapcsolatához javasolom az alábbi fotó elemzését. Milyen okok 
miatt döntött így ez a fiatal katona? 

 

A fénykép a második világháborúban, 1941. július 20-án készült, egy Smederevska Palanka nevű szerb 
település közelében. A német Wehrmacht különítményei a helyi ellenállás felszámolása közben 16 hely-
bélit sorakoztattak fel egy közeli szénabála mellé, szemüket kendőkkel bekötözve. Egy 8 fős katonai 
csapatot vezényeltek a helyszínre, hogy a foglyul ejtett civileken az azonnali halálos ítéletet végrehajt-
sák. Azt, hogy a civilek pontosan mit követhettek el, homály fedi. A képen látszik, hogy gyerekek is vol-
tak köztük. 
A német katonai csapat egyik tagja, Josef Schultz, a parancs végrehajtását visszautasítva heves vitába 
kezdett parancsnokával, aki végül megfenyegette, hogy őt is agyonlöveti, ha az engedelmességet megta-
gadja. Schultz ekkor a földre dobta puskáját, levette fejéről a sisakját, egyenruhájáról eltávolította kitű-
zőit, rangjelzését, és önként indult a szénabála felé. A fénykép ezt a pillanatot örökítette meg: a középső, 
sisak nélküli német egyenruhás Josef Schultz beáll a kivégzendők közé. Schultz a felsorakoztatott szerb 
civilekkel együtt halt meg, saját bajtársai keze által. (Forrás: http://www.lelekvadasz.hu/raffai/Gondolat/ 
Historia/schultz.htm. Letöltés: 2015. 07.0 7.) 
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Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Atkinson, R. L. – Atkinson, R. C. – Smith, E. E. – Bem, D. J.: Pszichológia. Osiris‒Századvég Kiadó, 
Budapest, 1994. 
Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 

Tanulóknak: 
Jack London: Martin Eden. Kossuth Kiadó, Budapest, 1977. 

4. résztéma: Érték és mérték 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Felhívni a figyelmet az értékek fontosságára életünkben, megmutatni az anyagi értékek központi helyze-
tének romboló hatásait világunkban. 

Elérendő eredmények: 
A beszélgetés végére a tanulók képesek észrevenni világunk ellentmondásosságát, értékeink átalakulá-
sát; látják, hogy értékeinket meghatározza a család és a tágabb környezet. 
Tudják, hogy a média rendkívüli módon hat ránk mintáival, amelyek sokszor hamis illúziót keltenek. El-
fogadják, hogy az anyagi értékek mellett létezik még számtalan más érték is az életünkben. 

Kulcsfogalmak: 
Érték, értékrend, értékrendszer, értékkonfliktus, értékzavar, értékvesztés, értékvákuum. 

A tartalom kifejtése: 
„Az értékek olyan kulturális alapelvek, amelyek kifejezik azt, hogy az adott társadalomban mit tartunk 
kívánatosnak és fontosnak, jónak és rossznak. Az értékek és azok sorrendje társadalmanként és kultú-
ránként eltérő lehet.” (Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 490.) 
Megkülönböztetünk anyagi, társadalmi, erkölcsi és esztétikai értékeket. Ezek az egyén viselkedésében 
nyilvánulnak meg, és hierarchikus rendszert alkotnak a személyiségben. Az értékek fontossági sorrendje 
eltérő lehet (vannak fontos és kevésbé fontos értékek). Értékeink rendszere elsősorban neveltetésünktől 
függ. 
Megnyilvánulási formái: Értékkonfliktus, értékzavar, értékvesztés, értékvákuum. 
Egész életünk, társas kapcsolataink meghatározói. Elmondható, hogy az azonos értékek alapján élő em-
berek kapcsolata sokkal szerencsésebb, hiszen egyformán vélekednek a világról. Sajnos napjaink leg-
főbb értékévé az anyagiak váltak. A tudás, a művészet mint érték kevésbé hangsúlyos. Beszélgessünk el 
a diákokkal, hogy számukra mi a fontos, és mit szeretnének elérni saját életükben. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, fogalmazás íratása, képek elrendezése. Beszélgetés kezdeményezése arról, hogy vajon mely 
erkölcsi értékek vannak eltűnőben (pl. hűség, tisztelet, hazaszeretet, becsületesség), és miben látják en-
nek okát. 
Fogalmazás íratása „Egy napom húsz év múlva” címmel, majd az írások megbeszélése. Tanulságok le-
vonása, kinek mi lesz a fontos felnőttként; indokolják meg értékválasztásaikat. 
Képek sorrendje: Rakják fontossági sorrendbe a képeket a saját elgondolásuk alapján („Mi fontos ne-
ked?”), és indokolják választásukat. 
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Egy szép ház?         A jó könyvek? 

 

   
A divat?                        Egy drága autó? 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Egy kiállítás?         Egy alkotó közösség? 

Ajánlott szak- és szépirodalom: 
Oktatói segédlet: 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Váriné Szilágyi Ibolya: Az ember, a világ és az értékek világa. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 
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2. tematikai egység: Párkapcsolat és szerelem 

Résztémák: 
Vonzódás 

Együttjárás 
Házasság, család és otthonteremtés 

Visszaélés a nemiséggel 

A 2. tematikai egységről általában 

Párkapcsolat és szerelem 

Órakeret: 11 óra 

Cél: 
Alakítsunk ki a tanulókban egy átfogó képet a serdülőkor pszichés sajátosságairól. Tudatosítsuk bennük, 
hogy minden életkorban megvannak azok az általános jellemzők, amelyek irányítják cselekvéseinket; 
mindenki általában ugyanazokkal a problémákkal küzd ugyanabban az életszakaszban, csak van, aki 
könnyebben, mások nehezebben vészelik át az életszakaszokból adódó nehézségeket. Éreztessük meg 
velük a házasság, a tartós együttélés, a gyermekvállalás szépségét, természetesen egy bizonyos életkor 
elérése után. A pozitív érzelmek megtapasztalásának fontossága mellett hívjuk fel a figyelmüket, hogy 
legyenek óvatosak. Tudatosuljon bennük, hogy vannak rossz szándékú emberek is, akik azonban kike-
rülhetők, ha ismerjük a veszélyforrásokat; másrészt tudnunk kell, hogy hol lehet segítséget kérni, és ké-
pesek is vagyunk erre. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók a tematikai egység végére tudják, hogy a szerelem az emberiség nagy kincse. Vigyázni kell 
rá, a kapcsolatot építeni és ápolni kell. Alapja a másik tisztelete és elfogadása hibáival együtt. A meg-
alázó, egyoldalú vonzódás csak torzítja a személyiséget. Az ilyen érzelmi kötelékből ki kell lépni. A 
serdülőkori szerelmek még ne jelentsenek elköteleződést, inkább a sok beszélgetés, a tartalmas progra-
mok közös megélése jelentse az együttjárás alapját. A korai szexualitás csak árthat a kapcsolatnak. A 
házasság az együttlét magasabb minőségbe kerülését jelenti, melyet a gyermekvállalás, a család megte-
remtése követ. Az ember nem magányra született. Fontos tisztában lenni a ránk leselkedő veszélyekkel 
is, amelyek (szét)rombolhatják a személyiségünket. Tudni kell beszélni a gondjainkról is. Az emberek 
nagy részében meg lehet bízni, ők a segítők. 

A téma tartalmi értelmezése: 
Talán ez az egyik legnehezebben feldolgozható ismeretanyag-blokk a tantervben. Egyrészt olyan témá-
kat jelöl meg, amelyek ebben a korban már fontosak a tanulók számára, de a serdülőkor kétarcúsága mi-
att zavarja is őket; másrészt szívesen beszélnének saját problémáikról, kételyeikről valakivel, aki már túl 
van a kezdeti nehézségeken. Ezt az intim hangulatot azonban nehéz egy osztálytermen belül megterem-
teni, főleg egy harmincfős osztályban. 
Az utolsó résztéma, a Visszaélés a nemiséggel című ismeretanyag feldolgozása nagy óvatosságot igé-
nyel. Meg kell találni azt az arányt, amíg nem lesz rémisztő, elsősorban a lányok számára. Mélyíti a fel-
dolgozás nehézségét, ha valakivel már előfordult erőszakosság, ilyen jellegű fenyegetettség, és erről ne-
künk nincs tudomásunk. Egyet értek azzal, hogy beszélni kell róla, de ennek módját nagyon nehéz beha-
tárolni. 
Az ide kapcsolódó nevelési-fejlesztési cél kifejezetten előírja a szexuális visszaélések veszélyeinek tuda-
tosítását, az egymás iránti felelősség hangsúlyozását és az intim párkapcsolatok jelentőségének érzékel-
tetését az ember életében. Úgy gondolom, ez az a résztéma, amely talán a leginkább csoportfüggő. 
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Minden osztály más természetű, más összetételű, így ennél az ismeretanyagnál mindenképpen alapos át-
gondolást igényel a módszer megválasztása. Talán egy filmrészlet, irodalmi szemelvényrészlet jelenthet 
megoldást, de nem javaslom a dokumentumfilmet, a híradó-részletet, hiszen ez utóbbi műfajokban még 
nagyobb hangsúlyt kap a probléma valóságtartalma. Elképzelhető, hogy egy pszichológus vagy rendőr 
előadása sokat segíthetne. 

A 2. tematikai egység ismeretanyagának részletes lebontása 

1. résztéma: Vonzódás 

Óraszám: 3 óra 

Cél: 
Láttassuk meg a tanulókkal a serdülőkorban rejlő krízislehetőségeket. Tudatosítsuk, hogy problémáikkal 
nincsenek egyedül, és merjenek segítséget kérni. Természetes, hogy elkezdi őket érdekelni a másik nem. 
Ebben az életkorban kezdődik az érzelmek átalakulása, a barátság mellett megjelenik a szerelem. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy az érzelmi labilitás a serdülőkor velejárója. A szerelem fontos érzés az ember 
életében, de mindenkinél eltérő időszakban jelentkezik. Mivel érzelemről van szó, nem lehet erőltetni. 
Mindenkinél be fog következni egyszer, de ez nem utánzás kérdése. A tanulók megértik, hogy a serdü-
lőkor kezdetén még nem szerencsés felnőttként viselkedni, és a tartós párkapcsolat nem 14 év körül ala-
kul ki. 

Kulcsfogalmak: 
Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem. (A kulcsfogalmak közül természetesen a szerelem fogalomértel-
mezése a legfontosabb. A szerelem olyan érzelemfajta, amelyet a kizárólagosság, a kölcsönösség, a sze-
retet jellemez, de megjelenik benne a testi vonzalom is.) 

A tartalom kifejtése: 
1. A kamaszkori szerelem sajátosságai 
A serdülőkor a legkényesebb életszakasz. A 7-8. évfolyamosok esetében sokan csak azért kezdenek járni 
valakivel, mert úgy érzik, itt van az ideje, és felvágnak egymás előtt, hadd irigykedjenek a többiek. Kül-
ső okok miatt erőltetik bele tehát magukat egy „kapcsolatba”. A pszichológia pontosan emiatt különböz-
tet meg éretlen szerelmi szakaszt és érett szerelmi szakaszt. Amikor a külsőségekért, a kitűnésért válasz-
tunk ki valakit, és nem a személyisége miatt, akkor még nagyon éretlenül és felszínesen gondolkodik az 
egyén. Ebben az esetben még csak képzeli, hogy szerelmes, valójában mintákat játszik el. 

2. A szerelem erkölcsisége 
Beszéljünk a tanulóknak a kapcsolat elkezdésének lehetőségeiről, a tisztelet fontosságáról, a kedveske-
désről, a kapcsolatok szimmetriájáról. Arról is ejtsünk szót, érdemes-e kitartani valaki mellett, aki csak 
kapni szeretne, de adni semmit sem képes. Van-e értelme az egyoldalú, alárendelt, megalázó kapcsola-
toknak? Tapasztalataim szerint a mai fiataloknak nem könnyű közeledni a másik nemhez, mivel a társa-
dalomban lévő problémák áttevődnek a saját viselkedési mintákba. Megnehezíti saját nemi identitásuk 
kialakítását a válások számának drasztikus emelkedése, a szülők közti nézeteltérések, veszekedések, me-
lyeknek gyakran ők is szenvedő alanyai, vagy hogy a szülők a problémákért egymást okolják. Az a fiú, 
aki a szülők válása után az édesanyjától folyton azt hallja, hogy „csak olyan ne legyél, mint az apád”, 
eleve szerepzavarba kerül. Ugyanebben a szituációban az édesanya szintén sokat vét lánya ellen, ha ki-
tartóan hangoztatja neki, hogy minden férfi megbízhatatlan, és senkinek sem lehet hinni. Pedig csak se-
gítő szándék vezérli az édesanyát. 



Javaslatok a tematikai egységek feldolgozásához 
 

29 

Ennél a témánál nagyobb mértékben rajtunk, pedagógusokon van a felelősség, hogy mennyire tudjuk 
pozitív üzeneteinket eljuttatni tanítványainkhoz. Fontos volna megértetni a diákjainkkal, hogy a szere-
lem nagyon szép dolog, ami kölcsönösségen alapszik, és ki kell várni a másik fél jelzéseit, nem lehet va-
lakit lerohanni és rázúdítani saját érzelmi állapotunkat. Ha nem vagyunk nyerők valakinél, az sem tragé-
dia, választunk más társat magunknak. Mindannyian értékesek vagyunk. A csalódás fájdalmas dolog, de 
hinni kell, hogy mindenkit vár valaki. Úgy gondolom, akár humorosan is érdemes ebben az életkorban 
megközelíteni ezt a témát, és hangsúlyozni, hogy inkább az ismerkedés a fontos, a kapcsolatkialakítás 
módjának elsajátítása, nem pedig a tartós együttjárás. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés, filmrészlet-elemzés. 
A beszélgetés talán a legszerencsésebb formája a téma feldolgozásának, ott, ahol hajlandók megnyílni a 
tanulók. Ha nem, akkor megint el lehet „bújni” egy-egy irodalmi szöveg mögé. 
Szövegelemzésre vagy akár filmrészlet-elemzésre javaslom a Holt Költők Társasága (Peter Weir, 1989) 
című alkotás azon részét, mikor Knox „érdekes” módon vall szerelmet Chrisnek. (A szövegelemzéshez 
az Ajánlott szak- és szépirodalomban megadott részlet kapcsolódik.) 
Filmrészlet-elemzés: Holt Költők Társasága (Peter Weir, 1989). 

 
Jelenet a filmből 

Ajánlott szak- és szépirodalom: 
Oktatói segédlet: 
Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989. 
Lauster, Peter: A szerelemről, a szeretetről. Magyar Könyvklub Kiadó, Budapest, 1995. 
Kleinbaum, N. H.: Holt Költők Társasága. Hermina Kiadó, Budapest, 1995, 114–116. 

Tanulóknak: 
Fromm, Erich: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest, 1984. 

2. résztéma: Együttjárás 

Óraszám: 3 óra 

Cél: 
Tudatosítsuk a tanulókban, hogy a szerelemért is meg kell harcolni. Érzelmekkel azonban már ebben a 
korban sem szabad játszani: ha már kialakult az érzelmi kötődés, akkor vigyázni kell a másik emberre. 
Azt is értessük meg velük, hogy az igaz szerelem nem biztos, hogy ebben az életkorban fog elérkezni, 
mindent ki kell várni. 
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Elérendő eredmények: 
A tanulók képesek megkülönböztetni a barátságot és a szerelmet, ismerik a szerelem fejlődési folyama-
tát, az érzelmi szakaszok egymásra épülését. Tudják, hogy fontos szerepe van a szerelemben a tisztelet-
nek, felelősségnek. 

Kulcsfogalmak: 
Tisztelet, felelősség, szeretet, kölcsönösség, a másik vállalása, szexualitás. 

A tartalom kifejtése: 
Beszéljünk arról a tanulókkal, hogy a szerelem az egyik legnagyszerűbb érzés a világon. Törekedni kell 
az igényességre; el kell fogadni, hogy a szerelem előbb-utóbb kiderül, s a társat fel kell vállalni a nyil-
vánosság előtt. A haverok gúnyolódó szavaira nem kellene elhagyni azt, akibe állítólag szerelmesek va-
gyunk. Serdülőkorban még nem jellemző ezen érzelem tartóssága. Sok kamasz magába az érzésbe szeret 
bele, s ehhez keres egy személyt. Ebben az életszakaszban inkább az ismerkedés, a másik nem megisme-
rése, a velük való viselkedés megtapasztalása legyen a cél. 
Mivel ebben az életkorban a legtöbb iskolában osztályfőnöki órán főleg védőnők tartanak rendszeres 
szexuális felvilágosító órát, nem gondolnám, hogy az erkölcstan órának ez lenne a feladata. De arra fel-
tétlenül fel kellene hívni a figyelmet, hogy a szexualitás nem játék. Egy egész életet meghatározó követ-
kezménye van, ha szexuális kapcsolatba kerül két általános iskolás. A nemi élet nem biztos, hogy ebben 
az életkorban hozzátartozik a szerelemhez. A média és az internetes weboldalak által kínált minták au-
tomatikus másolása rengeteg kárt okoz, hiszen a testi fejlettség ebben a korban még nem jár együtt a fe-
lelősségteljes gondolkodással. Ezt a gondolatot kiemelkedően fontos átbeszélnünk a tanulókkal. A korai 
szexuális kapcsolat nem ritkán terhességgel végződik. Radikális megszakítása, az abortusz elkerülhető. 
Nem biztos, hogy tizenéves korban már meg kell próbálni felnőttként viselkedni. Sajnos a mai kamaszok 
többségének életéből kimarad a gyermekkor: a médiában látott klisék, vélt elvárások alapján élik életü-
ket. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés, filmrészlet-elemzés. Beszélgetésünk témái lehetnek a régi idők udvarlási 
szokásai: Hogyan udvaroltak régen a fiatalemberek? Hogyan használták a szerelmesek a virágnyelvet? 
Milyen üzeneteket lehetett küldeni legyezővel úgy, hogy a szülők ne vegyék észre? Van-e mód napja-
inkban a kedves gesztusokra? Mi a véleményük a Valentin-napról? Beszélgessünk el velük az ismerke-
dés nehézségeiről! 
Műelemzés: Miből lehet látni, hogy ez a két ember szereti egymást? 

 
Gulácsy Lajos: Varázslat 
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Ajánlott szak- és szépirodalom: 
Oktatói segédlet: 
Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989. 
Lauster, Peter: A szerelemről, a szeretetről. Magyar Könyvklub Kiadó, Budapest, 1995. 

Tanulóknak: 
Fromm, Erich: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest, 1984. 

3. résztéma: Házasság, család és otthonteremtés 

Óraszám: 3 óra 

Cél: 
Mutassuk meg a tanulóknak a házasság, a család jelentőségét az ember életében! Érzékeltessük velük, 
hogy a társas kapcsolatok hozzátartoznak az emberi természethez. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók látják a szerelem és a házasság összefüggését. Ismerik a házasság és az élettársi kapcsolat kü-
lönbségét. Tudják, hogy a házasság nagy elhivatottságot jelent, két ember tartós szövetségét. 

Kulcsfogalmak: 
Tartós együttélés, hűség, kölcsönös bizalom, alkalmazkodás, gazdasági közösség, gyermeknevelési 
szándék, összetartás, egymás segítése, támaszadás, szeretet, biztonságnyújtás, elmagányosodás, önzés, 
virtuális boldogság. 

A tartalom kifejtése: 
Napjainkban, amikor már minden házasságkötés lassan veszélybe kerül a válások gyakorisága miatt, na-
gyon nagy a jelentősége ennek a résztémának. Próbáljuk meg a család jelentőségét kiemelni. A házasság 
pozitív hatásairól beszéljünk. A magánélet harmóniája, a család szinte egy energiaburok, még a betegsé-
gektől is sok esetben megvéd. Bemutathatjuk a házasság és a szerelem kapcsolatát a történetiség szem-
pontjából. Miért csak a huszadik századtól magától értetődő, hogy a szerelem és a házasság összetartozó 
fogalmak? Bizonyos kultúrákban még mindig elkülönül egymástól ez a két fogalom. Emeljük ki a há-
zastársi hűség jelentőségét; beszéljünk róla, mit jelent a házassági fogadalom. 
A családalapítás kérdéskörét, a gyermekvállalás felelősségét szintén képes ez a korosztály komolyan 
megvitatni. A társadalom építőköve a család. Beszéljünk a család szocializációs jelentőségéről is! Ki-
emelhetjük, hogy az ember az egyetlen élőlény, aki utódjaival (ideális esetben) egész életében törődik, 
és igyekszik segíteni őket. A családfajták említésével elmagyarázhatjuk, mi volt a többgenerációs 
együttélés előnye, hátránya, és napjainkban pedig hova vezet a nagyfokú önállóságra való törekvés, s 
miért csökkent le a házasságkötések száma. Az elmagányosodás egyik oka az önzés: az egyén már nem 
akar alkalmazkodni, felelősséget vállalni, ezért marad legtöbb esetben egyedül. Az ember természetétől 
azonban idegen a társtalanság, a személyiség nehezen viseli az egyedüllétet. Nem azért születtünk a vi-
lágra, hogy egyedül éljünk benne. 
Beszélhetünk a virtuális világ illúziókeltéséről is. Az ember könnyen válhat a mesterséges valóság, egy 
elképzelt környezet rabjává, s közben azt hiheti, hogy éli az életét. A virtualitáson/fantáziavilágon kívüli 
valóság számára érdektelen. Vitassuk meg, hová vezethet ez a fajta szemlélet! 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés. Beszélgetésünk alkalmával vitassuk meg, szerintük milyen a jó házasság? 
Lehet-e interneten komolyan ismerkedni? Szeretnének-e esküvőt, lakodalmat? Miért? Milyen lakodalmi 
népszokásokat ismernek? 
Szövegelemzés: Milyen fontos problémára világít rá a következő vers? 
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Siv Widerberg: Mónáéknál 

Mónáéknál 
úgy beszélnek a gyerekkel, 
mintha nagy volna. 
„Mit gondolsz?” – kérdik 
– Móna papája meg mamája. – 

„Mit gondolsz? 
Szerinted hogy lenne jobb? 
Szerinted hogy kéne csinálni?” 
Azután: 
„Értem. 
Azt mondod? 
Lássuk csak. 
Tényleg, tökéletesen igazad van!” 
Vagy: 
„Nem, azt hiszem, 
ebben tévedsz…” 

Szeretném, ha Mónáéknál – 
nálunk lenne.” 

Ajánlott szak- és szépirodalom: 
Oktatói segédlet: 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Widerberg, Siv: Mónáéknál. In Tótfalusi István (vál. és ford.): Ami a szívedet nyomja. Mai svéd gyer-
mekversek. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982. Forrás: 
http://www.mek.oszk.hu/00300/00303/00303.htm#3. Letöltés: 2015. 07. 07. 

Tanulóknak: 
Aidan Macfarlane – Ann McPherson: Őrülten egészséges vagyok. Móra Ferenc Kiadó, Budapest, 1990. 

4. résztéma: Visszaélés a nemiséggel 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
Felhívni a figyelmet a veszélyekre, amelyek a serdülőkre leselkednek, s amelybe sajnos sokszor önma-
guk naivitása, tapasztalatlansága viszi őket. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tisztában vannak a szexuális visszaélések fajtáival. Az internet használata során képesek fel-
ismerni a különböző oldalak hamisságait, hazugságait. Óvatosan és fenntartásokkal fogadják idegenek 
közeledését. 

Kulcsfogalmak: 
Pedofília, prostitúció, szexuális bántalmazás, pornográfia. 

A tartalom kifejtése: 
Ma már sajnos nem lehet elégszer figyelmeztetni diákjainkat, hogy könnyen kerülhetnek kiszolgáltatott, 
kilátástalan élethelyzetekbe, amelyekről sokszor még a szülő sem tud. Ezt sokszor, több oldalról kell 
megvilágítani, ismételni. Fel kell hívni a figyelmüket az internetbűnözés elterjedésére, a közösségi 
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oldalak használatának veszélyeire. A tanulók, de sajnos még sokszor a felnőttek sincsenek tisztában a 
számítógépekre feltett képeik, videóik, üzeneteik sorsával. A naivitás, a hiszékenység számtalan bűntett 
melegágya. A kislányok, kisfiúk magukról készített fotóit adott esetben nem csak a barátok nézhetik 
meg. Az idegenek túl bizalmaskodó magatartása, az iskola előtt ólálkodó, várakozó idegen férfiak ked-
ves viselkedése, érdeklődése sok elkeseredett serdülőt megtéveszt. Azt gondolhatják, végre velük is fog-
lalkozik valaki, aki még szépnek is látja őket. Nem veszik észre, vagy nem akarják látni a manipulációt, 
a hamisságot, és boldogan elfogadják az édességet, az apróbb ajándékokat, az ajánlatokat a gyors karri-
erlehetőségre. Gyakran elhiszik, hogy ők is híresek lesznek, s gyanútlanul ülnek be az autóba. Az autó 
egy borzalmas világba repíti őket. A prostituáltak egy része kényszer hatására lesz az, s nem tud elme-
nekülni a bűnözők fogságából. Sajnos a gyermekpornográfia ma már majdnem népszerűbb, mint a fel-
nőtt prostitúció az alvilágban. A pedofil önmaga szexuális örömét keresi gyermekeken keresztül. 
A téma nagyon kényes. Meg kell érezni, mennyit mondjunk el nekik, hogy ne gerjesszünk bennük fé-
lelmet, és nehogy szorongásokat építsünk ki a személyiségükben. Tudatosítsuk bennük, hogy tanáraiktól 
bármikor tudnak segítséget kérni: jelezzék, ha úgy érzik, baj érte vagy érheti őket. Nem szabad elhall-
gatni a legkisebb furcsa jelet sem, hiszen meg kell tanulniuk védekezni a világ gonoszságai ellen is. A 
témák megbeszélése során keletkezett félelmet feltétlenül fel kell oldani bennük. A szerelem nagyon 
szép dolog, a testi érintkezés is hozzá tartozik, az emberhez tartozó csoda. A veszélyeket azonban fel 
kell tudni ismerni, és el kell kerülni, amennyire lehetséges. A tetteinkért mi vagyunk a felelősek, és se-
gítséget is tudni kell kérni. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, előadás, meseelemzés. Talán ebben az esetben egy őszinte beszélgetés a legcélravezetőbb, 
vagy külső előadó hívása, aki távolítja a témát az őket körbevevő valóságtól. Irodalmi szöveg elemzését 
vagy dokumentumfilmek feldolgozását nem tartom szerencsésnek, hiszen ezek csak mélyítik az ismeret-
anyag kényes voltát. Ellenben a Grimm testvérek Piroska és a farkas című meséjének pszichológiai 
elemzése Bruno Bettelheim nyomán egyszerre bizarr és elgondolkodtató. 

Ajánlott szak- és szépirodalom: 
Oktatói segédlet: 
Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1988. 
Incze Zsuzsa: Csellengők. Alexandra Kiadó, Pécs, 2003. 

  



Javaslatok a tematikai egységek feldolgozásához 
 

34 

3. tematikai egység: Egyén és közösség 

Résztémák: 
Közösségeim 

Erőt adó közösség 
Korlátozó közösség 

Szabadság és korlátozottság 

A 3. tematikai egységről általában 

Egyén és közösség 

Órakeret: 11 óra 

Cél: 
Láttassuk meg a tanulókkal a beilleszkedés jelentőségét, s mellette a konfliktusok létét. Éreztessük meg, 
hogy önmagunk fejlesztésénél nem megalkuvás, ha a szabályokat is betartjuk. Mutassuk be a csoporthoz 
tartozás fontosságát, de hangsúlyozzuk, hogy ez ne mindenáron történjen. Értékesek vagyunk, sokszor a 
vállalt magány többet ér, mint egy elvtelen, megalázó kapcsolat. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók képesek érvelni a haverság, barátság mellett, meg tudják fogalmazni problémáikat a szüleik-
kel s a felnőttekkel kapcsolatban. Felismerik, hogy a család védelme mindennél fontosabb, s egy értékes 
barátság szintén hatalmas érték. Azonban, ha még nem találták meg az áhított csoportot, tudniuk kell el-
fogadni saját osztályukat. Így nem kerülnek bele egy deviáns társaságba a valahová tartozni akarás és az 
elfogadottság érzésének kedvéért. Képesek tudatosabban szemlélni saját életüket. 

A téma tartalmi értelmezése: 
A serdülőkor egyik legfontosabb kérdése a kortárscsoportok léte, a valahová tartozás érzése és élménye. 
Jó csak úgy együtt lenni, nem csinálni semmit, csak érezni, hogy tartozom valahova. A csoportélmény 
rendkívül fontos, hiszen mintákat ad és önbizalmat serkent. Főleg a serdülőkor tetőzésének időszakában 
fontosabbak a barátok és a haverok, mint a szülők: a serdülő harcol, saját önállóságát akarja kivívni – 
ezért szokták második dackorszaknak is nevezni a kamaszkort. A szerelem érzése is sok esetben háttérbe 
szorulhat: a fiúk gyakran lemondanak a szerelemről, ha a haveroknak nem szimpatikus a kiválasztott 
lány; a lányok esetében pedig a barátnők zilálhatnak szét egy bimbózó kapcsolatot, még ha emögött 
irigység áll is. 
Fontosnak tartom a haver és a barát fogalmának megkülönböztetését, hiszen a kettő nem ugyanaz. Be-
széljük meg a tanulókkal mindkét szó jelentését! Természetesen mindkettőre szükség van, de eltérőek a 
funkcióik. A kortárscsoportok funkcióinak tisztázása után fontos rávilágítani, milyen okok vezetnek ah-
hoz, ha valaki a csoporton belül perifériára kerül (például az osztályon belül). Sok fiatal szenved a csú-
folódástól, kirekesztéstől. Az esetek egy részében maga a kirekesztett tanuló is tehet erről. Az önértéke-
lési zavarral küzdő diák nem biztos, hogy népszerűségre tehet szert egy olyan csoportban, amely még a 
saját identitását is keresi. A legnagyobb veszélynek ezek az instabil fiatalok vannak kitéve, hiszen a 
destruktív csoportok előszeretettel szippantják be az önbizalom-hiányos serdülőket. 
Beszélnünk kell a fiatalkori bűnözésről, a szekták veszélyeiről. Az alkalmazkodás nehéz útját is fel kell 
vázolni, valamint hogy a kompromisszumkötés még nem jelenti az elvek feladását. 
Ki kell emelni, hogy a család védő szeretete nem feltétlenül jelent korlátozó falakat. Tudatosítsuk ben-
nük, hogy a szülők kritikája a barátoknak vélt társakról nem biztos, hogy mindig megalapozatlan. Sajnos 
minél jobban tiltják a gyereket, annál jobban kötődik az adott csoporthoz vagy a számára fontos, de 
egyébként méltatlan vagy épp deviáns személy(ek)hez. Ezt fontos volna megértetni a szülőkkel. 
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Büntetéssel, megalázással, direkt tiltással nem lehet eredményt elérni; szerencsésebb a nyugodt hang-
nemű, megértő beszélgetés, saját esetek elmesélése. Semmi esetre se érezze megalázva magát a fiatal. 
Megdöbbentő dolgokat képesek produkálni ebben a korban a kamaszok. Ebben a témaegységben fajsú-
lyos fogalom a lelkiismeret, a bűn, az erény és a döntés. Beszéljünk arról, hol a határ a barátságban. Ve-
hetünk egy konkrét szituációt is: beszéljünk arról, hogyan érdemes viselkedni, ha például a barát drog-
függő. Mi a helyes: ha mi is fogyasztóvá és függővé válunk, vagy ha felajánljuk a segítségünket, és fel-
keressük a függő baráttal a drogambulanciát. 
Minden közösségnek vannak normái, amelyeket be kell tartani, még egy osztályon belül is. Ne azzal 
vívja ki valaki mások elismerését, hogy minden szabályt felrúg, mert úgy gondolja, hogy megteheti. A 
szocializáció alapja a beilleszkedés: meg kell tanulnunk a normakövető magatartást is, de ez természete-
sen nem egyenlő az elvtelen alkalmazkodással. Ráadásul az előítéleteink sokszor tévútra visznek minket. 

A 3. tematikai egység ismeretanyagának részletes lebontása 

1. résztéma: Közösségeim 

Óraszám: 3 óra 

Cél: 
Alakítsunk ki a tanulókban egy átfogó képet a társadalom működéséről. Vezessük rá őket, hogy minden 
csoport a társadalom része. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók ismerik a különböző csoportfajtákat. Belátják a normák betartásának szükségességét. Elfogad-
ják, hogy alkalmazkodás nélkül nem lehet beépülni egy csoportba sem. 

Kulcsfogalmak: 
Csoport, alkalmazkodás, engedelmeskedés, szabály, korlátozás, önállóság. 

A tartalom kifejtése: 
1. Csoportok és jellemzőik 
A társadalom maga is egy nagy csoport, emberek társulása. Különböző viszonyok jellemzik. Ahhoz, 
hogy a társadalom zökkenőmentesen működjön, különböző szabályokhoz kell alkalmazkodnunk. A cso-
portoknak két alapvető típusa van: az informális és a formális csoport. Informális csoport alatt a saját el-
határozásból választott, legtöbbször rokonszenv alapján létrejött csoportot értjük, mint például a baráti 
társaságok. Formális csoportnak pedig azt nevezzük, ahová az egyén úgy kerül be, hogy nem választhat-
ja meg a társait, mivel ők eleve adottak. Ez esetben kötött szabályok révén működik a csoporttevékeny-
ség. Ilyen csoport például az óvodai csoport, az iskolai osztály, a munkaközösség. 
A közösség minőségi szempontból magasabb formális csoportforma, ahol a tagokat a szeretet is össze-
kapcsolja. Baráti viszonyok is kialakulnak, nagy az összetartás, a szabadidejük nagy részét is együtt töl-
tik. 
Kiegyensúlyozott személyiség a család és a kortárscsoport támogató ereje által alakul ki. 
Társas kapcsolataink kereteit a társadalom meghatározott alapegységei: a különféle emberi társulatok, 
együttesek adják. Ezekben éljük mindennapjainkat. A csoport a társadalom alapegysége. A csoportot a 
közös érdek, az összetartozás érzése, az egymásrautaltság, a közös tevékenység jellemzi. A csoportkép-
ződés feltétele az azonos cél és érdeklődés, a térbeli közelség, az érintkezés gyakorisága és a közös sors. 

2. Az egyén és a csoport 
Legelső informális csoportunk a család. Ez az első szocializációs közegünk: innen hozzuk mintáink 
nagy részét, és szerepeinket is itt gyakoroljuk először. Nagy kérdés, mi történik, ha a minta torz és rossz-
ra tanít? Mi a helyzet, ha akkor kapunk dicséretet, ha nem tanulunk, ha kimaradunk az iskolából, vagy 
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ha nem akarunk dolgozni? Mit tegyen egy serdülő, ha úgy érzi, ki akar törni ebből a közegből, milyen 
lehetőségei vannak? Hívjuk fel a figyelmét újfent a segítőkre, civil szervezetekre. Beszélgessünk a jól 
működő családról is, a szeretetről, a testvéri összetartásról. Kérdezzük meg őket, szerintük mitől jó egy 
család? Ez a téma sem könnyű. A pedagógusnak jó volna tudnia, hogy az adott osztályban kinek válnak 
éppen a szülei, milyen a kapcsolata a szülei új társával, annak gyermekeivel. 
Vitassuk meg az adott osztályok jellemzőit közösen! Mik az osztály erősségei, mik a hiányosságai? 
Vannak-e vezető egyéniségek? Ki vállalja egy-egy rendezvény szervezését, segít-e neki a többi tanuló? 
Hol az adott diák helye az osztályban? Ha jelen vannak a különböző szerepek (osztály bohóca, osztály 
réme, mártír, bűnbak), akkor erről is feltétlenül beszélni kell. 
Jó és nagyon aktuális beszédtéma az ún. hálózatos közösségek is, vagyis az internet megjelenésével ki-
alakult új közösségi formák. A hálózatban játszott játékok során ismeretlen csoporttagokkal is létrejö-
hetnek kapcsolatok, a rokonszenv, ellenszenv ugyanúgy jelen van. Meséljék el a tanulók, milyen erköl-
csi jelenségek jönnek elő egy-egy játékhelyzetben (például egymás segítése, kirekesztése, becsapása). 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, fogalmazás írása, műelemzés, filmrészlet elemzése. Beszélgetés a családról: Vannak-e kö-
zös programjai a családtagoknak? Ki milyen csoport tagja (sportegyesület, kórus stb.)? Mondják el, mi-
ért szeretnek az adott csoportba járni! 
Fogalmazás íratása „Az én osztályom” címmel. 
Műelemzés: Miből lehet látni, hogy a családtagok szeretik egymást? 

 
Bartolomé Esteban Murillo: A szent család 

Filmrészlet elemzése: A Pál utcai fiúk (Fábry Zoltán, 1969). 

 
Jelenet a filmből 

A film vagy a regény alapján próbáljanak visszaemlékezni a gitt-egylet működésére: Ők vajon barátok 
vagy haverok? Miért? Alkossanak véleményt a tanulók az egylet tevékenységéről! 
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Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, 1997. 

Tanulóknak: 
Hauck, Paul: Fel a fejjel! Park Kiadó, Budapest, 1995. 

2. résztéma: Erőt adó közösség 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
Éreztessük meg a tanulókkal a csoporthoz tartozás pozitív tartalmait, a barátság és a haverság szüksé-
gességét és különbségét! Alakítsunk ki bennük egy értékelő-elemző magatartást saját viselkedésükkel 
kapcsolatban a társas viszonyaik alakulásában! 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy a nyitottság a másik ember felé elősegíti a társas kapcsolatok kialakulását. A 
kommunikációs stratégiákat el kell sajátítani. A barátság felelősséggel jár. Képesek saját helyzetüket 
felmérni kapcsolataikban, és rádöbbeni az esetleges hibákra, amit elkövettek. 

Kulcsfogalmak: 
Lelkiismeret, önismeret, önzetlenség, szeretet, lelki támasz, segítségnyújtás, megbízhatóság, felelősség, 
empátia, tolerancia. 

A tartalom kifejtése: 
A barátság a személyek közötti bensőséges kapcsolat egyik formája. A barátok kapcsolata a kölcsönös-
ségen, a bizalmon, a szereteten, az elkötelezettségen alapul. Nagyon fontos funkciója az információcse-
re, a konfliktusok feloldása, a közös tevékenység, az érzelmi támasz nyújtása. Előfordulhatnak veszeke-
dések is, de ezek legtöbb esetben csak a nézetek ütköztetése miatt következnek be. Emiatt nem szokott 
véget érni egy igaz barátság. Ha valaki csalódik a barátjában, az legalább annyira fájdalmas, mint ami-
kor véget ér egy szerelem. 
A barátságnak a serdülőkorban különösen nagy a jelentősége. Megkönnyíti a szülőktől való elszakadás 
(sokszor fájdalmakkal teli) folyamatát. 
Egy-két jó tanács a barátság megőrzéséhez: Soha ne csak mi beszéljünk saját problémáinkról, legalább 
olyan fontosak a barátunk problémái is. Ügyeljünk az időtényezőre! Nem biztos, hogy jó állandóan 
együtt lenni, mert így könnyen kiüresedhet a kapcsolat. 
A haverság is fontos, jó megtapasztalni a társas lét sajátosságait. Jó dolog beolvadni egy csoportba, elfo-
gadni annak szabályait, azonosulni vele, de még jobb, ha az embert a saját csoportja elismeri, pozitívan 
értékeli cselekedeteit, megbecsülik, és ha az egyénnek pozíciója van. Egy jó csoport erőt ad, segít, ambi-
cionál, előre viszi a személyiség fejlődését, önbizalmat ad. 
Emeljük ki a család, az iskola, de akár egy település biztonságot adó szerepét! Életünk során szükségünk 
van kapaszkodókra. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés. Beszélgessünk el a tolerancia, empátia jelentőségéről! A baráti kapcsolatot 
is ápolni kell. Mondják el, szerintük ki a jó barát, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie! Hogyan 
lehet egy veszekedés után újraindítani a kapcsolatot? Meséljenek a barátaikról! Akinek még nem sike-
rült találnia, beszéljen arról, hogy milyen barátot szeretne. Tapasztalataim alapján nagyon szívesen 
megnyílnak ebben a témában. 
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Jól érzik-e magukat az iskolájukban? Miért? Szeretik-e a településüket, ahol laknak? Indokolják válasza-
ikat! 
Szövegelemzés: Vizsgálják meg Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 21. fejezetét (A róka és a kis 
herceg találkozása) abból a szempontból, hogy a kapcsolat kialakításának milyen fontos erkölcsi kérdé-
sei jelennek meg! 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Cole, Michael – Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 

Tanulóknak: 
Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg. Móra Ferenc Kiadó, Budapest, 1973. 
Filmajánlat: Legyetek jók, ha tudtok! (Luigi Magni, 1983). 

 
Jelenet a filmből 

3. résztéma: Korlátozó közösség 

Óraszám: 4 óra 

Cél: 
Érzékeltessük a tanulók saját felelősségét a kapcsolataik alakításában. Mutassunk rá döntéseik kockáza-
tára. Érjük el, hogy merjenek beszélni gondjaikról a felnőtteknek, merjenek segítséget kérni. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók próbálják objektíven szemlélni saját kapcsolataikat. Vajon jó helyen vannak-e a saját csoport-
jukon belül? Ha pedig magányosak, gondolják végig, mi lehet az oka? 

Kulcsfogalmak: 
Önértékelési zavarok, engedelmeskedés, elvtelen alkalmazkodás, szolgalelkűség, agresszivitás, tévhit. 

A tartalom kifejtése: 
Egy jó osztályközösség rengeteg dologban támaszt jelenthet. Olyan osztályba is kerülhet a tanuló, ame-
lyik nem fogadja be az egyént, és előbb-utóbb perifériára kerül. 
Nem biztos, hogy mindig az egyénben van a hiba. Lehet, hogy olyan osztályba jár, ahol az ő értékrend-
szere eltér a többitől, és ezért nem fogadják be. Mit lehet ilyenkor tenni? Ha egy osztályfőnök észleli sa-
ját osztályának ilyen jellegű problémáit, akkor nagyon sok lehetősége van. Először is felmérheti az ob-
jektív helyzetet szociometriai vizsgálat segítségével. Ha például a csoport a sztárjellegű alakzattá nőtte 
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ki magát, és a hangadók nem az intelligensebb diákok közül kerültek ki, nehéz lesz visszahelyezni a 
gyámoltalanabb egyéneket a csoportba. Ekkor sem szabad azonban hagyni, hogy néhány agresszív tanu-
ló rossz irányba vigye el az osztály belső értékfelfogását. Nehéz a többségen belül megtartani az egyén 
sajátosságait csorbulás nélkül. Kívülállóként tudatosan kell vállalni a magányt. Ha azonban egy destruk-
tív közösség normáit kellene átvenni ahhoz, hogy azonosulhassunk a csoporttal, akkor jobb az ilyen kö-
zegből kilépni. 
A másik probléma serdülőkorban, amikor nem az osztállyal van a baj, hanem az egyén nem találja a he-
lyét, és saját önértékelési zavarai miatt keres magának erőt sugárzó, számára vonzó, sokszor agresszív 
csoportokat. Ebben az esetben tabutémák, tabucselekvések tartják össze a közösséget, ami egy bizonyta-
lan serdülőnek rendkívül vonzó; s ha azt tapasztalja, hogy itt elfogadják, akkor mindenre képes, és meg-
gondolatlan dolgokat visz véghez az elismerés és az odatartozás érzésének reményében. Innen pedig már 
csak egy lépés a bűnözés. Sajnos igen gyakori ez a probléma a fiatalok körében: a szülőkkel már rég 
nem beszélget, a csoportért ugyanakkor mindenre képes, még akkor is, ha eközben lelkiismeret-
furdalása van. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés, filmelemzés. Beszélgetés az agresszivitásról, a brutalitásról. Lehet-e a jó 
nevében fellázadni egy csoport ellen? Milyen esetekben? 
Szövegelemzés: William Golding: A legyek ura című könyv azon részleteinek elemzése, ahol már elsza-
badulnak az indulatok. Mit tudnak az erőszak, a kegyetlenség ellen tenni az emberségüket még érző 
gyermekek? 
Filmelemzés: A regényből film is készült Harry Hook rendezésében. Mivel a film nyomasztó, lelkileg 
megterhelő, de rendkívül tanulságos, érdemes lenne az egészet megszakítás nélkül végignézni óracserék 
segítségével. Néhány részletet is ki lehet emelni, amely bemutatja, mi történik akkor, ha az erőszak a jó-
zan ész fölé kerekedik. Az elemzés egyik szempontja lehet, mit tennének ők ebben a helyzetben. Ho-
gyan lehet az indulatok, az erőszak ellen fellépni? 

 
Jelenet a filmből 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 

Tanulóknak: 
Golding, William: A legyek ura. Európa Kiadó, Budapest, 2012. 
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4. résztéma: Szabadság és korlátozottság 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
Tárjuk fel előttük az önálló személyiség lényegét. Tudatosítsuk, hogy nem kell a rosszat elfogadni, el-
lent is kell tudni mondani. Lehet, hogy egy ún. barátot veszítünk el, aki rossz útra tévedt, de ha nem haj-
landó változtatni erkölcstelen viselkedésén, akkor nekünk kell elszakadni tőle. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók elismerik a lelkiismeret erejét, de azt is tudják, hogy a cselekedeteink nem mindig erkölcsö-
sek. Tisztában vannak az önigazolás negatív hatásaival. A felelősségvállalás segít feloldani a bűntudatot. 

Kulcsfogalmak: 
Döntés, választás, felelősség, szabadság, önigazolás, bűntudat, bűn, erény, autonóm személyiség. 

A tartalom kifejtése: 
Az autonóm személyiség attól önálló, hogy képes felelősséggel dönteni, választani, cselekedni. Képes 
tenni a másik emberért úgy, hogy elismeri az ő önállóságát is. Tudja, hogy csak a másokkal kialakított 
kapcsolatok által lesz teljes az élete. Szüksége van a többi emberre. Erkölcsi ítéletei megalapozottak, 
szilárdak, tisztában van azzal, hogy személyiségében vannak hibák, de ezek mellett is szeretetreméltó. 
Az ember szabadsága döntéseiben nyilvánulhat meg: „Az erkölcsi autonómia azt jelenti, hogy a személy 
szabadon választja meg azt a cselekedetet, amely egybevág az általa érvényesnek elfogadott normákkal. 
A ’választás’ itt elköteleződést jelent. (…) Mindenkit elragadnak néha szenvedélyei, mindenki tévedhet 
egy-egy ítéletében, mindenki tehet olyasmit, amit utólag megbán. Még a legjobb ember sem kivétel. Az 
erkölcsileg autonóm személy azonban nem ’racionalizálja’ téves ítéleteit, hanem beismeri azokat, és el-
nézést kér miattuk. Mégpedig nem kényszer hatása alatt, hanem azért, mert jóvá akarja tenni hibáját, 
mert cselekedeteit a karaktere szabja meg ily módon, és mert a jóság belső tulajdonsága.” (Heller Ág-
nes: Általános etika. Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1994, 82‒83.) 
A döntést megelőzi a mérlegelés, amely segítségével az egyén az adott helyzetben a számára legkedve-
zőbb megoldást választja. Az akarati szabadság magában hordozza a rossz döntéseket is. Hiába a jó 
szándék, ha a következmény rossz. Vállalni kell a rossz döntések kockázatát és az ezzel járó felelőssé-
get. Jobb, ha az egyén tudatosan éli az életét, és nem a véletlenek játéka irányítja sorsát 
Próbáljuk értelmezni a tanulókkal az engedelmesség fogalmát. Vitassuk meg, erkölcsi szempontból fon-
tos-e, hogy valaki elfogadja mások akaratát. 
Beszélgessünk velük az engedelmesség határairól. Mikor hasznos és milyen esetben elítélendő? 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, csoportmunka, szövegelemzés. 
Beszélgetés: Vitassuk meg a diákokkal a szabadságunk kereteit! Miben lehetünk szabadok? Mi minden-
hez kell alkalmazkodnunk? A törvény adta kereteket milyen okok miatt nem léphetjük át? 
Csoportmunka: Például különböző iskolák házi rendjének összehasonlítása abból a szempontból, hogy 
mekkora szabadságot biztosít az adott intézmény diákjainak. 
Szövegelemzés: Radnóti Miklós: Ikrek hava bevezető történetének megbeszélése: az író húga vállalja a 
büntetést, és fellázad az anya akarata ellen. A testvéri szeretet erősebb a büntetéstől való félelemnél. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 

Tanulóknak: Radnóti Miklós: Ikrek hava. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 
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4. tematikai egység: Helyem a világban 

Résztémák: 
Tágabb otthonunk, Európa 

Színesedő társadalmak 
A társadalmi együttélés közös normái 

Új technikák, új szabályok 

A 4. tematikai egységről általában 

Helyem a világban 

Órakeret: 11 óra 

Cél: 
Mutassunk rá magyarságtudatunk és európaiságunk értékeire. Éreztessük meg velük a kultúrák sokszí-
nűségének pozitív hatásait. Fogadják el, hogy a társadalom szabályok nélkül nem működhet. Alakítsunk 
ki bennük pozitív állampolgári magatartást, amely később aktívvá teheti őket a társadalom alakításában. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy a világ népei egymásra vannak utalva. Elfogadják, hogy nem a gyűlöletnek, ha-
nem az egymás iránti tiszteletnek kell összekötnie a világ lakosságát. Minden ember egyenlő jogokkal 
születik a világba, melyek minden ország állampolgárát megilletik egész életük során. 

A téma tartalmi értelmezése: 
1. Az európaiság kérdései 
A „Hol helyem a világban?” kérdésre nem is olyan egyszerű a válasz. Egyszerre kellene európainak és 
magyarnak is lenni. Létezik-e külön európaiság? Az Európai Unió mennyire képes ezt az európai identi-
tást elősegíteni? Ma már rengeteg olyan program van a világban, főleg ösztöndíjak formájában, amelyek 
törekednek a különböző kultúrák megismerésének és összefogásának serkentésére. A határok megszűn-
tek: mindenki oda utazik, ahova akar. Kinyílt a világ, melynek számos következménye is van. 
Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy egységesítse Európát, megőrizve a nemzeti sajátosságo-
kat, de úgy, hogy minden csatlakozni szándékozó nép fogadja el az összeurópai értékeket is. Nagyszerű 
dolog megismerni más nemzetek kultúráját, mindennapi életének tempóját, belelátni családok életébe, 
szokásaiba. Gyakran külföldön döbbenünk rá, hogy a magyarság elképzelése a világról, mindennapi 
szokásaink semmivel sem értékesebbek vagy értéktelenebbek, mint amit külföldön tapasztalunk. 
Hívjuk fel a figyelmüket a gyökértelenség problémájára is. Van, aki könnyebben alkalmazkodik egy 
másik kultúrához, és van, aki ezt nem vagy csak nehezen tudja megtenni. 
Milyen feltételek mellett csatlakoztunk az unióhoz? S ha már csatlakoztunk, ez kötelességekkel is jár, 
nemcsak jogokkal. A csatlakozási feltételek alapja az állampolgári jogok elfogadása volt, vagyis a nem-
zetközi jog szabályait be kellett ültetni a hazai jogba. Például ennek hatására törölték el Magyarországon 
1989-ben a halálbüntetést. Beszéljünk róla, miért összeegyeztethetetlen a büntetésnek e formája az em-
beri jogokkal! 

2. A globalizáció erkölcsi problémái 
Nap mint nap hallhatjuk, hogy a világ globalizálódik. Mit is jelent ez? A gazdaság kezd világméretekben 
egységesülni, egy nagy rendszerré válni. A világméretű vállalatok óriási haszonnal dolgoznak, elnyomva 
akár kisebb, nemzeti vállalkozásokat. 
A gazdasági élettel a becsületességnek együtt kellene járnia. Ez vonatkozik a reklámtevékenységre is, de 
a termékek valós minőségére is. 
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Megoldatlan erkölcsi probléma a munkanélküliség kérdése. Az ember természetéhez hozzátartozik a 
munkavégzés. Hogyan lehetséges mégis, hogy ez az alapvető emberi jog sérül a legmarkánsabban a vi-
lágon? A technikai fejlődés, az átszervezések magukkal hozzák a munkáslétszám csökkentését. Vajon 
meg lehet ezt humánusan oldani? 
A gazdasági életben fontos a felelősség kérdése is. A tulajdonos felelős az embereiért, a minőségért, a 
munkakörülményekért, a fogyasztókért. Nem lehet csak a puszta haszon alapján termelést megvalósíta-
ni. A legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni, az élővilág, beleértve az embert is. Hiszen 
haszonra is csak addig tehet szert valaki, amíg van kinek eladni. 
A túlzott fogyasztás a gazdaság növekedését serkenti, az emberi élet magasabb rendű fejlődését az érté-
kek szempontjából nem. 
Az egységesülő világ folyamatosan szűkül is. Az információk áramlása ma már nem okoz gondot. 
Ugyanarról beszél napjainkban egy lengyel és egy ausztrál, ugyanazokat a filmeket nézi a japán és a 
norvég, ugyanazt a híranyagot olvassa a dán és a magyar. Az internet, a különféle számítógépes progra-
mok elképesztő távlatokat kínálnak a tájékoztatásra. 
Kicsit riasztó ugyanazokat a reklámokat nézni az ugyanolyan stílusú áruházak előtt, amelyekben ugya-
naz a kínálat, és amelyeket ugyanolyan ruhájú eladók kínálnak az ugyanolyan elosztású polcaikról. S az 
ember igazából nem tudja, melyik ország melyik városában jár. Nagyon vigyázni kell arra, hogy a kü-
lönböző vidékek ezernyi különlegessége (nemzeti sajátosságok, színes szokások), vagyis az, ami miatt 
érdemes elutazni, nehogy eltűnjön az egyen-szabályozott üzleti szellemiség miatt. Ügyelni kell az ará-
nyokra. 

3. Népvándorlás napjainkban 
Milyen okok miatt hagyják el az emberek a hazájukat? Kezdjük a derűs oldallal: az embereket hajtja a 
kíváncsiság, szeretnének világot látni, eltérő kultúrákat megismerni. 
Van, aki politikai okok miatt kényszerül elhagyni hazáját: háborúk, éhezés, nyomor elől menekülnek el. 
Sokszor életük kockáztatásával keresnek új hazát, embercsempészeknek fizetik oda utolsó megtakarítá-
saikat, tudván, hogy az életükkel játszanak, és mégis elindulnak. Ha politikai menedékjogot kérnek, ak-
kor bizonyítaniuk kell, hogy üldözöttek saját hazájukban. Ha ezt nem tudják megtenni, akkor hazatolon-
colják őket. 
A harmadik csoport pedig munkahelyet keresve indul el Európa más országaiba, jobb megélhetést re-
mélve. Európán belül nagyon nagy a vendégmunkás áradat Angliába, Németországba, Ausztriába, Skó-
ciába. Sokan nem véglegesre tervezik a külföldi tartózkodást, tartósan otthon szeretnének élni. 
A népek keveredésénél feltétlenül kell beszélnünk az előítélet pusztító hatásairól. Vitassuk meg, van-e 
jelentősége annak, hogy ki milyen bőrszínű? Mennyivel egyszerűbb lenne, ha csak az ember személyi-
sége alapján ítélkeznénk, nem a hovatartozása alapján. 

4. Alkalmazkodás, egyéni érdek, közérdek 
Minden társadalom kialakítja saját belső normarendszerét, amelyhez alkalmazkodni kell. A legtöbb or-
szág rendelkezik alkotmánnyal, melyet alaptörvénynek is szoktunk nevezni. 
Az iskolában is megvan a saját alaptörvényünk, ez a házirend. Vitassuk meg ennek jelentőségét. Beszél-
jünk arról, hogy miért kell a szabályokat betartani. Miért zavaró, ha ezeket valaki megsérti? 
Melyek társadalmunk legnagyobb vétségei napjainkban? Mit lehet ellene tenni? 
Hogyan lehetne az embereket tudatosabb állampolgárrá nevelni? „Hosszú távon nem életképes az a tár-
sadalom, amely nem tudja összehangolni az egyén és a közösség, a polgár és a társadalom érdekeit, 
amely nem tudja elhitetni polgáraival, hogy egyéni érdekeik jelentős mértékben egybeesnek a társada-
lom egészének, vagy legalábbis jelentős többségének érdekeivel, a közérdekkel. (…) Ilyen közérdek, hogy 
az állampolgárok higgyenek abban, hogy van értelme többet és jobban dolgozni. 
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Ugyanilyen meggyőződésen kellene alapulnia az adózási fegyelemnek. Az állampolgár, ha biztosan tud-
ja, hogy a befizetett adója hozzájárul kórházak, iskolák, utak fejlesztéséhez, akkor vállalja az adózás 
terheit. Tehát a közérdek nem más, mint a társadalom léte és jó működése.” (Hankiss Elemér: Magyar- 
ország Politikai Évkönyve. Közelmúltjaink. Forrás: http://www.politikaievkonyv.hu/online/mp10/1-
34_hankiss.html. Letöltés: 2015. 07. 14.) 

5. Technika és alkalmazkodás 
Az emberiség jövője szempontjából szinte elkerülhetetlen a népek egymáshoz közeledése, elég csak a 
technikai vívmányokra gondolnunk. Az internet új távlatokat nyitott az emberi kapcsolatokban: amikor 
valaki ugyanúgy játszhat egy játékban amerikai, japán, portugál emberekkel, az nagyszerű dolog (felté-
ve, hogy tud velük kommunikálni). 
Beszéljünk a tanulókkal a jogvédett játékok használatának veszélyeiről. Nagyon magas büntetés jár, ha 
valaki megsérti a szerzői jogot, s engedély nélkül letölt jogvédett programokat. Nem éri meg kockáztat-
ni. A külföldi játékok egyszerűen hozzáférhetők és beszerezhetők itthon is. 
A mobiltelefon szorosan kapcsolódik az internethez. Az okostelefonok rendkívül népszerűek. Itt is vi-
gyázni kell sok mindenre, de legfőképpen ügyeljenek arra, hogy nagyobb társaságban csak akkor hasz-
nálják, ha nem zavarnak vele másokat, például ünnepségek alatt ne beszélgessünk telefonon a barátunk-
kal stb. 

A 4. tematikai egység ismeretanyagának részletes lebontása 

1. résztéma: Tágabb otthonunk: Európa 

Óraszám: 4 óra 

Cél: 
Éreztessük meg a tanulókkal az európai összetartozás jelentőségét a bezárkózás politikájával szemben. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy az Unió tagjai vagyunk, ismerik annak jelképeit, értik az EU által kínált lehető-
ségek pozitív voltát, ám látják a nemzeti érdekek képviselésének fontosságát is. 

Kulcsfogalmak: 
Integráció, nemzeti identitás, európai identitás, szolidaritás, emberi jogok, szabadság. 

A tartalom kifejtése: 
A tanulók hetedik évfolyamos korukra már sok mindent tudnak a tanulók az Európai Unióról. Nem az 
EU történetéről, intézményeiről kell beszélnünk, hanem az egyén és az EU kapcsolatáról: arról, hogy az 
egyén számára mit jelent az európaiság, jó-e egy ekkora közösség tagjának lenni. Az Unió által biztosí-
tott pályázati rendszer, a külföldi munkavállalás lehetőségei, az egyetemen való továbbtanulás az, amit 
emeljünk ki. Miért jó, hogy nyitott a világ? Mivel történelem és földrajz órán az Unió sokszor szóba ke-
rül, nehéz kiemelni azt a témát, ami kifejezetten az egyén és a más országban lakók közötti kapcsolatok 
kialakulásáról szól. A számítógépes játékok kapcsán megemlíthetjük a közös játékélményt is, hangsú-
lyozva a nyelvtudás szerepét. A különböző tanulói pályázatok, közös európai programok számbavétele 
akár saját élménybeszámolók segítségével is történhet. Érzékeltessük a tanulókkal, hogy az unió léte 
nem akadály, hanem segítség a világ és benne Európa megismeréséhez. Szedjük össze európaiságunk 
jellemzőit, miben vagyunk hasonlóak, miben mások, mint a többi európai nemzet. 
„Az európai kultúra egysége már létezett valamilyen ideális konstrukcióként, amikor Európa még politi-
kailag igen megosztott volt. Kulturális gyökereit tekintve Európa az antik görögség és a zsidóság szelle-
mi hagyományaiból, s azoknak a kereszténységben való egyesítéséből ered.” (Bayer József: Európai 
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kultúra, európai identitás. In Karikó Sándor szerk.: Európaiság. Politikai és morális kultúra. Áron Kia-
dó, Budapest, 2001, 13. Forrás: http://mek.oszk.hu/02000/02004/02004.pdf. Letöltés: 2015. 07. 14.) 
Tudomásul kell venni, hogy a nemzeti identitás erősebb minden országban, és csak utána következik a 
más nemzetek felé fordulás. Ez így van jól. A hazaszeretet szépen megfér az európaiság vállalásával is, 
amely elsősorban az emberi jogok tiszteletben tartásában nyilvánul meg. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, csoportmunka, szövegelemzés. 
Beszélgetés: Miben látják ők az Európai Unió jelentőségét? 
Csoportmunka: Például közös prezentációk készítése az Unió kialakulásáról, az uniós országok nemzeti 
sajátosságairól. 
Szövegelemzés: Néhány állampolgári jog magyarázata aktuális események megemlítésével. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Az emberi jogok nemzetközi törvénye. Magyar ENSZ Társaság, Budapest, 1990. 
Egyezmény a gyermek jogairól. ENSZ Gyermekalap Magyar Nemzeti Bizottsága, Budapest, 1990. 

2. Résztéma: Színesedő társadalmak 

Óraszám: 4 óra 

Cél: 
A tanulókkal vetessük észre, hogy a világ lakosságának keveredése megállíthatatlan folyamat. Az etni-
kai konfliktusok rendkívül veszélyesek. Sajnos rengeteg a feszültség az embercsoportok között. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók elfogadják, hogy különböző kultúrák megismerése közelebb hozza egymáshoz a népeket. El-
fogadják, hogy meg kell tanulnunk előítélet nélkül közeledni az embertársainkhoz. 

Kulcsszavak: 
Menekült, menekültstátusz, migráció, befogadó ország, szolidaritás, sztereotípia, előítélet, kultúra, 
multikultúra. 

A tartalom kifejtése: 
1. A migráció jellemzői 
Az országok közötti vándorlás pozitív hatásai: egymás megismerése, szakmai fortélyok elsajátítása, ta-
pasztalatszerzés. 
Az országok közötti vándorlás negatív hatásai: a gyökértelenség kialakulása, sehol sem érezzük magun-
kat otthon. 
A kivándorlás oka: lehet politikai, amikor egyének, családok kénytelenek elhagyni a hazájukat, külön-
ben az államhatalom meg is ölheti őket. S van, aki a nyomor, a kilátástalan életfeltételek miatt próbál új 
hazát keresni magának. Próbáljuk a diákokban felébreszteni a szolidaritás érzését: nem megvetni kell a 
menekülteket, hanem megérteni azt az élethelyzetet, hogy vannak országok, ahonnan kénytelenek elme-
nekülni, s nekünk kötelességünk embertársainkat segíteni. 

2. Az előítélet és annak romboló hatása 
Előítéletnek nevezzük az egyénnek azt a viselkedését, amikor személyes meggyőződés nélkül átvesz vé-
leményeket, álláspontokat valakivel vagy valamivel kapcsolatban. Mindennapi életünkben gyakran mű-
ködik bennünk előítélet. Lehet valaki fenntartással akár egy tantárggyal szemben is, hallott egy véle-
ményt vele kapcsolatban, s azt már úgy adja tovább, mintha ő is tapasztalta volna az elmondottakat. 
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Beszéljünk arról, hogy az előítélet milyen károkat okoz a világ népei között, hiszen csak a bizalmatlan-
ságot erősíti. 
Az egyik legveszélyesebb társadalmi jelenség a faji előítélet kialakulása. Gyakran mondunk általánosí-
tott véleményt népcsoportokról úgy, hogy nem győződtünk meg annak igazságtartalmáról. Ezek az álta-
lánosítások lehetnek pozitívak és negatívak is. Például azt mondjuk az olaszokról, hogy temperamentu-
mosak, az angolokról pedig, hogy hagyománytisztelők. Mi a helyzet abban az esetben, ha megismerked-
tünk egy olasszal, aki a sztereotípiának egyáltalán nem felel meg, és azt tapasztaljuk, hogy ő a világ leg-
nyugodtabb, legcsendesebb embere – akkor őt már nem is tekinthetjük olasznak? 
A negatív általánosításokat egy országon belül a gazdasági problémák szokták felerősíteni. 
A megbélyegzés (stigmák alkalmazása) is gyakori jelenség. Ilyen esetben legtöbbször valamilyen nega-
tív véleményt hangoztatunk valakiről anélkül, hogy meggyőződtünk volna annak hitelességéről. Egyéni 
szinten ilyen például, ha alaptalanul terjesztik el egy diákról, hogy lopott egy áruházban. A stigmák ellen 
nagyon nehéz védekezni, hiszen a megrágalmazott személy lehet, hogy nem is tud róla, miről beszélnek 
a háta mögött a többiek. Az előítélet leggyakoribb megnyilatkozási formája a bűnbakképzés, amikor 
akár egy egész országot vagy népcsoportot kiáltanak ki bűnbaknak. A hatalom őket teszi felelőssé a tár-
sadalmi problémákért. 
A faji előítéletek nagyon veszélyesek, az ember méltóságát sértik, hiszen minden ember egyenlő jogok-
kal születik a világra, egyik ember sem tarthatja magát faji alapon különbnek a másiknál. A hátrányos 
faji megkülönböztetést negatív diszkriminációnak hívjuk. Itt az alkalom, hogy a cigányság hazai megíté-
léséről is szót ejtsünk. Mutassuk be a röviden a cigányság történetét, kultúráját. Tapasztalataim alapján, 
ha jól előkészítjük az órát, az ott ülő cigány tanulók is érdeklődéssel hallgatják a magyarázatot, hiszen 
nekik is kellemetlen, hogy ez a kérdés tabutémának számít, amiről senki sem beszél nyíltan. Hozzunk fel 
példának híres cigány származású művészeket, zenekarokat. Hangsúlyozzuk újra, hogy az ember szemé-
lyisége a lényeges, nem a bőre színe. Visszatérve a multikultúrához, megvitathatjuk a különböző kultú-
rák keveredésének problémáit is. Törekedjünk azonban arra, hogy bebizonyítsuk, a kulturális sokszínű-
ség nem jelenti egyértelműen a nemzeti kultúra elsorvadását. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, vita, csoportmunka. 
Beszélgetés: Keressünk példákat az ünnepeink kulturális keveredésére (Télapó–Mikulás, Karácsony–
Fenyőünnep). Keressünk példákat új ünnepek meghonosodására (pl. Valentin nap). Kérjük ki ezekről a 
véleményüket. 
Vita kezdeményezése a különböző kultúrák egymás mellett éléséről. 
Csoportmunka: Az eltérő kultúrájú népek szokásainak feldolgozása. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Allport, W. Gordon: Az előítélet. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
Aronson, Elliott: A társas lény. KJK, Budapest, 1994. 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1994. 
Diósi Ágnes: Cigányút. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1985. 

3. résztéma: A társadalmi együttélés közös normái 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Érzékeltessük, hogy társadalmi rétegtől függetlenül mindenkinek be kell tartani a törvényeket. 
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Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy a normák a társadalmi együttélés alapját adják. A korrupció, a megvesztegetés az 
egész társadalmat károsítja és erkölcstelen cselekedetnek minősül. 

Kulcsszavak: 
Szabály, norma, törvény, erkölcs, korrupció, megvesztegetés, bűn, büntetés. 

A tartalom kifejtése: 
Ahhoz, hogy egy társadalom normálisan működjön, szabályok betartására van szükség. Minden csoport-
nak megvannak a szabályai, így minden ország is rendelkezik szabályrendszerekkel, törvényekkel. Aki a 
törvényeket nem tartja be, az nem kerülheti el a büntetést. Kérdezzük meg erről diákjaink véleményét, 
egyetértenek-e a büntetés tényével, és indokolják válaszaikat. 
A felnőttek által elkövetett bűnöknek különböző okai lehetnek. A mélyszegénységben élők által elköve-
tett úgynevezett szegénységi bűnözésről egyre többet lehet hallani. Az erdők kivágása, a kábellopás 
ugyanúgy károsítja a társadalmat, mint a megvesztegetés, vagy indokolatlan előnyökhöz juttatás a gaz-
dag, befolyásos emberek esetében. 
A korrupció, más néven megvesztegetés olyan cselekedet, ami törvénybe vagy közerkölcsbe ütközik. 
Pénzért vagy más juttatásért vagy ennek kilátásáért cserébe jogosulatlan előnyhöz segít másokat. Be-
szélhetünk politikai, gazdasági korrupcióról attól függően, hogy az előnyhöz juttató személy milyen po-
zíciót tölt be. Például alibi pályázatot ír ki az állam, s már a kiírás előtt megvan, hogy ki fogja elnyerni a 
megbízást. 
A fehér galléros bűnözés is érdekes elnevezés. Szintén a gazdag emberek bűnözését értik rajta. Beletar-
tozik például az adócsalás, a környezetszennyezés, a sikkasztás. Nemcsak törvénysértő ez a magatartás, 
hanem erkölcsi szempontból sincs rá felmentés, a társadalom számára rendkívül káros. Így elveszik a 
tiszta munka becsülete. Vitassuk meg, hogyan lehetne megelőzni ezt a társadalomellenes bűnözést. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, vita. 
Beszélgetés során a tanulók mondják el saját tapasztalataikat, érveljenek a becsületes, tisztességes mun-
ka mellett. 
Vita kezdeményezése arról, hogy megéri-e tisztességesnek lenni. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 

4. résztéma: Új technikák, új szabályok 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
Alakítsunk ki a tanulókban felelősségteljes magatartást a számítógép- és a mobiltelefon-használattal 
kapcsolatban. 

Elérendő eredmények: 
Ismerik a szerzői jog fontosságát, tisztában vannak az internetről való letöltés szabályaival. Megismerik 
a mobiltelefon használatának közösségi szabályait, törekednek azok betartására. 

Kulcsfogalmak: 
Plagizálás, szerzői jog, jogdíj, internet-rendőrség. 
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A tartalom kifejtése: 
Az internet hatalmas lehetőségeket nyújtott a világnak. Általa kinyílt a tér. Idegen, távoli országok em-
berei oszthatják meg egymással gondolataikat és adhatnak egymásnak tanácsot. De tudni kell, hogy a 
felkerült tartalmak nem mindig fedik a valóságot, másrészt tiszteletben kell tartani a szerzői jogot. Ez azt 
jelenti, hogy nem lehet csak úgy, hivatkozások nélkül sajátunknak feltüntetni például egy megírt prezen-
tációt. Ismertessük meg a tanulókat a helyes szakirodalmi hivatkozás módjaival. Hívjuk fel a figyelmü-
ket, hogy bűncselekménynek minősül, ha játékot, zenét, vagy bármilyen jogvédett tartalmat illegálisan 
töltenek le. Ha lebuknak, súlyos összegekkel bírságolhatják meg őket. Beszéljünk a plagizálásról, a szó 
jelentéséről, erkölcsi vonatkozásairól. Miért nem szerencsés és nem erkölcsös hivatkozás nélkül átvenni 
főleg tudományos eredményeket? A szerzői jog nehézségeket jelenthet: akkor lehet ingyen feltenni az 
internetre művészeti alkotásokat, ha a művész halálához képest eltelt hetven év. Ha nem, akkor a min-
denkori örökösök dönthetnek arról, hogy engedélyezik-e egyáltalán a művek interneten való megjelente-
tését. Ha ehhez hozzájárulnak, akkor joguk van jogdíjat kérni. 
A mobiltelefon használatára a következő illemszabályok vonatkoznak: Mobiltelefonon való beszélgetés 
során sokszor nem vagyunk egyedül, ezért halkan beszéljünk s lehetőleg röviden, hiszen nem tartozik 
másra a mondandónk. Vezetés közben a mobiltelefont csak kihangosítva szabad használni. Tárgyaláson, 
megbeszélés közben a mobiltelefont ki kell kapcsolni. Ha fontos üzenetet várunk, választhatjuk a rezgő 
vagy a néma üzemmódot. Ha fel szeretnénk venni a telefont, kérjünk elnézést, és menjünk ki a helyiség-
ből. Kapcsoljuk ki a mobilt ünnepségeken, kulturális és vallási rendezvényeken (illetlen ilyen környe-
zetben a használata), továbbá olyan helyeken, ahol veszélyes és zavaró lehet (egészségügyi intézmé-
nyekben, repülőgépen stb.). Ott, ahol tábla is tiltja a használatukat (pl. bankokban, nagyáruházakban 
stb.), egyértelműen ki kell kapcsolni. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, vita. 
Beszélgetés során a tanulók mondják el saját véleményüket, jogosnak tartják-e ezt a fajta eljárást. 
Vita kezdeményezése: Mit tennének, ha kiderülne, hogy az osztálytársuk a beleegyezésük nélkül lemá-
solta a házi feladatukat, és másnap erre ötöst kapna? 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Az uniós jogszabályok összefoglalója. Információs társadalom. Forrás: http://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/information_society.html?root_default=SUM_1_CODED%3D31,SUM_
2_CODED%3D3102&locale=hu. Letöltés: 2015. 07. 07. 
Dr. Vámos Lászlóné: A telefonálás illemszabályai különböző helyeken. Forrás: http://www.protokoll-
info.hu/viselkedes-kultura/a-telefonalas-illemszabalyai-kulonbozo-helyzetekben-2.php. Letöltés: 2015. 
07. 07. 
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5. tematikai egység: Mi a dolgunk a világban? 

Résztémák: 
Jóllét és jólét 

Boldogulás, boldogság 
A média és a valóság 

Az 5. tematikai egységről általában 

Mi dolgunk a világban? 

Órakeret: 11 óra 

Cél: 
Érzékeltessük a tanulókkal, hogy életünk minősége, alakulása nagyobb részt tőlünk függ. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy a boldogságért, az életminőségért mindenkinek erőfeszítéseket kell tenni. Saját 
életüket igazán csak ők képesek harmonikussá tenni akkor, ha rendelkeznek megfelelő önbizalommal, 
önismerettel. Tisztában vannak azzal is, hogy segítők mindig állnak mellettük, és nem szégyen segítsé-
get kérni, ha az ember nem látja a probléma megoldásának helyes útját. 

A téma tartalmi értelmezése: 
1. Az értelmes élet 
Az életcélok kitűzésének formái már ebben a korban körvonalazódnak. Nem mindegy, hogy mennyire 
tudjuk életünket tudatosan élni. A jóllétünk azt jelenti, hogy a helyünkön vagyunk a világban. A serdü-
lőkorban, főleg a középiskolai években kezdik intenzíven formálni a személyiségüket. Beindul a minta-
követés és ezzel párhuzamosan mások, különösen a felnőttek kritikus megfigyelése. A pályaválasztás 
kapcsán el kell gondolkodniuk, hogy milyen életutat tudnának elképzelni maguknak. 
A boldogság mint állapot közel áll az értelmes élet fogalmához. Az apró örömök nem egyenlők a bol-
dogság fogalmával, de természetesen azokra is szükség van. Az embernek szüksége van az egyéni fele-
lősségre is ahhoz, hogy boldogulni tudjon. Felelősek vagyunk önmagunkért. A boldogulás nem egyenlő 
a boldogsággal: azt is jelenti, hogy nem veszünk részt aktívan az életünk és a körülöttünk folyó esemé-
nyek alakításában. A boldogság ennél sokkal magasabb erkölcsi kategória. 
Saját utunk kijelölésénél nem mindegy, hogy milyen kapaszkodókat keresünk. Ajzószerek, szenvedé-
lyek rabságában próbálunk boldogulni, vagy értelmesen, tartással tudjuk elemezni akár saját tévedésein-
ket is? 
Mi minden szükséges az egyén boldogulásához? Vajon miért vált napjaink meghatározó tényezőjévé a 
pénz? Miért nem az emberi kapcsolatok erősítése dominál, miért a kapcsolatok szétesése a jellemző? 
Az átlagember vagy a kiemelkedő egyéniség éli boldogabban az életét? Érdemes végiggondolni, hogy 
van-e egyáltalán átlagember, vagy pedig mindannyian különlegesek lennénk? 

2. A média erkölcsi csapdái 
A média kapcsolatokat teremt és kapcsolatokat rombol. El lehet hinni minden mondatot a sajtótermé-
keknek, a tévének, az internetnek? A manipuláció veszélyes fegyver. Az erkölcsös cselekvés a meggyő-
zés, ismert a cél, az eszköz az érvelés. A manipuláció erkölcstelensége abban rejlik, hogy az egyén nem 
is veszi észre, hogy befolyásolják. A manipulációs technikák ellen nem mindig tudunk védekezni, hiszen 
észrevétlenül próbál meg saját érdekei szerint átformálni. A hiteles kommunikáció esetében a verbális és 
a nonverbális jelek összhangban vannak egymással, míg a hiteltelen kommunikációnál ez a két jelrend-
szer egymásnak ellentmond. Aki érzékeny a nonverbális jelekre, azt kevésbé lehet becsapni. 
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3. A virtuális világ veszélyei 
Az internet varázsa, hogy mindenki ismertté válhat általa, de ez egyúttal nagy veszély forrása is lehet. 
Az internetet nem csak jó szándékú emberek böngészik. Sok fiatal szinte felajánlja önmagát, bemutatja 
körülményeit, s már csak egy lépés, hogy bűnözők karmába kerüljön. A blogírás, a közösségi oldalak 
sok pozitívuma mellett figyelni kell a veszélyekre is. Tehát nem arról van szó, hogy zárkózzunk be saját 
világunkba, és ne ismerkedjünk, ne osszuk meg gondolatainkat másokkal, hanem legyünk tisztában a 
mértékkel és azzal, mennyit árulunk el magunkból és kinek. 

Az 5. tematikai egység ismeretanyagának részletes lebontása 

1. résztéma: Jóllét és jólét 

Óraszám: 4 óra 

Cél: 
Értessük meg a tanulókkal, hogy a személyiség kiegyensúlyozottsága nagyrészt nem az anyagiaktól 
függ, hanem a lélek békéjétől. 

Elérendő eredmények: 
Tudják, hogy önmagunk elfogadása hibáinkkal együtt történik, jobbítása csak rajtunk áll. Életünk minő-
ségi javításához akaraterőre van szükség. Elismerik a személyes kapcsolatok értékét életükben. 

Kulcsfogalmak: 
Jóllét, jólét, önismeret, akaraterő, önbizalom, tisztelet, szerénység, mások elfogadása, nyitottság, gaz-
dagság, szegénység. 

A tartalom kifejtése: 
1. A jólétről, jóllétről 
A jóllét elsősorban pszichológiai értelemben használt fogalom. Önmagunk elfogadását, a múlt pozitív 
értékelését, személyes fejlődésünk folyamatos érzését, minőségi emberi kapcsolatainkat jelenti, valamint 
azt a meggyőződést, hogy életünk értelmes célokat követ, egyszóval boldogok vagyunk. 
A jólét fogalmát elsősorban a szociológia használja. Egyrészről az ember szellemi és anyagi szükségle-
teinek a kielégítését értjük alatta; másrészről pedig az egyén vágyainak realitását jelenti, tehát azt, hogy 
az előbbiek teljesülése elérhető közelségbe kerüljön az ember számára. Ebben nagy szerepet játszik az 
egészség, a tudás és az anyagi életszínvonal. Nyilvánvaló, hogy a két fogalom összefügg egymással. A 
mélyszegénységben élők esetében például nem beszélhetünk a személyiség jóllétéről sem, hiszen a kilá-
tástalan élethelyzet torzítja a személyiséget, pszichés zavarokat okozhat. Rendkívüli akaraterő és támasz 
szükséges ahhoz, hogy valaki ebből az élethelyzetből felküzdje magát. A társadalmi egyenlőtlenség 
mindig is jelen volt a világunkban, nem mindenkinek adatik meg a jómód. Állítsunk ezért a tanulók elé 
példaképeket, mutassunk be sorsokat, hogy nagyon mélyről is el lehet jutni a magaslatokig. A példák 
közé nyugodtan bevehetjük a Megasztár szereplőit is, hiszen a tanulók számára ők hiteles, ismert, nép-
szerű figurák. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a népszerűséget kezelni is tudni kell. Aki szégyelli a 
múltját, nem vállalja fel származását, megtagadja a családját, tehetsége ellenére előbb-utóbb olyan ér-
tékzavarba kerül, hogy elveszíti önmagát, sodródik az árral, majd eltűnik. Hiteltelenné válik egyénisége 
elvesztése miatt, népszerűsége lecsökken, érdektelenné válik a közönség számára. 
A hirtelen jött népszerűséggel legalább olyan nehéz megbirkózni, mint a szegénységgel. 
Önmagunk elfogadása hibáinkkal együtt szintén fontos tényező. Aki többnek gondolja magát másoknál, 
nem rendelkezik kellő szerénységgel és tisztelettel társai iránt, az könnyen kisodródik, elveszíti kapcso-
latait. Nincsen hibátlan ember, s ha a serdülőkorban a kritikát nem támadásnak éli meg az ember, abból 
tanulva még rengeteg lehetősége van személyisége korrigálására. 
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Tapasztalataim alapján a mai generációnak már nehézséget jelent az erkölcsi értékek jelentésének meg-
értése, s főleg megfogalmazása. Beszéljünk velük a szerénység, tisztelet, méltóság jelentéséről. Sokan 
ezeket a fogalmakat, ha egyáltalán értik a jelentésüket, a tekintély felé való viszonyulással kötik össze. 
Meglepődnek, mikor arról beszélek velük, hogy a tisztelet mit jelent az osztálytársak esetében. 
Az élettervek kialakítása ebben a korban már nagyon fontos; segítsünk nekik eldönteni, mit szeretnének 
kezdeni magukkal, hova szeretnének menni tovább tanulni. Sokan határozatlanok, s ha a felnőttek nem 
adnak nekik kapaszkodókat, automatikusan az osztályban kialakult trend szerint választanak iskolát. 

2. A tárgyak hatalma 
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a gazdagság önmagában nem jelent boldogságot. Természetesen a 
megfelelő életszínvonal mindenkinek megjárna, de a pénz önmagában nem oldja meg a személyiség 
problémáit. Napjaink társadalma egyre jobban a szeretethiány társadalma. Az emberek az anyagiak haj-
szolása miatt már nem érnek rá, vagy már nem is tudnak figyelni családtagjaikra sok esetben. 
Nem győzöm hangsúlyozni az önismeret fontosságát. Természetesen a saját életkoruknak megfelelő ön-
ismeretről beszélek. A mai gyermekek életéből hiányzik a beszélgetés. Sokan nem is tudnak beszélgetni, 
mivel a tanórák közötti szünetek is azzal telnek, hogy egymás mellett mobiloznak, és csak arról folyik a 
diskurzus, hogy éppen mit játszanak. A pedagógus, de véleményem szerint a társadalom többi tagja 
számára is nagy dilemma, hogy a technikai gigafejlődés miatt mennyit engedjünk meg gyermekeinknek, 
hagyjuk-e őket a virtuális varázslatban, vagy rángassuk ki őket a bűvöletből. Tudunk-e hatni valójában, 
vagy kell-e egyáltalán hatni rájuk, kell-e megakadályozni a mobiltelefon, s egyéb „kütyük” gyakori 
használatát. Személyes tapasztalataim mondatják velem, hogy megakadályozni nem tudjuk, nem is kell. 
Maga a számítógép, a mobiltelefon nem káros, csak itt is be kell tartani a mértékletesség elvét, hiszen 
ezek az eszközök segíthetik a gondolkodást, fejleszthetik logikai készségüket. 
A valóságos kapcsolatok kialakításban rengeteget segíthet a pedagógus a személyes példaadással. A „di-
rekt” mondatoknak nem sok ereje van, de kirándulások szervezésével, beszélgetésekkel sokat tehetünk. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, időmérleg készítése, kérdőívkészítés. 
Beszélgetés során a tanulók mondják el, hogyan tervezik életüket, mi teszi, mi tenné őket boldoggá. 
Időmérleg készítése: Egy héten keresztül jegyezzék le, mivel telik el egy-egy napjuk. Milyen tanulságok 
derülnek ki az időbeosztással kapcsolatban? 
Kérdőív készítése a saját iskolájuk tanulóival, arról, hogy mennyire elégedettek, milyen terveik vannak, 
felnőtt életüket hogyan szeretnék megszervezni. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 
Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat Kiadó, Budapest, 1994. 
Schweitzer, Albert: Az élet tisztelete. Ursus Kiadó, Budapest, 1999. 

2. résztéma: Boldogulás, boldogság 

Óraszám: 4 óra 

Cél: 
Megerősíteni a társas kapcsolatok kialakításának igényét a tanulókban. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók felfogják a tudatosság, az önismeret jelentőségét életük alakításában. Elfogadják, hogy taná-
csot kérni nem szégyen. 
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Kulcsfogalmak: 
Boldogság, értelmes élet, önismeret, lelkiismeret, lelkiismeret-furdalás, megbocsátás, szeretet. 

A tartalom kifejtése: 
A téma feldolgozása általános iskolában nem könnyű feladat. Talán érdemes az örömökből kiindulni. 
Kérdezzük meg, minek tud örülni a tanuló, hogyan telik náluk egy születésnap, egy karácsony. Tanár-
ként rendkívül tanulságos és szomorú ezeket a beszámolókat meghallgatni. Itt is az anyagiasság kerül 
előtérbe, s még a legszegényebb szülő is igyekezik az ún. „menő” cuccot megvenni gyermekének, ne-
hogy lemaradjon társaitól, és kicsúfolják őt ezért. 
A családi ünnepek öröme még a korai serdülés időszakában is általánosságban tárgyakhoz kötött. Nem 
az együttlét a fontos, hanem a tárgy, az ajándék. Sajnos, kevés gyermek éli át az adás, ajándékozás örö-
mét. A pedagógusok egy része főleg alsó tagozatban próbálja őket ránevelni, hogy a saját maga által ké-
szített kis ajándék biztosan értékes lesz a szülők számára. Aztán ahogy felsőbb osztályba lépnek, egyre 
kevesebb időt fordítanak erre. Nekünk kell beszélni az adás, a másokon való segítés öröméről is. Kár, 
hogy kimarad az egész kerettantervből a szeretet jelentőségének hangsúlyozása. Az 5-6. osztályos keret-
tanterv felszínesen érinti a fogalmat, a 7-8.-os kerettanterv pedig előírja a szerelem, házasság témakört, 
de a szeretet fogalmának kibontása hiányzik, annak ellenére, hogy alaperényről van szó. A boldogság 
témaköréhez is szervesen hozzátartozik a szeretni tudás képességének kiemelése. A magány nem az em-
ber sajátja, társakra van szükség, akikhez pedig oda kell fordulni. Nyitni kell a világ felé, s akkor a világ 
is felénk fordul, kialakul egy kölcsönös egymásra hatás. 
A bánat, a rosszkedv mindegyikünk életének velejárója. Tudatosítsuk bennük, hogy nemcsak nekik van-
nak gondjaik, hanem mindenkinek. Az élethez hozzátartozik a kudarc és a szomorúság is, meg kell tudni 
vele birkózni. Nem megoldás a feszültségoldók használata. Hívjuk fel a figyelmüket az energiaitalok fo-
gyasztásának veszélyeire is. A feszültség levezetésére remek lehetőség a sport, szakkörök látogatása, a 
hobbik, egy nagy séta és/vagy beszélgetések a barátokkal, és mindez még a lelket is nemesíti. A lelkiis-
meret segít eligazodni a világban, meg kell tanulni hallgatni rá. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, műelemzés. 
Beszélgessünk a tanulókkal a világban megtapasztalható szépről, az élet kínálta élményekről. Magyaráz-
zuk el nekik, hogy mindenért meg kell küzdeni, de a becsület útján haladva, s meg kell tanulnunk a ku-
darctűrés képességét is. Próbálkozások nélkül nincsen siker. 
Műelemzés: Vajon boldog-e a képen látható hölgy? Indokold válaszodat! 

 
Leonardo da Vinci: Mona Lisa 
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Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 
Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat Kiadó, Budapest, 1994. 
Popper Péter: A belső utak törvénye. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 

Tanulóknak: 
Mohás Lívia: Ki tudja, mi a siker? Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1986. 

3. résztéma: A média és a valóság 

Óraszám: 3 óra 

Cél: 
A médiatudatosság készségének kialakítása. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók meglátják az összefüggést a fogyasztói társadalom céljai és a reklámok manipulációs techni-
kái között. Elgondolkodnak azon, hogy miért központi témája a gyermekeknek szóló műsorok egy ré-
szének az agresszivitás, a gonosz uralma. 

Kulcsszavak: 
Manipuláció, meggyőzés, fogyasztói társadalom, hitelesség, hiszékenység, hazug reklámok. 

A tartalom kifejtése: 
A média világa hatalom. Hazánk kifejezetten tévénéző nép. A fiatalabb korosztály, a serdülők pedig in-
ternethasználók. A rádióhallgatás, újságolvasás sokkal kevesebb embert vonz. A tévé, ahogy a kezde-
tekkor hívták, a varázsdoboz ma is nagyon népszerű. Sokan csak bekapcsolják, s valójában nem is nézik, 
csak hangzó háttérként érzékelik a műsorokat. Az internethasználók köre változó; az idősebb korosztály 
számára munkaeszköz is, gyermekeink életében pedig központi szerepet tölt be. Ez a téma többször elő-
kerül a kerettantervben más-más szempontból, ezért talán ebben az esetben a tanulók véleményét lehetne 
előtérbe helyezni. Mondják el ők, milyen szokásaik vannak az internettel kapcsolatban, milyen típusú já-
tékokat játszanak, s miért azt. Miért szeretik ezt csinálni? 
Milyenek a tévénézési szokásaik? Mi érdekli őket a műsorokból? Mi a véleményük az emberek, család-
tagjaik szabadidős tevékenységeiről? 
Beszéljenek a Facebook előnyéről, veszélyeiről. Miért jó, ha sokan ismerik az embert? Vajon miért 
tesznek fel képeket magukról? A virtuális világ milyen veszélyeket rejt magában? 
Szóljunk az ún. hazug reklámok erkölcsi kérdéseiről, a manipuláció fogyasztást növelő hatásairól. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Prezentációk készítése, megbeszélés, rajzfilmelemzések. 
Prezentációk készítése jó és rossz reklámokról, a számítógép-használat előnyeiről. Talán ennél a témánál 
számíthatunk leginkább a tanulók önállóságára. 
Megbeszélés: Vitassuk meg velük a gyermekeknek szánt rajzfilmek brutalitását, személyiségromboló 
hatásait. Beszéljük az erkölcsi értékek hiányáról a történetekben. A megbeszélés után talán másképp né-
zik ezeket a személyiségtorzító és ráadásul gyermekeknek szánt filmeket. 
Rajzfilmelemzések: Vajon mi a célja ezeknek a kegyetlen filmeknek? 
IKT technikák széles tárházát fel lehet vonultatni, filmrészletek bemutatásával (Dragon Ball, Pokémon, 
Happy Tree Friends). Zavaró effektek, durván megrajzolt figurák, a gyors vágások feszültségkeltő célja, 
a brutalitás, a gonoszság ábrázolása el fogja gondolkoztatni őket. 
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Poszter a Pokémon című rajzfilmsorozathoz 

 
Poszter a Dragon Ball Z című rajzfilmsorozathoz 

   
Két filmkocka a Happy Tree Friends rajzfilmből 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Tari Annamária: Z generáció. Tericum Könyvkiadó, Budapest, 2011. 
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6. tematikai egység: Hit, világkép, világnézet 

Résztémák: 
Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

A nagy világvallások világképe 
A nagy világvallások erkölcsi tanításai 

Párbeszéd és együttműködés 

A 6. tematikai egységről általában 

Hit, világkép, világnézet 

Órakeret: 11 óra 

Cél: 
Megértetni a tanulókkal, hogy a világról alkotott elgondolás mindenkinek a magánügye, de a közösség 
által meghatározott. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy a hit, világkép, világnézet fogalmak különböző jelentéssel bírnak. Értik a transz-
cendens és a fizikai világ különbségét. Megismerik néhány világvallás jellemzőjét. 

A téma tartalmi értelmezése: 
Az ember mindig is kereste helyét a világban, s ezzel egy időben kutatta élete értelmét, a születés és a 
halál okát. Mindig is vonzódott a misztikumhoz, érezve saját esendőségét; ma is keresi a bizonyítékokat 
egy másik, egy tökéletes világ létezéséhez. 
A világkép a világról és az életről vallott nézetek összessége. A világnézet a világról, az életről az embe-
ri közösségekről alkotott felfogás egységes rendszere, amely lehet vallásos és nem vallásos is. 
A hit olyasmiről való meggyőződés, amit tekintélyi alapon igaznak tartunk, de bizonyítani nem tudunk. 
A meggyőződés szilárd, megalapozott nézet, ebből eredő magatartás. 
A vallás természetfölötti erők és lények létezésébe vetett hiten alapuló magatartásbeli, szervezeti, tanbe-
li, érzelmi megnyilatkozás. 
A vallásos világkép alapja a szellemi, természetfeletti világban való hit konkrét tapasztalat nélkül. A hí-
vő ember világképe kettős: nézete szerint létezik egy anyagi és egy szellemi világ. 
A vallások alaptanai a világ keletkezése és a túlvilág kérdése köré tömörülnek. A valláserkölcs az embe-
ri együttélés normáit szabályozza. Az erkölcsi jóság, szeretet a központi értéke. A világvallások lehetnek 
kinyilatkoztatáson alapulók, mint például a zsidó, keresztény, iszlám, és lehetnek megvilágosodáson 
alapulók, mint például a buddhizmus, taoizmus esetében. A világi erkölcs ugyanúgy a szereteten, az er-
kölcsi értékek tiszteletén alapszik, csak a tapasztalatra épít; egyik sem értékesebb a másiknál, csak a ki-
indulópont eltérő. 
A világvallások bemutatása egyáltalán nem könnyű feladat. Hetedik-nyolcadikosokkal csak nagyon lé-
nyegre törően lehet erről a témáról beszélni, főleg a keleti vallások esetében. Az elvont gondolkodás 
magasabb foka a középiskolai korosztály sajátossága. Ebben az életkorban nem lehet feladatunk a vallá-
sok mélyebb szimbolikájának megértetése minden igyekezetünk ellenére, és ezt nem is várja el tőlünk a 
kerettanterv. 
A vallások bemutatása történhet művelődéstörténeti alapon, én ezt teszem. Így hasznosíthatjuk azokat az 
ismeretanyagokat, amelyeket a tanulók már irodalom, történelem órán elsajátítottak. 
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A 6. tematikai egység ismeretanyagának részletes lebontása 

1. résztéma: Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Az értékek, erkölcs, vallás fogalmának és összefüggéseinek feltárása. Felhívni a figyelmet a vallási fana-
tizmus veszélyeire. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tisztában vannak a világkép, világnézet, hit, vallás fogalmának jelentésével. Látják az előítélet 
személyiségromboló hatásait. 

Kulcsfogalmak: 
Hit, világkép, világnézet, vélekedés, tévhit, értékelés, sztereotípia, előítélet. 

A tartalom kifejtése: 
Az erkölcsi jó és az erkölcsi rossz: ez a két alappillér, amelyek segítségével be lehet sorolni az emberi 
cselekedeteket. Az erkölcsi értékelés is értékelés. Az erkölcsi normák a társadalom által jónak tartott ér-
tékeket és viselkedési szabályokat tartalmazzák. A tények az objektív valóság törvényszerűségein ala-
pulnak. 
A vélekedés általában szubjektív tartalmú, nincs bizonyítva. A vélekedés szavunkban még benne van a 
bizonytalanság: az egyént még meg lehet győzni, hogy változtasson a véleményén. 
Tévhit: téves vélemény, egy kellően meg nem alapozott, helytelen elképzelés. Összefüggésben áll az 
előítélettel. Az előítélet talán az egyik legkártékonyabb személyiség- és társadalomromboló hatású je-
lenség. Gyűlöletet szít, pusztítást idéz elő, kapcsolatokat ront meg. A 
sztereotipizálás mint folyamat az előítélet kezdete. Úgy általánosítunk, hogy személyes tapasztalatunk 
nincs az adott tárggyal, személlyel, elvont fogalommal kapcsolatban. Hívjuk fel a figyelmet az előítéle-
tes gondolkodás veszélyeire, kiemelten a különböző vallási csoportok esetében. 
A meggyőződés már elkötelezettséget jelent. 
A hit fogalmának tisztázásával már átvezethetjük őket a különböző vallási szertartások helyszíneinek 
bemutatásához. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, képek bemutatása. 
Beszélgetés a jóról és a rosszról. Érdeklődjünk, milyen vallásokról tudnak, milyen vallási szertartásokat 
ismernek. 
Képek bemutatása, különböző vallások templomainak, szent helyeinek megtekintése, szimbolikájuk fel-
tárása. 

    
    Buddhista sztúpa (szent hely)      Hindu sztúpa (szent hely) 
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Mecset           Zsinagóga 

 

 
Keresztény templom 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
von Glasenapp, Helmuth: Az öt világvallás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. 
Popper Péter: Istenek órája. Türelem Háza Kiadó, Budapest, 1996. 

2. résztéma: A nagy világvallások világképe 

Óraszám: 4 óra 

Cél: 
A tanulók megismertetése a világvallások általános jellemzőivel. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók látják, hogy a vallások világfelfogásában nincsen nagy különbség, ugyanúgy a szeretet, a 
megbocsátás a központi érték. 

Kulcsfogalmak: 
Jóság, általános szeretet, megbocsátás, az adás képessége, szelídség, szenvedés. 

A tartalom kifejtése: 
A buddhizmussal, hinduizmussal, kereszténységgel, judaizmussal és az iszlám vallással való ismerke-
dést írja elő a kerettanterv. Törekedjünk csak a minimális ismeretek átadására, hiszen ebben az életkor-
ban túl nagy feladat lenne mélységében bemutatni a világvallások filozófiai alapjait. Mit közvetít ez a 
kiemelt öt vallás a világról? 
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1. A buddhizmus 
India népeinek vallásai a legősibb vallási rendszerek közé sorolhatók. 
A buddhizmus az egyik legelterjedtebb vallási irányzat volt a múltban, bár népszerűsége ma is növekvő-
ben van. A Kr. e. VI. században alakult ki Buddha tanításai alapján. A Buddha elnevezés annyit jelent: a 
megvilágosodott, a tökéletes, a magasztos. Követőinek száma meghaladja a 325 milliót. Főként Délke-
let-Ázsiában, Japánban mozgósít tömegeket. 
Sziddhártha Gautama Buddha, a királyi származású ifjú (i.e. 560–480) egy korábbi jóslatnak megfelelő-
en az istenek hatására megpillantott négy jelet, melyek miatt elfordult korábbi életétől, és remeteségbe 
vonult. 44 éven át hirdette a Tant. A jelek az embert érhető bajokat mutatták meg: öregség, betegség, ha-
lál, a negyedik jel pedig egy szerzetes volt. Ez számára a jövőt vetítette elő. 
Buddha rájött arra, hogy az újjászületés (reinkarnáció) kényszere miatt az emberek ragaszkodnak az 
élethez. Csak akkor szabadulhatunk meg a szenvedést jelentő léttől, ha kioltjuk magunkban a vágyat. 
Akkor jutunk el a végleges megnyugváshoz, a nirvánához. Sem az élvezetek hajszolása, sem a túlzásba 
vitt önsanyargatás nem vezet megnyugváshoz, csak a mértéktartó lemondás középútja, a nemes középút. 
Ezt tartalmazza a négy nemes igazság. Az élet szenvedés, a szenvedés oka pedig a vágy. Ki kell tehát 
ölni a vágyat, és megszűnik a szenvedés. A szenvedés megszüntetéséhez a nemes nyolcágú ösvény ve-
zet. 
Az ember befolyásolhatja saját sorsát, ha képes a lemondásra. A lelki derű akkor érhető el, ha az ember 
megszünteti szenvedélyeit. 

 
Imádság Buddhának 

2. A hinduizmus 
A hinduizmust az indiai kultuszok és vallási formák gyűjtőnevének tekintik. A hinduizmus magában 
hordozza az ún. védikus vallást, a brahmanizmust. 
Az indiaiak bár használják a hindu kifejezést, vallási hovatartozásukat annak alapján határozzák meg, 
hogy kit tekintenek a legfőbb istenüknek. A világot teremtő Brahma és a világot pusztítva újjáteremtő 
Síva mellett Visnu, a világot fenntartó isten is jelen van. India lakosságának (kb. 1.134.000.000) min-
tegy 83%-a a hinduizmus valamelyik áramlatának a hívője. 
A hindu filozófusok a Dharmát, illetve a karma törvényét mint a világ felett álló legfőbb törvényt tekin-
tik elsődlegesnek. Talán az egyik legáltalánosabban elfogadott irodalma a Védák. A Védák szent szöve-
gek gyűjteményének tekinthetők. 
A hindu vallás követői vallásukat, a hinduizmust, a dharma elnevezéssel illetik. A dharma egyetemes, a 
mindenséget átható világtörvény, amelyhez minden létezőnek igazodnia kell, legyen az élő, élettelen 
vagy isteni eredetű a Világegyetemben. 
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A dharma legfontosabb következménye, hogy az ideális emberi társadalom alapvetően hierarchikus. 
Mindenkinek megvan a maga jól körülhatárolt helye és szerepe a közösségben. Minden törvényeknek 
megfelelően, tehát igazságosan történik, nincsenek véletlenek. Az emberek különböznek egymástól, kü-
lönböző adottságokkal, hajlamokkal és képességekkel születnek. Ezek a különbségek sorsukat és felada-
tukat is meghatározzák, ennek megfelelően tagozódnak a társadalomba a gondosan körülírt kasztok és 
osztályok szintjein. A hinduk saját életük során is a dharma törvényei szerint élnek, sajátos életszaka-
szokat határolnak el életükben, hogy személyes fejlődésükön keresztül megszabaduljanak az örök kör-
forgás, az örökös újjászületés és halálozás rabságából. 
A társadalom rétegei, a kasztok, szigorúan előírják tagjaik számára azt, hogy mit tehetnek és mit nem a 
vallásban, a munkában, a házasságban, az étkezésben és a legegyszerűbb mindennapi tennivalókban. 
A legfelsőbb kaszt a papok kasztja, akik a legnagyobb mértékű szellemi és erkölcsi tisztaságuk miatt a 
legközelebb állnak az istenekhez. Az utánuk következő, második kaszt a harcosok kasztja, akik a fennál-
ló társadalmi rend védelmét látják el, számukra bizonyos előírások módosulnak (például a hús fogyasz-
tása engedélyezett). A harmadik a dolgozók kasztja. Elsősorban a gazdasági tevékenységeket folytatók 
tartoznak ebbe a körbe: az ipar, a kereskedelem, a földművelés és az állattenyésztés területein dolgozók. 
Ez a három felső kaszt jogosult a védák tanulmányozására. Az ezek alatt létező kaszt tagjai alantas fog-
lalkozást űznek, szolgálják az első három kasztot. A négy kaszton kívül esők az érinthetetlenek. Ők tisz-
tátalan mesterséget folytatnak, mint például az utcaseprők, tolvajok. 
A kasztok számtalan alcsoportra bonthatók; a hindu társadalom rétegződése szempontjából több ezer 
kasztról beszélhetünk. Az azonban, aki nem hinduként született, az összes kasztbelihez képest alacso-
nyabb helyet foglal el a világban. Nincsenek kaszt szerint besorolva, nem kaptak eredendő, rájuk nézve 
kötelező törvényeket. 
„A kasztrendszer Indiában a mai napig fennmaradt és máig a társadalom gerincét alkotja. Amíg az eu-
rópai kultúrkörben a vallás- és államrendszerek, valamint a pénzügyi rétegződések szerint tagozódtak a 
társadalmak, addig Indiában szigorú vallási és örökletes szabályok szerint, amelyben a gazdagság, a 
hatalom másodlagos. Így a magasabb kasztok tagjai lehetnek szegények, az alacsonyabb kasztbeliek 
gazdagok. A vagyoni helyzet nem befolyásolja az egyénre kiszabott dharmát, amely öröktől fogva létezik. 
Mivel a kasztrendszerhez való tartozás nem kinevezés kérdése, hanem csak beleszületni lehet, és a hindu 
törvények kasztra és személyekre szabottan adottak, a hinduizmus sajátosan indiai jelenség.” 
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Hinduizmus. Letöltés: 2015. 07. 14.) 

 
Brahma, az egyik főisten 
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3. Az iszlám 
Az iszlám az arab, zsidó és keresztény hittel közös tőről fakadó, egyistenhívő vallás, amelyben Moha-
med prófétáé a vallási és politikai vezető szerep. Hívői, a muszlimok az iszlámot az első, az egyetlen 
igaz, a világ keletkezése óta létező vallásnak tekintik. 
Alapjául azok az Isten szavának tekintett kinyilatkoztatások szolgálnak, amelyeket Mohamed próféta 
adott át követőinek, és amelyeket halála után két évtizeddel a Koránban gyűjtöttek össze a muszlimok. 
A kereszténység után, 1 milliárd 570 millió követőjével a világ második legnagyobb vallása. Híveit a 
közös kultúra, a közös hagyományok és az egyazon, vallást, erkölcsöt, jogot és mindennapi életet szabá-
lyozó jogrendnek való engedelmeskedés köti össze. Mindehhez a vallási és tudományos életben az arab 
nyelv általános használata társult egészen a modern időkig. 
Az iszlám hívek Ábrahám leszármazottainak tartják magukat, aki egyistenhívő volt, s alávetette magát 
Allah akaratának. 
A muszlim hitnek öt pillére van: 

1) Allahnak és az ő prófétájának, Mohamednek megvallása. 
2) A napi ötszöri ima. 
3) A jövedelem tizedét jelentő egyházi adó, amelyet a szegények között osztanak szét. 
4) A ramadán, a 40 napos böjt. 
5) Zarándoklat életükben legalább egyszer Mekkába. 

 
Mohamed próféta és Gábriel arkangyal 

4. A zsidó vallás 
A zsidó vallás alapja az egyistenhit, valamint a Tóra, ami nem más, mint a Biblia ószövetségi részének 
első öt könyve. A Tórát a hagyomány szerint Isten a Sínai-hegyi kinyilatkoztatáskor adta át Mózesnek, 
aki továbbadta azt a zsidó népnek. 
A másik fontos mű a Talmud, amely ószövetségi magyarázatokat és zsidó vallási törvényeket tartalmazó 
gyűjtemény. Felöleli a régi zsidóság szellemi, társadalmi, jogi és vallásos életének fejlődését. 
„A hagyományos zsidóság szerint a megváltás, a hit, az Istenhez való folytonos imádkozás és az isteni 
parancsolatok szigorú betartásán keresztül érhető el. Ilyen a szombat megtartása, az étrendi korlátozá-
sok, a szegényeknek való adakozás, a „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, valamint Isten üzeneté-
nek az emberiséghez életpéldán keresztüli eljuttatása – mely Isten „választott népének” legfőbb köteles-
sége. A bűnbocsánat elnyerése akkor történik, mikor a zsidók böjtölnek, bocsánatot kérnek egymástól, és 
kötelezettségeket vállalnak a jövőbeni jó cselekedetek végzésére.” 
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_vall%C3%A1s. Letöltés. 2015. 07. 14.) 
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Rembrandt: Mózes és a kőtáblára írt tízparancsolat 

5. A kereszténység 
A kereszténység abban különbözik minden más nagy vallástól, hogy alapítóját, Jézust a többi vallás ki-
választottjaihoz képest sokkal fokozottabb mértékben állítja egész tanításának középpontjába. Jézus a 
Szentháromság tagja, ami az Atyából, a Fiúból és a Szentlélekből áll, így a Fiú maga is isten. 
A kereszténység elterjedt az egész világon. Az európai civilizáció vallása, gyökerei a zsidó valláshoz 
nyúlnak vissza. A kereszténység kialakulása tehát Jézus nevéhez fűződik, aki Heródes király uralkodása 
alatt született. Kr. e. 5-ben vagy 7-ben született Palesztinában, és Kr. u. 27-28-ban kezdte el működését, 
amely 2 és fél évig tarthatott. Tanított, gyógyított, halálával megváltotta az embereket bűneiktől. Jelen-
leg 1,7 milliárd ember vallja magát kereszténynek. 

 
Bartolomé Esteban Murillo: Ecce homo (Jelentése: Íme, az ember) 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Előzetes gyűjtőmunka, csoportmunka, tanári prezentáció. 
Előzetes gyűjtőmunka: Milyen érdekességek vannak az egyes vallásokhoz köthető szokásrendszerek-
ben? 
Csoportmunka szervezése ugyanerről a témáról. 
Tanári prezentáció keretében, IKT technikával is rendkívül hatékony lehet a feldolgozás. 
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Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
von Glasenapp, Helmuth: Az öt világvallás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. 
Jung, Carl Gustav: Az ember és szimbólumai. Göncöl Kiadó, Budapest, 1993. 
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat Kiadó, Budapest, 1993. 
Popper Péter: Istenek órája. Türelem Háza Kiadó, Budapest, 1996. 
Téchy Olivér: Buddha. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986. 
Vekerdi József (szerk.): Buddha beszédei. Helikon Kiadó, Budapest, 1989. 

Filmajánlat: 
A kis Buddha. (Bernardo Bertolucci, 1993) 

 
Jelenet a filmből 

3. résztéma: A nagy világvallások erkölcsi tanításai 

Óraszám: 4 óra 

Cél: 
Láttassuk meg a tanulókkal a nagy világvallások erkölcsiségét. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók megismerik a legfontosabb erkölcsi tanításokat. Tudják értelmezni a két központi erkölcsi ka-
tegória, a szeretet és a megbocsátás jelentését a különböző vallásokban. 

Kulcsfogalmak: 
Lélekvándorlás, szenvedés, szeretet, irgalom, megbocsátás, alázat, engedelmesség, szenvedély, bűn, 
erény. 

A tartalom kifejtése: 
A világvallások erkölcsi parancsai nagyjából ugyanazok: ne ölj, ne hazudj, ne lopj, ne paráználkodj, tisz-
teld szüleidet, szeresd gyerekeidet. 

1. A buddhizmus 
Etikáját az 5 parancsolat foglalja össze. Ennek megfelelően a buddhista 5 erkölcsi gyakorlatot vállal 
magára. Úgy él, hogy másokat meg ne sértsen. Nem veszi el azt, amit nem adnak oda neki. Erkölcsös, 
tiszta életet él. Nem hazudik, és nem használ durva szavakat. Nem részegíti le magát. 
Buddha nyolc ösvénye: helyes gondolat, helyes cselekedet, helyes értelem, helyes beszéd, helyes erőfe-
szítés, helyes koncentráció, helyes élet, helyes figyelem. 
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3. A zsidó vallás 
Két ún. bibliai vallás létezik: a zsidó és a keresztény. Mindkettő esetében a kinyilatkoztatás, az Isten kü-
lönleges megtapasztalása a vallás lényege. Alapja a Tízparancsolat. 
A zsidó filozófia a szenvedést néha az Istenhez való ragaszkodás meggyengülésének tartja. Általános-
ságban úgy hiszi, hogy Isten azért adott az embereknek szabad akaratot, hogy érezhessék a fájdalmat, az 
örömöt és bánatot, az ártatlanok szenvedése pedig jóra szolgál, még ha számunkra titokzatosnak is tűnik. 
Vannak, akik úgy hiszik, hogy Isten szenved a szenvedőkkel, mások szerint a szenvedés a korábbi életek 
bűneinek büntetése. Mindenesetre a legtöbben egyetértenek abban, hogy nem olyan fontos azt tudnunk, 
hogy miért engedi Isten a szenvedést, mint azt, hogy Isten megbünteti a bűnösöket. 

 
Tóra tekercs, a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve 

4. A kereszténység 
A másik bibliai vallás. Tanításait a Biblia tartalmazza, mely két részre osztható, az Ószövetségre (Jézus 
születése előtt keletkezett írások) és az Újszövetségre. Az Újszövetség Krisztus életéről, tanításairól 
szól. Összesen 27 írást tartalmaz: 4 evangéliumot, az Apostolok cselekedeteit, 21 levelet és a Jelenések 
könyvét. 
Jézus, Isten fia Palesztina, Galilea, Szíria és Júdea területén tevékenykedett. Erkölcsi alaptételeit a Hegyi 
beszéd foglalja össze. Tanainak etikája a szeretet és az irgalom etikája. Még az ellenséget is szeretni 
kell, hiszen az Isten is minden embert szeret, és olyanná kell válni, mint Isten. Az szeret, aki ad, és nem 
az, aki elvesz. „Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” (Mt. 
7,12) A jó világ csak jó emberekből épülhet fel; a jót belső indíttatásból kell tenni. Meg kell tudni bocsá-
tani mindenkinek. „Ne szállj szembe a gonosszal, ha van, ha megütik jobb arcodat, fordítsd oda a mási-
kat is.” (Mt. 5,39) 

 
Biblia, Újszövetség 
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5. Az iszlám 
Teológiai rendszerében szigorú egyistenhitet hirdet. A „társítást”, vagyis Isten mellé társat (más istensé-
get vagy embert) állítani a legkomolyabb bűnnek tartja. Hit és iszlám egyet jelentenek. Az iszlám előírá-
sai szerint minden hittételben kivétel nélkül hinni kell, az azonban nem okvetlen szükséges, hogy az 
ember mindegyiket egyenként is ismerje. Ha valaki főbenjáró bűnt követett is el, azért muszlim marad, 
amíg a bűnét megengedettnek nem tekintik. Isten minden bűnt megbocsát, csak a hitetlenséget nem. A 
halottak lelkeinek hasznára válik, ha Koránt olvastatnak értük. A legzsarnokibb uralkodó ellen sem sza-
bad kardot rántani. 
Az Istennek való feltétlen alávetettségből következik, hogy csak Istent szabad imádni, aki egyetlen, és 
társai sincsenek. Nincs meghatározható lakhelye, láthatatlan, és öröktől fogva létezik; se alakja, se színe, 
se részei nincsenek. Az élet és a tudás minden titkának a birtokában van, mindent lát. Semmi sem törté-
nik az akarata nélkül. Hogy a bűn és a rosszaság mégis hogyan lehetséges, azt az ember fel sem foghat-
ja. Isten hét tulajdonsága (élet, tudás, hallás, látás, akarat, mindenhatóság és beszéd) öröktől fogva létez-
nek, és Isten lényegéhez tartoznak. Isten teremtett és teremt minden cselekedetet, tudást és minden ér-
zést. „Nem az evés csillapítja az éhséget, hanem Isten.” Az erkölcsös muszlim tiszteli szüleit, megbocsá-
tó, őszinte, alamizsnát ad a szegényeknek, nem iszik bort, pálinkát, nem eszik sertéshúst. 

 
A Korán, az iszlám vallás szent szövege 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Prezentációk, szövegelemzés, csoportmunka. 
Prezentációk készítése: Buddha, Jézus, Mózes, Mohamed életéről. 
Szövegelemzés a szent könyvekből. 
Csoportmunka: vallási szertartások szimbolikájának bemutatása. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Almási Tibor, Dr.: Máté evangéliuma. Gyuró Technik Kft., Budapest, 1989. 
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon. Kossuth Kiadó, Budapest, 1983. 
von Glasenapp, Helmuth: Az öt világvallás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. 
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat Kiadó, Budapest, 1993. 
Vas István: A názáreti Jézus története. Helikon Kiadó, Budapest, 1985. 

Egyéb forrás: www.vallasfilozofia.lap.hu 
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4. résztéma: Párbeszéd és együttműködés 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
Megismertetni a tanulókkal a vallási összefogás jelentőségét. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók látják az egyházak közeledésének szükségességét. Tudják, hogy az erőszak, a brutalitás ide-
gen mindenfajta erkölcstől, vallástól. 

Kulcsfogalmak: 
Világvallás, világerkölcs, ökumenizmus. 

A tartalom kifejtése: 
A témát próbáljuk meg úgy feldolgozni, hogy a tanulók sorolják fel az általuk legsúlyosabbnak gondolt 
problémákat, majd ebből kiindulva nézzük meg, hogy a vallás, az egyházak mit tudnak ezekben segíteni. 
A világ mai megosztottsága és a vallások, kultúrák közötti feszültségek miatt sok egyházi vezető felis-
merte, hogy a vallásoknak meg kell újulniuk, és közeledniük kell egymáshoz. 
Ezen cél érdekében ült össze 1993-ban Chicagóban a Világvallások Parlamentjének nevezett gyűlés, 
ahol megfogalmazták a Világerkölcs Nyilatkozatot. Olyan tételeket tartalmaz, amelyekben a legtöbb 
vallás megegyezik, és így alkalmas az emberiséget együttműködésre késztetni. A nyilatkozat a vallások 
közös meggyőződéseként kijelenti, hogy minden ember sérthetetlen méltósággal rendelkezik. Minden 
embert jogalanynak és célnak kell tekinteni, nem szabad puszta eszközként vagy tárgyként kezelni. 
„Az emberek közötti viszony legegyetemesebb elveként a nyilatkozat az úgynevezett aranyszabályt teszi 
magáévá: »Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik«, il-
letve: »Mindazt, amit nem szeretnétek, hogy megtegyenek veletek az emberek, ti se tegyétek velük.« Az 
előbbi megfogalmazás Jézusé (Mt 7,12), az utóbbi pedig az izraelita etikát kifejező Tóbiás könyvében 
(4,15) és a kínai bölcs, Kung mester (Konfucius) írásában olvasható.” (Nemeshegyi Péter: A vallások 
béketeremtő potenciálja. Forrás: http://www.ktp.hu/document/nemeshegyi-peter-vallasok-beketeremto-
potencialja. Letöltés: 2015. 07. 06.) 
Ezután a nyilatkozat minden vallás közös meggyőződéseként négy feladatot sorol fel: 

1) Ápoljuk az erőszakmentesség kultúráját és a minden élet iránti tiszteletet. 
2) Kötelezzük el magunkat a szolidaritás kultúrájára. 
3) Kötelezzük el magunkat a toleranciára, az igazmondásra. 
4) Kötelezzük el magunkat férfi és nő egyenjogúságára. 

Említsük meg az ökumenizmus jelenségét, vagyis a keresztény egyházak közötti szövetséget, összefo-
gást, ami szintén segíti az emberek békés egymás mellett élését. 
Ugyanígy fontos a vallásos és nem vallásos emberek harmonikus együttélése, együtt munkálkodása a jó 
ügyekért, például közös segítségnyújtás katasztrófahelyzetekben. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, plakátkészítés. 
Beszélgetés a fenti nyilatkozat alapján az emberiség problémáiról. A négy feladat értelmezése. 
Eszmecsere a közösség erejéről, a segítségnyújtás fontosságáról, az emberi méltóságról, a szélsőséges 
vallási csoportok elleni küzdelem lehetőségeiről. 
Plakátkészítés: A világ erkölcsi problémáinak ábrázolása. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika. Szent István Társulat Kiadó, Budapest, 2009. IX. fejezet. 
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Óratervek 

1. óraterv: 3. tematikai egység. Erőt adó közösség résztéma 

A pedagógus neve: Bóna Gézáné Maksay Mária 

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Tantárgy: Erkölcstan 

Évfolyam, osztály: 7. 

Az óra témája: A barátság 

Az óra cél- és feladatrendszere: A tanuló érezze meg a barátság fontosságát a személyiség fejlődésében, 
alakuljon ki benne egy értékelő-elemző magatartás saját viselkedéséről a társas kapcsolatai alakulásában. 

A fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek, kompetenciák: Empátia, tolerancia, önismeret, esztétikai-
művészeti tudatosság, anyanyelvi kommunikáció. 

A tanítandó ismeretek, fogalmak: Lelkiismeret, önismeret, önzetlenség, szeretet, segítségnyújtás, lelki tá-
masz, felelősség. 

Elérendő fejlesztési szint: A tanuló legyen tisztában a barátság fogalmával, a barátság funkcióival. Lássa a 
barátság erkölcsi dilemmáit. 

Az óra didaktikai feladatai: Fogalomalkotás, következtetés, összefüggések felismerése. 

Tantárgyi kapcsolatok: Vizuális kultúra, irodalom. 

Felhasznált irodalmak: 
Forgas, Joseph: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989. 
Cole, Michael – Cole, Sheila: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 
Fekete István: Téli berek. Móra Kiadó, Budapest, 1974. 

Online forrás: 
Bartolomé Esteban Murillo: Dinnye- és szőlőevő fiúk c. festménye. Forrás: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo#/media/File:Bartolom%C3%A9_Esteban
_Perez_Murillo_-_Trauben-_und_Melonenesser.jpg. Letöltés: 2015. 07. 07. 
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Idő-
keret 

Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Házi 
feladat Módszerek 

Tanulói 
munkaformák 

Eszközök 

5 perc Az idézet értelmezése. hangulati elő-
készítés 

beszélgetés, 
elemzés 

füzet, toll 
„Érted haragszom 

én, nem ellened.” 

(József Attila) 

 

10. 
perc 

A barátság fogalmának 
meghatározása és a 
barátság funkcióinak 
összegyűjtése.  

magyarázat, 
kérdezés 

jegyzetelés, be-
szélgetés, saját 
tapasztalatok ösz-
szegyűjtése 

füzet, toll  

10. 
perc 

A kritikai funkció fon-
tossága. 

magyarázat jegyzetelés 
szövegfeldolgozás 
fénymásolat 

füzet, toll 
Fekete István: 
Téli berek (rész-
let) 

 

10 
perc 

A tanulói válaszok 
értékelése. 
A szöveghez kapcso-
lódó egyéb kérdések 
megválaszolása. 

megbeszélés jegyzetelés 
beszélgetés 
véleményalkotás 
műelemzés 
Mi mutatja, az 
ábrázolásmódban, 
hogy jóban van 
egymással ez a 
két fiú? 

füzet, toll 

 
Murillo: Dinnye- 

és szőlőevő fiúk 

IKT 

 

5 perc A barátság erkölcsi 
dilemmái. 
A barátság határai. 
Meddig lehet elviselni, 
ha a barátunk rossz 
útra téved? 

irányított be-
szélgetés 

saját élményű 
példák összegyűj-
tése 

  

3 perc Összefoglalás kérdezés rendszerezés   

2 perc A házi feladat kijelölé-
se. 

   Írd le barátságo-
tok történetét, 
értékeld a kap-
csolatotokat! 
Ha még nincs 
barátod, arról 
írj, milyen lenne 
számodra az 
ideális barát. 
Fogalmazás 
írása. 



Óratervek 
 

72 

A feldolgozandó szöveg 
„Tutajosunk néha annyira elvesztette az idegeit, hogy a nézeteltérések az osztályban verekedéssé fajul-

tak. 
A harc váltakozó szerencsével folyt, de egyre inkább Gyula kárára tolódott el, hogy néha már Bütyök-

nek kellett beavatkoznia. Bütyök utálta az ilyen csetepatékat, és egyik alkalommal meg is mondta Gyulának, 
hogy rossz vége lesz a dolognak. 

– Becsületembe gázolt az a nyomorult Fuszekli. 
– Nem volt igazad… 
– Mi?! 
– Nem volt igazad, Tutajos! 
Azt mondta, hogy mindig másként mondom el a vihart meg mindent… 
– Hát… tudod… 
– Bütyök! ‒ kiáltott fel Tutajos, és olyan gyilkos haraggal nézett legjobb barátjára, mint aki addig játszik 

csapdával, amíg saját magát fogja meg. 
– Ne kiabálj! Ez a valóság: 
És ment a két fiú hazafelé, mint két viharvert hajó, amelyek nem segíthetnek egymáson, mert nem is lát-

ják egymást a köztük úszó jéghegytől. 
A kapuban szó nélkül elváltak, és majdnem megfulladtak a békülés vágyának ki nem mondott szavaitól. 
Ezen a napon történt Bikfic felrúgása, de szerencsére a kibékülés is – minden vonalon. Bikfic csirke-

combot kapott, ami a kis kutya megítélése szerint határozottan jó vásár volt, Bütyök pedig pontosan érkezett, 
megállt az ajtóban, és megnyalta szája szélét. 

– Azért eljöttem… 
Gyulát pedig elöntötte a szeretet óceánja. – Ne haragudj, Bütyök! 
– Nem is haragudtam. 
– És – tulajdonképpen – megértelek… Nem ülnél le? 
Bütyök tehát leült; de sapkáját még kezében tartottá, mint akinek mondanivalója van: 
– Olyan szép minden, Tutajoskám, és úgy elrontjuk… 
– Mondhatod, hogy én rontom el… 
– Nem… de valahogy elromlik… valami elromlott, csak azt tudnám, mi. Kengyelnének nem volt igaza – 

egészen, és neked sem volt igazad – egészen. Aztán gondolj vissza: te azelőtt soha nem verekedtél, és mióta 
megjöttünk, már osztályfőnöki rovást is kaptál. 

– Igazságtalanul… – mondta Tutajos. 
– Szóval: kaptál. Tavaly nem kaptál… 
– Sári is azt mondja: igazságtalanul. 
– Sári szeret téged, és… 
– Mit tudom én – mélázott Gyula, csak azért; hogy Bütyök bebizonyítsa az ellenkezőjét –, mit tudom én 

– sóhajtott –, mondani nem mondta… 
– Ezt érezni kell! Nekem sem mondta Katica. 
– Az más. Sári néha olyan furcsa. 
Bütyök megforgatta sapkáját, mintha az előbbi gondolat fonalát kereste volna. 
– De előzőleg osztályfőnöki intést kaptál… akkor is verekedésért. Szegény Bolhát annyira orron ütötted, 

hogy haza kellett küldeni, úgy vérzett. 
– Ráugrott a lábamra. 
– Véletlenül. Hátraugrott, s te álltál ott. Mindjárt megfordult, hogy bocsánatot kérjen; de csak annyit tu-

dott mondani, hogy „bo…”, már ütöttél is. Ököllel. És azóta nem beszélsz Bolhával. Haragszol rá, mert be-
törted az orrát… 
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Tutajos fel s alá járt a szobában, és úgy érezte, valami nagylelkűséget tesz, amikor azt mondta: – Ha 
akarod, bocsánatot kérek tőle. 

– Az én kedvemért? Ha te nem érzed, hogy ezt kell tenned… 
– Nem érzem! 
– Akkor ne kérj bocsánatot. 
De azért másnap Gyula odament a betört orrú ifjúhoz, zavart, de mégis vállveregető mosolygással: 
– Haragszol még, Bolha? 
– Nem haragszom: Marha vagy, hát marha vagy, de az orromat meg kell operálni, valami eltörött ben-

ne… és éjjel fulladoztam, mert nem tudok lélegzeni. 
Bolha azelőtt nem mert volna Gyulával így beszélni, de a betört orrsövény mögül hidegen nézett Tuta-

josra. 
Máskor ne ugrálj, Bolha – intett Gyula, és otthagyta társát, de világosan érezte, hogy alulmaradt." 
(Fekete István: Téli berek) 
Beszéljük meg! 
Melyek azok a gesztusok, amelyek mutatják, hogy a két fiú igazi jó barát? 
Miért kell az embereknek a barátság? 
Milyen értékek kapcsolódnak a barátsághoz? 
Vajon meddig tart a barátság határa? Mi az, amit már nem visel el a kapcsolat? 
Milyen tulajdonságok alapján választasz barátot? 
Te elviseled-e a kritikát? 
Képes vagy-e a megbocsátásra? 
Észreveszed-e, ha hibázol? 
Tudsz-e bocsánatot kérni? 

(Fekete István: Téli berek) 
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2. óraterv: 4. tematikai egység. Színesedő társadalmak résztéma 

A pedagógus neve: Bóna Gézáné Maksay Mária 

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Tantárgy: Erkölcstan 

Évfolyam, osztály: 8. 

Az óra témája: Az előítélet Aronson nyomán 

Az óra cél- és feladatrendszere: Rávilágítani az előítélet veszélyeire, a kirekesztés emberi méltóságot sértő 
voltára. A tanuló tudja felfedezni az előítélet megjelenését saját környezetében. Ismerje fel önmagában is az 
előítéletes gondolkodás jeleit. Fedezze fel a tanult törvényszerűségeket a társadalomban, harcoljon ellenük 
lehetőségeihez képest. 

A fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek, kompetenciák: Empátia, tolerancia, önismeret, szociális és 
állampolgári kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság, anyanyelvi kommunikáció. 

A tanítandó ismeretek, fogalmak: Előítélet, sztereotipizálás, attribúció, előítéletes személyiség, bűnbakkép-
zés, negatív diszkrimináció, kognitív disszonancia. 

Elérendő fejlesztési szint: A tanuló érezze meg az előítélet személyiségtorzító hatásait. Lássa be, hogy egyik 
ember sem előbbre való a másiknál. 

Az óra didaktikai feladatai: Fogalomalkotás, következtetés, összefüggések felismerése. 

Tantárgyi kapcsolatok: Vizuális kultúra, történelem, irodalom. 

Felhasznált irodalmak: 
Aronson, Elliot: A társas lény. 7. fejezet. KJK, Budapest, 1994, 301‒341. 
Ude-Pestel, Anneliese: Egy játékterápia története. Párbeszéd Kiadó, Budapest, 1993. 

Online források: 
Louis Armstrong portréja. Forrás: http://www.npg.si.edu/img2/armstrong/armstron.jpg. Letöltés: 2015. 07. 
07. 
Federico Fellini: Róma c. filmjének részlete. Forrás: http://izek-muveszete.lapunk.hu/tarhely/izek-
muveszete/kepek/cap011.jpg. Letöltés: 2015. 07. 07. 
Edvard Munch: A sikoly c. festménye. Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_sikoly#/media/File:The_Scream.jpg. Letöltés: 2015. 07. 07. 
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Idő-
keret 

Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 
Házi 
feladat Módszerek 

Tanulói 
munkaformák 

Eszközök 

5 perc Az előítélet fogalma. 
A sztereotipizálás. 

magyarázat jegyzetelés 
gyűjtőmunka 
pozitív, negatív 
tulajdonságok 
gyűjtése népek 
jellemzéséhez 
fotók elemzése 

füzet, toll 
IKT 

Louis Armstrong 
 

 
Róma 

(Federico Fellini, 1972) 

 

5 perc A tanulók által írt álta-
lánosítások meghallga-
tása. 
Az attribúció jelensé-
ge. 
A kognitív disszonan-
cia működése. 

megbeszélés 
magyarázat 

jegyzetelés, be-
szélgetés, saját 
tapasztalatú pél-
dák gyűjtése az 
attribúcióhoz 

füzet, toll  

5 perc Az előítélet okai: 
gazdasági-politikai 
konkurencia 

magyarázat jegyzetelés, pél-
dák gyűjtése 
(háborúk, polgár-
háborúk, munka-
hely elvesztésétől 
való félelem) 

füzet, toll  

10 
perc 

Az iskolai végzettség 
és az előítélet kapcso-
lata. 
Bűnbakképzés. Mások 
lekicsinylése, fogyaté-
kosokkal szemben 
tanúsított előítélet. 

magyarázat frontális, jegyze-
telés 
beszélgetés véle-
ményalkotás 
műelemzés 
Milyen érzelmet 
ábrázol a kép? 

füzet, toll 

IKT

 
Munch: A sikoly 
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5 perc Az előítéletes szemé-
lyiség jellemzői 

magyarázat frontális, jegyze-
telés 
saját élményű 
példák összegyűj-
tése 

füzet, toll  

15 
perc 

Az előítélet veszélyei a 
társadalomban. 
Pozitív, negatív diszk-
rimináció. 

beszélgetés 
Ki milyen 
előítélettel 
találkozott 
életében? 

szövegelemzés: 
Miért alázkodik 
meg a kisfiú? 
Mire vezeti rá az 
osztálytársakat a 
pszichiáter? 
fénymásolat 

Anneliese Ude-
Pestel: Ahmed. Egy 
játékterápia történe-
te. Párbeszéd Kiadó. 
Budapest, 1993. 

 

5 perc Összefoglalás. 
A házi feladat kijelölé-
se. 

kérdezés rendszerezés  Milyen 
előítéletek-
kel talál-
koztam a 
mindenna-
pokban? 
Fogalma-
zás írása. 

A feldolgozandó szöveg 
„Menetközben az osztályhoz Pickmann úr közli velem: – Szóval maga Savas gondozónője? Ez jó… Erre 

szükség van… Nagyon is rászorul. Nem buta fiú, … kitűnően beszél németül, … de egyébként lusta, … na-
gyon piszkos, mindig elkésik, és zavarja az oktatást. 

Megjegyzem, hogy Ahmed nehéz életkörülményei miatt érzelmileg sérült, boldogtalan és hogy sok ma-
gatartásbeli problémájának ez az eredete. Erre csak ennyit mond: 

– Nálunk, … majd meglátja, … minden kedves és vidám… Semmi ok a szomorkodásra. 
Ettől kezdve némán megyünk egymás mellett. Ahogy az ajtó kinyílik, a gyerekek felugrálnak a helyük-

ről és kórusban kiáltják: 
– Jó napot, Pickmann úr! 
Látom, hogy Ahmed az utolsó padsorban ül gyámoltalanul, magába roskadva. 
Egy fejjel magasabb mindenkinél. Ahogy engem meglát, felugrik a helyéről, hogy üdvözöljön. 

Pickmann úr rendreutasítja. Ahmed ellenvetés nélkül engedelmeskedik. Visszasomfordál a helyére osztály-
társai kárörvendő pillantásaitól kísérve. 

– Bemutatom Ude nénit – mondja Pickmann úr. Köszörüli a torkát… 
– Na gyerekek?! 
– Jó napot, Ude néni! – hangzik fel azonnal a kórus, és Pickmann úr elégedett. (…) 
– Ude néni szeretné látni, hogy mi történik az osztályunkban… Ugyanis ő Ahmed gondozónője… Na 

gyerekek, meséljétek el, hogy mi is van Ahmeddel? De meg sem várja a választ: 
– Sok mindent jobban kell… 
Ujjaival az asztalon dobol. 
– Szorgalmasabban… pontosabban… tisztábban. 
És mivel egy kis nyugtalanság hullámzik át az osztályon, felemeli a kezét: 
– Csendet. 
Előre hívja Ahmedet. 
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– Játssz el valamit, Ahmed!… Na, tudod mit… – Felém fordul: – Ezt különösen jól tudja. 
Megrendítő jelenet következik: Az osztálytársaihoz képest nagy fiú, szokásos, görnyedt tartásával az 

osztály elé áll, hogy eljátssza, amint egy török szamáron ülve szomjasan poroszkál a sivatagban. Közben 
panaszos hangon kiabál: 

– Nincs víz, nincs víz…! Szomjan halok, szomjan halok…! – Majd leveti magát a padlóra, mintha a 
szamár ledobta volna. Az osztály derül. Pickmann úr nem érzi a mulatságosnak vélt móka borzalmát. 

– Mutasd meg nekünk, Ahmed, hogy imádkoznak Törökországban! És Ahmed letérdel, hogy egy mo-
hamedán imát bemutasson. Egymásra fektetett tenyerét hozzáérinti az ajkaihoz, és monoton mormolással 
érthetetlen hangokat ad ki. Közben állandóan hajlong és homlokával a földet érinti. Az osztálytársak tovább 
nevetnek, és Ahmed egyre kétségbeesettebb. De ezt senki se veszi észre. Hogy meneküljön az elviselhetetlen 
helyzetből, megpróbál valami újat előadni. 

– A mamám megtanított egy kis dalra – mondja motyogva és a földet nézi. És elkezd énekelni: 
„Apám, apám, 
küldj anyának pénzt… 
Ő is Németországba akar jönni, 
Mert ott olyan jó… 
Olyan jó Németországban,… 
Olyan jó Németországban,… 
Olyan jó Németországban!” 

Mint aki gyökeret vert, úgy áll, tehetetlenül, bénultan egy megfoghatatlan hatalommal szemben, amely 
arra kényszeríti, hogy élete legnagyobb hazugságát énekelje az osztálytársainak: „Olyan jó Németország-
ban!” 

Az egész előadás megalázkodó, kétségbeesett részvétkoldulás, ám ez a fájdalmas színjáték az osztálytár-
sakat csak kárörvendő nevetésre készteti. És Pickmann úr nem érez az egészből egyáltalán semmit. 

(…) Pickmann úr felé fordulok: 
– Szabad kérdeznem valamit az osztálytól? 
– Természetesen, asszonyom! 
– Ki volt… közületek – kezdem, és megvárom, amíg az utolsó vigyorgó is a kérdésemre figyel – ki volt 

közületek már külföldön? 
Azonnal röpködnek az országok nevei – Finnországtól egészen Afrikáig. 
– Úgy – mondom –, akkor majdnem mindannyian átéltétek már, hogy külföldön minden más, mint ná-

lunk, Németországban. Mi jut eszetekbe például? Mi az, ami teljesen más külföldön, mint nálunk? 
Jönnek az ötletek: 
– Más emberek! 
– Más nyelv! 
– Más időjárás! 
– Más ételek! 
(…) 
– Most mindenki vegyen elő papírt és ceruzát, és írjatok le egyetlen szót a papírra annak a történetnek a 

végén, amelyet mindjárt elmesélek. De csak egyetlen szót írjatok, ezzel fogtok válaszolni a kérdésemre, ame-
lyet a végén felteszek. 

A fiúk most már nagyon izgatottak, hogy mi következik: 
– Azt szeretném – folytatom –, hogy mindannyian képzeljétek el a következőket: A szüleitekkel elutaz-

tok külföldre, hogy ott nyaraljatok. Tizennégy nap múlva apátok kap egy táviratot, hogy valamilyen oknál 
fogva soha többé nem jöhettek haza Németországba. Semmit sem láthattok újra, ami kedves és drága számo-
tokra, a barátaitokat, a városotokat, a lakásotokat, esetleg még a kiskutyátokat sem. (…) 
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– Hamarosan – folytatom – a félretett pénzetek elfogy, és apátoknak valahol munkát kell találni, hogy 
élni tudjatok. Egy nap kiderül, hogy egy idegen iskolába kell mennetek. És most képzeljétek el: Ott álltok 
egy osztályban, ahol mindenki idegen, a tanárok, a sok gyerek, az egész környezet. Szeretném, ha most nem 
gondolkodnátok, hanem átéreznétek, hogy milyen érzés is lenne az. 

Rövid szünet után felszólítom őket: 
– És most írjatok egy szót a papírra, egyetlen szót! Mire lenne sürgősen szükségetek, ha ilyen helyzetbe 

kerülnétek? Nagy csönd van, és egy kis habozás után megteszik a fiúk, amire kérem őket! Nem tart sokáig, 
az elsők már jelentkeznek is: 

– Részvétre van szükség – véli az egyik. 
– Megértésre – mondja a másik. 
De sokan csak azt írják, hogy „Segítség”. 
– Ez az igazi szó, valóban átéreztétek. Sürgős segítségre van szüksége annak, aki ilyen helyzetbe kerül. 
Ezzel elbúcsúzom az osztálytól és Pickmann úrtól, aki meglehetősen értetlenül dörzsöli a szemét, mintha 

ezzel kívánná visszahozni magát a jelenbe.” 
(Ude-Pestel, Anneliese: Ahmed. Egy játékterápia története) 
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