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BEVEZETŐ 

Kedves Kolléga! 

Tanári kézikönyvünk az Etika 7. és Etika 8. évfolyamos újgenerációs tankönyvek tanításához 

kíván segítséget nyújtani. Kitérünk a tantárgyi alapkoncepcióra, az újgenerációs tankönyvek 

fejlesztési elveire és az etikatankönyvek jellemzőire, ezek illeszkedésére. Részletesen áttekint-

jük a két tankönyv (tankönyvpár) leckéit, és összevetjük az előző tankönyvpár (Etika 5. és 6.) 

szerkezetével, feladattípusaival. Magyarázatot, illetve javaslatokat fűzünk a feldolgozáshoz. 

Több helyen kínálunk online forrásokat kiegészítő anyagként a tanításhoz vagy tanári tudás-

bázisként. Az etika esetében szinte bármilyen forrás beépíthető a tanításba a megfelelő tanári 

támogatással. Különösen érvényes az, hogy a tankönyv csak eszköz, amelyet a tanulócsoport 

tudása, érdeklődése vagy aktuális igényei szerint alkalmazunk. A kézikönyv célja ezért az is, 

hogy támogassa a tananyagkezelés rugalmasságának a megerősödését.  

Fontos tudni, hogy a tantárgy elnevezése 2016 szeptemberétől erkölcstanról etikára 

változott, azonban az alapdokumentumok (Nat, kerettanterv) és a szakirodalom nagy része az 

erkölcstan elnevezést használja. Az átnevezés miatt az OFI korábbi újgenerációs erkölcstan 

tankönyvei – Erkölcstan 5., 6. és 7. – azonos tartalommal, de új néven jelentek meg, az Etika 

8. pedig az Erkölcstan 8. kísérleti tankönyv átdolgozása.

A kézikönyvet azoknak a kollégáknak is ajánljuk, akik nem rendszeresen vagy egyáltalán 

nem használják az újgenerációs tankönyveket az etika tanításában. Az általános tantárgyi kon-

cepció és tartalom bemutatása, a gyakorlati ötletekkel összekapcsolva nekik is hasznos lehet. 

A kézikönyv 4 nagy szakaszból áll. Az első részben (I.) az újgenerációs tankönyvek jel-

lemzőit mutatjuk be, de már itt is fontos információkat, példákat találhat az olvasó a tanköny-

vek alkalmazására vonatkozóan. A második nagy szakaszban (II.1.) az Etika 7. és 8. tankönyvek 

felépítését, tantárgyi tartalmát és feladattípusait ismerheti meg. A két tankönyv szerkezete 

azonos, ezért ezt egy egységben tárgyaljuk. A harmadik szakaszban (II.2.) részletesen mutatjuk 

be a tankönyvek fejezeteit, leckéit. A negyedik szakaszban (III.) általános módszertani, terve-

zési és értékelési javaslatokat teszünk. Felhívjuk a figyelmet a nagyszámú lábjegyzetre, ame-

lyekben kiegészítő megjegyzések, módszerleírások és online források találhatók. 

Mivel a kézikönyv nagy terjedelmű, érdemes részletekben olvasni. Ugyanakkor nem 

javasoljuk az olvasónak, hogy egyes részeket teljesen kihagyjon, mivel a tantárgy tanítását se-

gítő javaslatok különböző szakaszokban jelennek meg. Ez alól kivétel a II.2. pont, ahol termé-

szetesen az éppen használt tankönyv leírását tanulmányozhatja. Ha az olvasó elsősorban a 

tantárggyal, a tantárgy tanítási módszereivel ismerkedik, akkor az I.1., II.1. és III. pontok elol-

vasását javasoljuk először. Ha már a tankönyvek használatához keres segítséget, akkor az I.2. 

pont és a II.2. pont azon részeit ajánljuk, amelyekkel a tanévben foglalkozik. (Javasoljuk, hogy 

ne leckéről leckére, hanem először legalább fejezetenként ismerkedjen meg az anyaggal, hogy 

az összefüggéseket is átlássa.)  

A kézikönyv egyes, a tantárgyra vonatkozó általános leíró szakaszai megfelelnek az ötö-

dik-hatodik évfolyamos tankönyvet támogató tanári kézikönyv részeinek. (Elérhető: 

tankönyvkatalogus.ofi.hu oldalon és az okosportálon.) 

http://tankonyvkatalogus.hu/
https://portal.nkp.hu/
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA

A tankönyvekkel való ismerkedést azoknak az általános céloknak a bemutatásával kezdjük, 

amelyek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013 és 2017 között – a kísérleti, kipróbálásra 

kerülő, majd az újgenerációs tankönyvek létrehozása során – kitűzött.1 Ehhez azonban először 

áttekintjük az etika2 tantárgy legjellemzőbb vonásait, annál is inkább, mivel ezekre az egész 

kézikönyvben hivatkozni fogunk. Látni fogjuk azt is, hogy e tantárgy tanítási koncepciója és a 

tankönyvek általános jellemzői könnyen megfeleltethetők egymásnak. 

I.1. Az etika (erkölcstan) tantárgy tanításának alapelvei: a tantervi koncepció és a

módszertan

Ahhoz, hogy a tankönyveket használni tudjuk, mindenekelőtt tisztában kell lennünk a tantár-

gyat megalapozó dokumentumokban, a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben3 

meghatározott tartalmakkal. Ezek részben arról szólnak, hogy mit tanítsunk, de éppen olyan 

fontos az is, hogyan tegyük ezt, és miért éppen így. Megfogalmazódik, hogyan illeszkedik a 

tanítási koncepció a gyermek tanulásához és tudásához. A kézikönyvben rövid összegzést mu-

tatunk be mindezekről, kiemelve a tantárgyi koncepció kulcsgondolatait és a tartalmi szerke-

zetet. 

A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott rövid meghatározás két kulcsgondolata: 

„Az erkölcsi nevelés a minden emberben jelen lévő erkölcsi érzék kiművelését jelenti; ami nem 

kifejezetten egyik vagy másik tantárgy feladata” és „[a tantárgy] Nem kész válaszokat kínál, 

hanem a kérdések felismerésére és értelmezésére törekszik. A morális helytállás értelmének 

sokoldalú megvilágításával segít különbséget tenni jó és rossz döntés között”. Erre épülve a 

kerettanterv meghatározza a tanítási koncepciót, amelynek alapelvei: a gyermekközpontúság 

– gyermeki tudás, aktív tanulás, egyéni fejlődés –; a közösség szerepe; a tanárszerep megvál-

tozása; a rugalmasság elve a tervezésben; az egyéni értékrendek tiszteletben tartása az érté-

kelésben és a módszertani gazdagság. Néhány gondolat a kerettantervi bevezetőből:

 „A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának

szerkezetét.” – Ebben a tantárgyban különösen fontos a gyerekek tudása, eddig kiala-

kult értékrendje és az arról alkotott tudásuk,4 megélt érzelmeik, tapasztalataik: első-

sorban ezzel az „anyaggal” dolgozunk. A tanítás tartalmát ehhez igazítjuk, ezért kezel-

hető és kezelendő rugalmasan a tananyag.

1 Részletesen: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-ujgeneracios-tankonyvek-fejlesztesenek-
koncepcionalis-hattere#main-content 
2 A tantárgy elnevezése hivatalosan 2016 szeptemberétől etikára változott, azonban az alapdokumentumok 
(Nat, kerettanterv) és a szakirodalom nagy része az erkölcstan elnevezést használja. 
3 A kézikönyv III.4.1. pontjában megtalálható ezek elérhetősége. 
4 A személyes értékrend és erkölcsi szabályok egy része valószínűleg nem tudatos. 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-ujgeneracios-tankonyvek-fejlesztesenek-koncepcionalis-hattere#main-content
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-ujgeneracios-tankonyvek-fejlesztesenek-koncepcionalis-hattere#main-content
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 „…az értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyezte-

tés tárgyát a közösségeken belül” – Éppen ezért feladatunk az órákon is a különböző, 

tudatos, esetleg nehezen megfogalmazható, a magunk számára is feltárandó, megér-

tendő gondolatok megosztása, összevetése. 

 „Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat 

aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevő-

iként tekint.” – Ezen alapszik a tanítási koncepció és a módszerek kiválasztása is. Hasz-

náljuk a gyerekek – már egészen kis korban meglévő, de az iskolában talán kevésbé 

lehetőséget kapó – érvelő, elméletalkotó, elemző, önreflexiós képességeit.  

 „…nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztésközpontú.” „A tan-

anyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható ta-

pasztalatokra, illetve személyes élményekre.” – Az elsődleges tartalom a gyerekek egy-

egy témáról alkotott tudása, és mivel ez mindenkinél különböző (hiszen más-más él-

mények érik őket), egy osztályban – a pedagógust is beleértve – igen széles körű tu-

dástartalommal dolgozhatunk. Az ezen kívül megjelenő ismeretanyag (akár a tan-

könyvből, akár egyéni kutatásból, akár a tanártól származik) funkciója az, hogy egy 

adott jelenségről minél részletesebb képet kapva több szempontot is figyelembe tud-

junk venni döntéseink és ítéleteink meghozatalakor. A széles módszertani paletta nem-

csak változatossá és érdekessé teszi a tanórákat, hanem a képességfejlesztést is szol-

gálja. A beszélgetések és viták fejlesztik a produktív és befogadói anyanyelvi képessé-

geket, a megértésre törekvés a gondolkodás pontosságát kívánja, az esetelemzés 

igényli a nézőpontváltás és az empátia képességét, a szituációs játékok a nemverbális 

üzenetek megértését fejlesztik, a fiktív helyzetek elképzelése a kreativitás mellett az 

ok-okozati összefüggések felismerését és a tervezést fejlesztik… és még sorolhatnánk. 

Az etikaórán végzett tevékenységek önmagukban erősíthetik a társas együttéléshez 

szükséges képességeket, kompetenciákat. Fontos annak megértése, hogy ezen az órán 

a tanulóktól nem a megtanulandó tananyag visszaadását várjuk, hanem a közös gon-

dolkodást és az egyéni értelmezések, vélemények alakítását. Néhány jól megfogalma-

zott alapelv segítheti ezt, például: nincs rossz válasz; meghallgatjuk egymást; mindenki 

véleménye egyformán fontos; jogod van nem nyilatkozni. 

 „A pedagógus feladata ezért nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az er-

kölcsi jóval kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem 

elsősorban a figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, 

a kérdezés, a gondolkodás és az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, vala-

mint a nézőpontváltást gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása.” – Az etika-

órán a figyelem a pedagógusról a gyerekre fordul, a tanár elsősorban moderátor: a 

beszélgetést tereli, mederben tartja, a vita feltételeit biztosítja, visszajelzésekkel segít-

heti a tanulókat egymás megértésében. Ezzel a viselkedéssel egyúttal mintát is nyújt a 

kulturált vitára, valamint a bizalmi légkört igyekszik megteremteni. Fontos, hogy a gye-

rekek ne azt érezzék, hogy a tanár „tudja” és el is várja a „helyes” választ. Ugyanakkor 

egy témában a tanulókhoz hasonlóan ő is megoszthatja saját meglátásait, véleményét 

a beszélgető közösséggel.  
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A tantárgy tematikai koncepciója egy 8 évre kiterjedő, az alsó és felső tagozatot egységben 

kezelő témahálón alapszik.5 A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott témákat hat nagy té-

makörben, kétévente ismétlődő, spirálisan épülő rendszerben helyezték el a kerettanterv 

szerzői: 1. Én magam, 2. Én és a társaim, 3. Én és közvetlen közösségeim, 4. Én és tágabb 

közösségeim, 5. Én és a környezetem, 6. Én és a mindenség.6 A spirális szerkezetet az indokolja, 

hogy a gyerekeknek ezekkel a témákkal kapcsolatban – amelyek életüknek szinte minden te-

rületét érintik, és ezért igen sok tapasztalatuk, saját élményük és elméletük van róluk –, élet-

koruk előrehaladtával újabb gondolataik, meglátásaik születnek, és tudásuk folyamatosan új-

raszerveződik, beépítve a tanultakat.7 A hat témakör két év alatt jelenik meg a tanítási folya-

matban, és bár a kerettanterv egy adott elv alapján építi fel a hálót – az „Én”-től indulva a 

társas kapcsolatokon át a környezetbe, majd a „nem látható” világba érkezünk –, a kerettan-

terv biztosítja a pedagógus számára a témák sorrendjének kezelésében a rugalmasságot: „Sem 

a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymásutánja nem jelent azonban előírt 

sorrendet a tanulási folyamat számára a kétéves szakaszokon belül. Az, hogy melyik kérdéskör 

mikor kerüljön elő, legjobban helyben határozható meg.” Az etika tanítását megalapozza a ru-

galmasság elve. Habár a tervezés továbbra is a pedagógus fontos feladata, jó, ha állandóan 

figyeli a gyerekek megnyilvánulásait, és ha olyan témához érnek, amely a tanulóknak igazán 

fontos, aktuális, akkor abban lép tovább. Ugyanígy: a tankönyv anyagai, feladatai szabadon 

kezelhetők abból a célból, hogy a lehető legjobban igazodjanak a tanulócsoport igényeihez és 

a fejlesztési célokhoz. 

 „…az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az osztályozás 

nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres megerősí-

tése.” „Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, illetve 

egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes 

vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tan-

tárgy lényegi funkciója.” – Az értékelés, osztályzás módozatait tehát a pedagógusnak kell ki-

dolgozni, de fontos, hogy a szóbeli visszajelzések se minősítsék a tanulói vélemények tartal-

mát.8 Kérdésekkel, vitával, továbbgondolásra ösztönzéssel, az ismeretek bővítésével biztosít-

hatunk időt a tanulóknak a töprengésre, arra, hogy ők maguk jussanak következtetésekre, és 

el kell fogadnunk azt, hogy ez hosszú folyamat. Az erkölcsi ítéletalkotáshoz szükséges képes-

ségek fejlődését érdemes értékelni. 

  

                                                           
5 Tartalom és a témaháló: http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny, 
http://www.erkolcstant-tanitok.hu/2013/09/18/a-tantargy-tartalmarol-a-kerettantervrol/. 
6 A témakörök Én és a... elnevezését az indokolja, hogy habár közösségben élő lények vagyunk, a világot mindig 
csak ránk jellemző módon látjuk, és döntéseinket mindig saját magunk hozzuk meg. 
7 Beépítve a tanultakat  – értjük ezen az egyénileg megalkotott tudást, következtetést, felfedezést is. 
8 A véleménynyilvánítás módjának minőségét viszont igen. 

http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny
http://www.erkolcstant-tanitok.hu/2013/09/18/a-tantargy-tartalmarol-a-kerettantervrol/
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I.2. A tankönyvfejlesztési célok megjelenése az Etika 7. és 8. tankönyvekben 

I.2.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

A korszerű műveltségkép egyaránt jelenti a jelenkor műveltségének bemutatását (tudomány, 

művészet, kortárs alkotások, elméletek), és azt, hogy a műveltséget a tanulók számára a való-

sághoz kapcsolva jelenítsük meg. A kanonizált kijelentések helyett ismertessük meg őket az 

emberi gondolkodás és viselkedés dinamizmusával, sokféleségével, és segítsük őket abban, 

hogy feldolgozzák az őket körülvevő, gyakran változó információkat. Személyes tudásukat és 

a közvetített tananyagot kapcsolják össze, képességeik segítségével adott helyzetekben alkal-

mazzák, a megismert – vagy már ismert – fogalmak tartalmát folyamatosan bővítsék, újabb 

kontextusban is értelmezzék, alkalmazzák! 

Bár az etikának nincs olyan karakteres új tananyagtartalma, mint például a történelem-

nek vagy a fizikának, a tantárgyi tematika általánosságban foglalkozik az emberrel és a kör-

nyező világgal, elsősorban az etikai kérdéseken keresztül: bejárjuk azokat az emberi viszonyo-

kat, viszonyulásokat, helyzeteket, amelyekben erkölcsi döntések elé kerülhetünk (Mi a jó? Mi 

a rossz? Mit tegyek? Mit ne tegyek?). Az etika tantárgy elsősorban a többi tantárgy által köz-

vetített ismeretekre és a tanulók előzetes tudására épít. Elsődleges célunk az, hogy a gyermek 

a jelenben igazodjon el, ezért a felvázolt helyzetek, feltett kérdések részben a saját életére, 

részben a körülötte zajló eseményekre vonatkoznak. A személyes véleményalkotás egyben az 

információk folyamatos feldolgozását jelenti. Ugyanakkor a felsőbb évfolyamokon már egyre 

több információközlő szöveg, kép jelenik meg, illetve nagyobb a szerepe az egyéni kutatásnak. 

 

Példák – az információk valósághoz kapcsolására és személyessé tételére:  

 

Etika 7./2. lecke 4. feladat 

Mit üzenjünk a jövőbe utódainknak?  
Az időkapszula olyan tartály, amelybe a jelen különböző tárgyait, megőrzésre méltó emlékeit 
helyezik el úgy, hogy a távoli jövőben élő emberek megtalálják. 

 Kiscsoportokban tervezzetek meg egy időkapszulát! Ötleteljetek, mi mindent rejtené-
tek el benne a jelenkorról! Rendezzétek halmazokba az ötleteket: például emberi ar-
cok, a szeretet megnyilvánulásai, zenék, művészeti alkotások, hasznos technológiák, 
természeti jelenségek, fontos események stb. Majd készítsetek listát egy-egy témá-
ban: mi legyen az öt legfontosabb zene/kép/emberi csoda stb.! 

 Válasszatok ki néhányat ezek közül, és beszéljétek meg, vajon ismerni fogják-e ezeket 
utódaink ötven vagy száz év múlva! 

 

Etika 7./9. lecke 5. feladat 

Férfi – nőies szakmában 
„– Mit szólt a környezete, a családja, vagy éppen a gyerekek szülei ahhoz, hogy férfi tűnt fel 
az óvodában? 
– Úgy érzem, hogy szükség van ezen a területen is a férfiakra, akár mint nevelő, oktató vagy 
játszópajtás. Az óvodában egyszerre fogadták meglepődve és örömmel az érkezésemet. De a 
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legfontosabb visszajelzést a gyerekek adják. Szükségük van a férfierőre, a szigorra, vagy akár 
a vadóc játékokra, s én ezt teljes mértékben képviselem.” 
 

 Fontos-e szerintetek, hogy a tanáraitok között egyaránt legyenek férfiak és nők? Függ 
ez a tanulók életkorától? 

 Gyűjtsetek inkább „fiúsnak” és inkább „lányosnak” tartott munkaköröket! Van-e 
olyan köztük, amelyről régebben másként vélekedtek? 

 Milyen visszhangot kelt, ha egy férfi „nőnek való” szakmát választ? És fordítva? 
 

Etika 7./17. lecke 8. feladat 

Családok a világ más tájain 
Párokban válasszátok ki az egyik családfotót, amelyet valamiért érdekesnek találtok! 
Képzeljétek el, hogy riportot készítetek az egyik gyermekkel családjáról, életéről! Mit kérdez-
nétek meg? Hogyan válaszolna a gyermek? Játsszátok el a riportokat, majd keressetek ha-
sonlóságokat és különbségeket a családok élete között! 

 
 

Etika 8./5. lecke 6. feladat 

Vállalkozó kedv 

 Ha van ötlet, cél, elhatározás, tudás és segítőtársak, te magad is tervezhetsz olyan 
munkát vagy eszközt, amely hasznot hajt neked is és a környezetednek is. Válasszatok 
a feladatok közül! 

a) Nézzétek meg A gondolkodás művészete c. kisfilmek közül az Ivócsap és/vagy a 
Magikme címűt (az indavideo.hu weboldalon)! 

Mi volt az alapötlet? Milyen célt szolgál? 
Kik tervezték meg? Hogyan működtek együtt ? 
Milyen nehézségekbe ütköz(het)tek? Ki segít(het)ett még nekik? 
Mi a véleményetek a találmányról?  

b) Olvassátok el a szöveget, és emeljétek ki a sikeres vállalkozás néhány jellemzőjét és 
feltételét! Ötleteljetek, mi lehet a forgalmazott termék! 

c) Tervezzetek iskolai „vállalkozást” a Gyűjteményben leírt feladat szerint.  137. oldal 
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Etika 8./9. lecke 1. feladat 

„Modernizált változat” 
Nézd meg a rajzot, majd válaszold meg ma-
gadban az alábbi kérdéseket két-három 
mondatban! Le is jegyezheted ezeket! 

 Mit mond ez a vicc a világháló és az 
új média jelentőségéről a mai kor 
emberének életében? 

 Egyetértesz-e ezzel? Csakugyan a 
közösségi oldalakon dől el manap-
ság minden fontos dolog?  

 

I.2.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

A tanulóközpontú oktatás modellje a konstruktivista pedagógia tanuláselméletéhez köthető. 

Eszerint a tanítás során a tanuló először felidézi, „megmozdítja” előzetes tudását, aztán jól 

érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendezi az új tartalmakat, lehetőséget kap az 

önálló reflektálásra és a tanultak kiterjesztésére, új kontextusokban való alkalmazására is. Az 

ismeretszerzés, amikor csak lehet, valós kérdésekből, problémafelvetésből induljon ki! A meg-

szerzett ismereteket, megkonstruált tudást a tanulók minél gyakrabban alkalmazzák további, 

akár önálló feladatokban! 

Fontos cél, hogy a tanulás során a diákoknak nyelvi és logikai intelligenciájuk mellett 

legyen módjuk több intelligenciaterület – társas, zenei, testi, térbeli, személyes, természeti – 

kreatív használatára is. A tanulás eredményességét támogatja azoknak a metakognitív képes-

ségeknek a fejlesztése, valamint azon hatékony tanulási stratégiák és technikák kialakítása, 

amelyek által a tanulók maguk is monitorozni és értékelni tudják saját tanulási folyamatukat. 

A tankönyvek lehetőséget adnak arra, hogy a tanár és a diákok alkalmazzák a kutatásalapú 

tanulást, valamint az önálló és csoportos projektmunkát. A tananyag feldolgozása minél nagyobb 

arányban történjen a tanulók aktív részvételével, páros, csoportos munkaformákkal vagy koope-

ratív technikákkal! A csoport is értékelheti saját munkáját, aktívan alakíthatja a közös szabályokat, 

a munkatervezést és a célkitűzéseket.  

A könyvekben lévő ábrák, képek nemcsak illusztrálnak, hanem többféle pedagógiai 

funkciót is betöltenek, például az előzetes tudás felidézése, problémafeltárás, kreatív felada-

tok vizuális támogatása, érzelmi-társas intelligencia fejlesztése, rendszerezés, összefüggések, 

folyamatok és problémák megértésének elősegítése, információközlés. 

Az etikakönyvek leckéinek felépítése követi a tanulóközpontú tanítás modelljét. (Rész-

letesen lásd II.1.4. pont.) A leckék ráhangoló feladatokkal kezdődnek, a feldolgozott ismerete-

ket gyakran grafikai szervező ábrába (pl. táblázatok, fürtábrák, gondolattérképek) helyezhetik 

el a tanulók, a feladatok rendszeresen reflexióra késztetik őket. A tantárgyra jellemző változa-

tos módszertan magába foglalja az alkotások készítését, dramatizálást, kutatási és kreatív fel-

adatokat és a játékokat. Ezek egy része a leckékben található, másrészt a különálló Gyűjte-

 



FI -504030701 Etika 7. |  F I - 504030801 Et ika  8 .  –  Ta nár i  ké z ikö nyv  
  
 

 11 

mény tartalmaz ilyen érdekes feladatokat. Tankönyvünkben rendszeresen jelezzük, hol java-

soljuk a közös munkát, de értelemszerűen a pedagógus határozza meg a munkaformákat, il-

letve a „Beszéljétek/vitassátok meg” utasítású feladatok mindig egész csoportos9 (moderált 

vagy strukturált) munkaformát ajánlanak. Egy-egy módszer többféle képességet fejleszt, pél-

dául a vita alapvetően nyelvi-logikai képességeket alkalmaz, a vitázás menete pedig a társas 

intelligenciát is fejleszti. A játékok igényelhetik például a testi, ügyességi vagy logikai képessé-

gek alkalmazását, de szükség van az együttműködést segítő képességekre, a játék utáni refle-

xió pedig a metakognitív tudást fejleszti. A képek, a színes vizuális elemek, a grafikai szervezők 

minden leckében megjelennek. Külön jelentősége van a képregényeknek, amelyek valós hely-

zeteket jelenítenek meg, és amelyeket a tanulók kreatívan folytathatnak, kiegészíthetnek, el-

játszhatnak. 

 

Példák – a tanítás szerkezetére, munkaformákra, képességfejlesztésre, kutatásra:  

 

Etika 7./11. lecke 1. feladat 

Ketten együtt 
Figyeljétek meg a képeken látható párokat! 
Milyen viszonyban lehetnek egymással a pár tagjai? Mire utal arckifejezésük, testhelyzetük, 
gesztusaik? 
Miről beszélgethetnek? Ki milyen stílusban szólalhat meg? Játsszátok el a jeleneteket! 
Milyen különbségeket találtok? Szerintetek mi lehet ezek oka? 

 
 

Etika 7./13. lecke Rendszerezzünk! 

Foglald össze, melyek azok a szavak, gesztusok vagy tettek, amelyek szerinted nem férnek 
össze a jó párkapcsolatról vallott elképzeléseiddel! Ezek közül mi az, amiért „sárga lapot” ad-
nál, és mi az, amiért „piros lap”, „kiállítás” jár a te világodban? A döntésedet indokold! 
 

Szavak, gesztusok, tettek, amelyek... 

gyengítik a kapcsolatot konfliktust okoznak, de megoldhatók szakításhoz vezethetnek 

   

 

 

 

                                                           
9 A frontális és a csoportos munkaformától is eltér: azt jelenti, hogy nem több csoport alakul és dolgozik párhu-
zamosan, hanem egy, de nincs egyirányú ismeretközlés, hanem többé-kevésbé szervezett módon – egy mode-
rátorral, kérdésfelvetővel – mindenki részt vesz a feladatvégzésben. 
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Etika 7./21. lecke Gyűjtemény 

Tabu (játék). Egy játékost kiküldünk. A bent maradók megállapodnak egy szóban (nehezíti a 
feladatot, ha gyakori szó) vagy egy hangban – ez a csoport koncentrálóképességétől is függ –, 
ami „tabu” lesz. [Tabu: tiltott tárgy, cselekvés, szó egy adott kultúrában.] A visszatérő játékos 
beszélgetést kezdeményez a többiekkel, akik mindaddig szívesen válaszolnak, amíg a tiltott 
szót nem kell használniuk. Akkor testbeszéddel elutasítják a kérdezőt. A feladat kitalálni a til-
tott jelet. 
 

Etika 8./15. lecke 3. feladat 

Becsaptunk-e valakit?  
A történet elolvasása után válasszatok a feladatok közül! 

a) Párokban dolgozva foglaljátok össze a történet lényegét, majd fogalmazzátok meg a 
véleményeteket! 

b) Rendezzetek vitát, dramatikus beszélgetést, amelyben értelmezitek a történetet a ba-
ráti társaság oldaláról / a kalauz oldaláról / a többi utas oldaláról / a MÁV vezetőinek 
oldaláról! 

c) Vitassátok meg! Milyen erkölcsi és milyen jogi kérdések merültek fel a történetben? 
Mit jelent ilyen helyzetben becsületesnek lenni? Vajon baleknek tekinthető-e az, aki 
egy ilyen helyzetben nem fogadja el a kalauz ajánlatát? Hogyan lehet kilépni az ilyen 
jellegű helyzetekből? 

 

Etika 8./22. lecke 3. feladat 

A magyarországi egyházak tevékenysége 
A fotók magyarországi egyházak karitatív vagy egyéb társadalmilag hasznos tevékenységét 
mutatják be. Kiscsoportokban válasszatok a feladatok közül! 

a) Gyűjtsetek össze néhány magyarországi egyházat, illetve felekezetet! Keressétek meg 
honlapjukat! Milyen jellegű híreket találtok? 

b) A képek alapján írjatok listát olyan tevékenységekről, amelyekben szerepet vállalnak 
az egyházak! Melyiknek mi a célja? Szerintetek milyen célok érdekében lenne még 
fontos tevékenykedni? 

c) Melyek azok a társadalmilag hasznos közös cselekvések, amelyben ti is részt vennétek 
– akár egyházi, akár civil mozgalmi szervezésben? 
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I.2.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

A tankönyvekben szereplő szövegek az új ismeretekből annyit és úgy mutatnak be, hogy azok 

megértése a tanulók számára megoldható kihívást jelentsen. Ugyanakkor a megértéshez a 

szövegekhez tartozó ábrák, térképek, kérdések és feladatok, valamint a különböző 

szövegfeldolgozási technikák és stratégiák a lehető leghatékonyabb segítséget biztosítják. A 

verbális közlemények megértésén túl a vizuális és zenei kódfejtés, a kommunikáció és reflek-

tálás fejlesztése is szükséges. Fontos szempont, hogy a szövegértés/-alkotás feladatainál a szó-

beli szövegre is gondoljunk. Az etikában ez különösen nagy szerepet kap, mivel a beszélgeté-

sek, viták, a véleményalkotás nagyobb részben szóban zajlanak. A problémák felvetése, a kér-

dések továbbgondolása, más vélemények értelmezése párhuzamosan fejleszti a gondolkodási 

és kommunikációs készségeket. Külön figyelmet kap a kommunikáció minősége, a szövegalko-

tás tudatos vizsgálata. A szövegalkotás történhet úgy is, hogy a produktum olyan egyéni gon-

dolat lesz, melyet nem kell kifelé közvetíteni (kimondani vagy leírni): célunk, hogy a tanulók 

megszokják azt, hogy egy-egy észlelt jelenség kapcsán elgondolkodjanak, magyarázatokat, íté-

leteket alkossanak, illetve értelmezzék társaik megnyilvánulásait. Éppen ezért gyakoriak a 

nemverbális kommunikációra, képolvasásra épülő feladatok. 

A felsőbb évfolyamokon egyre több az ismeretterjesztő szöveg és egyre szélesebb a 

műfaji paletta (versek, újságcikkek, internetes hírek, reklámszövegek, dalszövegek, tájékoz-

tató kiadványok stb.). Az olvasmányokra is jellemző, hogy rövid, szövegértelmezésre irányuló 

kérdések után a tartalom néhány fókuszpontját sokszínűen dolgozzuk fel, illetve továbbgon-

doljuk. Nem hagyhatók ki a külső hivatkozások, ajánlások szövegei, amelyek feldolgozásához 

szükség lehet tanári segítségre, de ezzel is arra késztetjük a tanulókat, hogy az őket a minden-

napokban körülvevő verbális közléseket is megtanulják értelmezni és kritikusan szemlélni. Re-

ményeink szerint a gazdag válogatás kedvet kelt az eredeti szövegek, források megismerésére 

is. 

Valamivel kevesebb szerep jut az írott szöveg alkotásának („fogalmazásnak”) – opcio-

nálisan a pedagógus növelheti az arányt –, de különösen a kutató és projektfeladatokban 

komplex, szöveges-vizuális alkotásokat kérünk a tanulóktól.  

 

Példák – szövegértésre/ -alkotásra: 

 

Etika 7./18. lecke Összegző kérdések 

Írjatok közösen fogalmazást, jelenetet vagy forgatókönyvet, esetleg készítsetek plakátot, 
melynek tételmondata vagy zárlata: Egyetlen család sem értékesebb a többinél, csupán az, 
ahol tisztelik és szeretik egymást. 
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Etika 7./5. lecke 2. feladat 

„Legyetek jók, ha tudtok!” 
Dolgozzatok kisebb csoportokban! Válasszatok öt erényt az alább felsoroltak közül!  

 
 

 Vitassátok meg, egyetértetek-e azzal, hogy ezek valamilyen szempontból értékek! In-
dokoljátok véleményeteket! 

 Mi az ellentéte az általatok választott erénynek? Megfogalmazhatjátok körülírva is! 
 Válasszatok egy erényt, és keressetek egy olyan valódi vagy kitalált személyt, aki je-

leskedik ennek gyakorlásában! Mutassátok be a többieknek, ők pedig találják ki, me-
lyik erényre gondoltatok! 

 Képzeljétek el, hogy kapcsolatba léptek egy másik világgal, melynek lakói soha nem 
hallottak a különböző földi erényekről! A csoport válasszon egy erényt, amelyet min-
denki fontosnak tart! (Lehet olyan is, amelyik nincs a listán.) Írjatok le egy üzenetet az 
idegenek számára, melyben elmagyarázzátok, mi is ez az erény, és azt, hogy a Föld 
lakói miért tartják követendőnek, értékesnek! 

 

Etika 7./20. lecke 1. feladat 

A mi törvényeink 
A részlet egy izgalmas regényből való. Egy szerencsétlenség követ-
keztében egy csapat fiú a túlélésért küzd egy lakatlan szigeten. Mi-
után törvényt alkottak az együtt élés módjáról, Ralphot választot-
ták meg vezetőjüknek. Jack azonban ebben a jelenetben ellent-
mond neki. (A Gyűjteményben hosszabb részletet olvashattok a 

könyvből.  157. oldal.) 
 Vajon ki a képen Ralph és ki Jack? Miből gondoljátok? 
 Mik lehetnek Ralph és Jack céljai? Hogyan érhetik el? 
 A jelenet harmadik szereplője Röfi. Egyetlen mondatából mi 

derül ki róla? 
 Hogyan élhetik túl a fiúk, hogy távol kerültek a civilizált világtól? Mire van ehhez szük-

ségük? 
 Mi legyen egy magányos szigetre vetődött csapat első három legfontosabb törvénye? 

Mindenki írjon hármat, majd hármasban egyeztessetek róla: húzzátok ki, ami még-
sem olyan fontos! Utána ismételjétek ezt egyre nagyobb csoportokban! 

 Mit gondoltok, létezhet-e egy közösség törvények, vagyis szabályok nélkül? Milyen 
következményei lesznek annak, ha nincsenek szabályok? 
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Etika 8./6. lecke Gyűjtemény 

A szakmák és én 
Alább egy szakma részletes leírását tanulmányozhatjátok. Kiscsoportokban elemezve beszél-
jétek meg, találtatok-e meglepő vagy nem érthető elemet a táblázatban! Majd készítsetek 
hasonló profilt a 32. oldalon látható, tetszés szerinti szakmához. (A táblázat forrása: 
http://eletpalya.munka.hu/palyakorok és a http://eletpalya.munka.hu /foglalkozasok webol-
dalak.) Egyéni munkában interjút kérhetsz felnőtt ismerőseidtől saját munkájuk bemutatá-
sára. 
 

Jellemző tevé-
kenységek 

Ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását a gazdálkodóegységeknél. 
Szakvéleményezi az új építményeket tűzvédelmi szempontból. 
Tűz esetén oltja a tüzet, megakadályozza a terjedését. Közreműködik a 
katasztrófahelyzetek felszámolásában. 
Segít a károk elhárításában. 
Műszaki mentést végez a közúti, vasúti, vízi és légi baleseteknél. Gon-
dozza és karbantartja a járműveket és a műszaki eszközöket. Képzése-
ket, tájékoztatásokat tart a tűzesetek megelőzése érdekében. 

Munkakörnyezet A munkavégzés helye rendkívül változatos, mindig az adott káreset ha-
tározza meg. A munkavégzés során gyakran együtt kell működni a 
rendőrséggel, a polgári védelemmel, katonasággal, illetve a lakosság-
gal. 
A tűzoltó az időjárási viszonyoktól függetlenül végzi a munkáját, el kell 
viselnie a tűző napot, az esőt és a fagyot egyaránt. 

Egészségügyi  
tényezők 

Forróság 
Nedves, nyirkos környezet 
Magas por-, pára- és zajterhelés 
Allergizáló és vegyi anyagokkal történő munkavégzés 
Fokozott balesetveszély: robbanás, áramütés, lezuhanás, égési sérülés 

I.2.4. A digitális műveltség fejlesztése 

A taneszközök lehetőséget és ösztönzést adhatnak a korszerű kommunikációs technológiák 

tanításban és tanulásban való alkalmazásához és a tanulási-tanítási folyamatok személyre sza-

bott támogatásához, mód nyílhat egyéni tanulási utak kialakítására. A tanulók kooperatív jel-

legű feladatokat is tudnak végezni, produktumaikat megoszthatják egymással. A tanulók pro-

duktumai egyéni, online portfóliókba rendezhetők. Az internet a tanítás és a tanulás hasznos 

ismeretforrásává válhat. A nyomtatott tankönyv anyagai bővíthetők az interneten fellelhető 

tartalmakkal, és betervezhetők a tanításba.10 Mindehhez persze a megfelelő technikai hát-

térre van szükség, ezért tankönyveinkben mind a hagyományos, mind a digitálisan támogatott 

tanítási módok szerepelnek. 

Az etika számára az internet és a digitális technológia nemcsak a tanulási felület lehe-

tősége, hanem egyben a tanulás egyik fókusza is. A virtuális világ kialakulásával különösen 

                                                           
10 Hasznos segédanyag: http://tanarblog.hu/attachments/3192_IKT_modszertan.pdf 

http://tanarblog.hu/attachments/3192_IKT_modszertan.pdf
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élessé váltak bizonyos etikai kérdések – és egyben a prevenciós célok is. A digitális kompeten-

cia fontos része a kritikai szemlélet, a hírek közötti eligazodás képessége, önmagunk és privát 

szféránk védelme és a másokra vonatkozó viselkedésünk felelősségének felismerése. Tan-

könyveink sok feladatban ajánlanak gyűjtőmunkát, amelyben a világháló anyagait dolgozhat-

ják fel a tanulók, valamint weboldalakat, amelyeket saját kedvükre tanulmányozhatnak.  

Ugyanakkor éppen a világháló sajátosságai miatt nagy feladat hárul a pedagógusra. Ha 

hivatkozást ad meg a tankönyv, akkor a pedagógusnak ellenőriznie kell a tervezés folyamán, 

hogy: 

a) létezik-e még az oldal, jó-e a link,11  

b) nem változott-e meg a tartalom,12  

c) hogyan segítheti a feldolgozást, ha szükséges (például az elérési utak megadásá-

val),  

d) az ott megjelenő konkrét tartalomhoz milyen feldolgozó vagy előzetes strukturáló 

szempontokat, kérdéseket tervezzen,  

e) milyen környezetben van az adott oldal, milyen lehetséges kérdések merülhetnek 

fel a tanulókban.13  

 

A problémák hasonlók, ha keresőszavakkal böngészünk a neten. Ugyanakkor tudjuk, 

hogy a gyerekek éppen ilyen helyzetekkel szembesülhetnek nap mint nap böngészés közben, 

ezért mindenképpen szükséges ezzel foglalkozni. 

 

Példák – a digitális tartalmak feldolgozására, a digitális világgal kapcsolatos kérdésekre: 

 

Etika 7./4. lecke 10. feladat 

Web-illem 
Több weboldalon szabályokat vezettek be a megfogalmazások módjára vonatkozóan. Ilyen 
például: Viselkedj kulturáltan! Úgy szólj másokhoz, ahogy szemtől szemben is beszélnél ve-
lük! Ne személyeskedj, ne légy agresszív, ne zaklass másokat! 

 Egyetértesz-e azzal, hogy szükséges az ilyen szabályok megfogalmazása? Ha nem, mi-
ért? Ha igen, milyen szabályt fogalmaznál meg? 

 Egyetértesz-e azzal, hogy a honlap szerkesztője a nem megfelelő hozzászólásokat tö-
rölje? 

 

  

                                                           
11 Lehet, hogy a tartalom megtalálható, de a honlapkezelő más felületre vitte át, ilyenkor keresőszavakkal pró-
bálkozhatunk.  
12 A szerkesztési elvek változhatnak: bulvárosodhat az oldal, vagy időszakosan (számunkra) nem megfelelő tar-
talmak is megjelenhetnek, különösen hírportálokon. 
13 Kiszámíthatatlan, például a YouTube egy adott videó mellé válogathat, ajánlhat olyan más videókat, amelyeket 
nem szívesen kínálunk fel a tanulóknak.  
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Etika 7./5. lecke 5. feladat 

Hogyan döntsek? 

 
Beszéljétek meg a képregényben ábrázolt helyzetet! Kik lehetnek a szereplők? Mi történik a 
közösségi oldalon? Milyen választási lehetőségek állnak a fiú előtt ? 
Rendezzetek vitát! Egyik tanuló legyen az, akinek döntenie kell. A többiek két csoportban fel-
váltva mondjanak 3-3 érvet az egyik (a), illetve a másik (b) döntés mellett! Az érvek elhang-
zása után a játékos hozzon egy döntést! (Lehet eltérő is a bemutatottaktól.) Utána mesélje 
el, mi alapján döntött, mennyire saját érzései és mennyire az érvek befolyásolták! Ezután vá-
laszthattok másik esetet a 34. oldalról! 
 
Etika 8./9. lecke 7. feladat 

Hogy az internet biztonságosabb hely legyen…  
Alkossatok 4-5 fős csoportokat, és oldjátok meg az alábbi feladatok egyikét! 

a) Készítsetek alsósoknak szóló plakátsorozatot a biztonságos internethasználat 3-4 fon-
tos szempontjáról! Ötleteket meríthettek a következő, kicsiknek szóló, magyarul be-
szélő rajzfilmekből: A YouTube-on az OVCE.sk filmjei: Ne táncolj a farkassal! – Gyapjú 
nélkül – Eltitkolt barát – A fehér juh. A mese.tv-n a gyermekeink internetes bizton-
sága cím alatt láthatókból: Chat élmény és csatolmány – Sosem vagy egyedül – Netre 
fel! – Bigyoo ’Bot színre lép 

b) Keressetek példát valamelyik népszerű közösségi oldalon olyan profilra, amely min-
den tekintetben megfelel az internetes biztonsági javaslatoknak! Állítsatok mellé egy 
„sok sebből vérző”, „óvatlan profilt” is, és mutassátok be őket a csoportnak, kiemelve 
problémás vonásaikat! 

c) Vizsgáljátok át a közösségi oldalakon saját profiljaitokat biztonságosság szempontjá-
ból, és ha szükséges, javítsátok a hibáikat! 

 

Etika 8./ A népesedési változások problémái – projektfeladat 

A Föld népessége 1900 és 2100 között 
Az emberiség létszáma, a Föld népessége folyamatosan és rendkívül gyorsan növekszik. Kis-
csoportokban végezzétek el az egyik kiválasztott feladatot, és számoljatok be az eredmény-
ről! Majd közösen gyűjtsetek olyan erkölcsi vagy egyéb problémákat, amelyeket az informá-
ciók felvetnek számotokra! 

a) Gyűjtsetek adatokat arról, hogyan változott a Föld népessége az elmúlt száz évben! 
Hány százalékát adja a világ népességének jelenleg Európa, illetve Magyarország? 

b) Vizsgáljátok meg a következő előrejelzést: A világ népessége kontinensek szerint 
www.ksh.hu/interaktiv_grafikonok! 

c) Nézzétek meg a www.worldo-meters.info/hu honlapot! Mit jelentenek a változó szá-
mok? 

d) Keressetek rá az interneten a „the world as 100 people” kifejezésre. A talált diagram-
ról milyen fontos adatokat tudtok leolvasni? 
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I.2.5. A tankönyvsorozaton belüli fokozatosság 

A kerettantervek évfolyampárokra határozzák meg a tartalmakat, ezért egy tankönyvcsaládon 

belül az első kettő (5–6. évf.) és a második kettő (7–8. évf.) tankönyv illeszkedik egymáshoz. 

Ugyanakkor, mivel az etikánál a spirális szerkezet miatt a nagy témakörök azonosak, az alap-

vető vonásokat mindegyik könyv tartalmazza. Minden módszer és szövegtípus megjelenik már 

az ötödikes könyvben is, a felsőbb évfolyamokon a főtémáknak, a résztémáknak és az életkor-

nak megfelelően helyeződnek át a hangsúlyok. Az Etika 5. és 6., valamint a 7. és 8. újgenerációs 

tankönyvek szoros egységet alkotnak, azonos szerkezetben, azonos vizuális megjelenéssel, a 

diákok számára is azonosítható struktúrában. A tartalmak, célok és értékek érthetően, vizuá-

lisan egységesen jelennek meg a tankönyvekben. (Részletesen lásd II.1.2.) A tantárgy multi-

diszciplináris jellege miatt kapcsolódnak a felső tagozat tankönyveihez, különösen a történe-

lem, irodalom, magyar nyelv és kommunikáció, biológia, földrajz tantárgyak tananyagaihoz. 

Hangsúlyosan jelennek meg a következő értékek: 

 az érzelmi intelligencia és empátia fejlesztése, 

 interkulturális szemlélet érvényesítése: a kultúrák sokféleségének elfogadása, 

 kooperációra, szolidaritásra, erőszakmentességre nevelés, 

 környezettudatosságra, a fenntarthatóságra való figyelem, 

 a kulturális eszköz- és jelrendszer elsajátítása, jártasság kialakítása ezek használatában, 

 kommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése, helyes nyelvhasználat, jó szöveg-

értési és szövegalkotási kompetenciák kialakítása, 

 a vizuális és a digitális kultúra eszközrendszerének elsajátítása. 

I.3. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

A kísérleti tankönyvek kipróbálása alapján történt átdolgozás során figyelembe vettük a beér-

kező tanári véleményeket. A többféle meglátásból, szakmai tapasztalatból kirajzolódó fő 

irányelvek alapján a következő módosításokat tettük a 7–8. évfolyamos tankönyveknél: 

 A leckék sorrendjét logikusabbá tettük, jobban igazodva a kerettantervi felépítéshez. A 

leckék száma csökkent, így nagyobb szabadsággal dolgozhatók fel az évi 36 tanórában. 

A fennmaradó órákhoz több választható olvasmányt, feladatot helyeztünk el, amelyek-

nél a pedagógus változatosabb módszerekkel gazdálkodhat. 

 Tematikailag karakteresebb leckéket alakítottunk ki, egy-egy fejezeten belüli témaívet 

(résztémák egymásutánisága) következetesebben vezettük végig. 

 A leckék belső szerkezetét, ahol szükséges volt, javítottuk. A mottó és feladata jelenti 

a ráhangoló szakaszt, az első feladatok témafelvető-fogalomértelmező szerepet tölte-

nek be, majd akár több résztéma is megjelenik a leckében. A záró rovat – összegzés, 

kutatás, ajánló – megmaradt, és kiegészült (a 7. évfolyamon) egy rendszerező rovattal 

is.  
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 Fontos módosítás volt a törzsszöveg mint állandó rovat megszüntetése. Jó néhány kö-

zülük nem tartalmazott sok új ismeretet, a témához szükséges ismereteket, tapaszta-

latot a tanulók maguk is összegyűjthetik. Ezzel növelhetjük az aktivitásukat, egyéni ér-

telmezésekre késztetjük őket. Azok a szövegrészek, amelyeket tartalmasnak, informa-

tívnak ítéltünk, átalakultak „információközlő szöveggé” mint rovattípussá. Ennek az a 

jelentősége, hogy nem kap kiemelt szerepet, hanem feladatba épül be.14 

 A leckék és a Gyűjtemény feladatait úgy terveztük, hogy válogatási lehetőséget nyújt-

sunk az eltérő érdeklődésű és érettségű tanulók, tanulócsoportok számára. A témák 

különböző módszerek – ismeretközlés, játék, szerepjáték, hosszabb irodalmi részletek, 

kutatás, vita – segítségével is megközelíthetők. 

 A feladatokat és a vendégszövegeket, olvasmányokat gyermekközelibbé tettük. A ko-

rábbi tartalomhoz képest növeltük az életszerű, valóságközeli helyzetek arányát és a 

problémaközpontúságot. Külön figyelem fordul a virtuális világban megjelenő helyze-

tekre és a kommunikáció, illetve a konfliktuskezelés minőségére. A pályaválasztást elő-

segítendő, még nagyobb hangsúlyt kap az önismeret és a jövőkép. Növeltük a dialógu-

sok arányát, melyekben sokféle vélemény jelenik meg. 

 Összefoglaló leckék helyett az alsóbb évfolyamokhoz hasonlóan a fejezetek összefog-

laló-szintetizáló feladatsorral zárulnak „Visszatekintő” címmel. 

 Az alsóbb évfolyamokhoz hasonlóan a tankönyvek fontos elemei a projektfeladatok, 

melyben közvetve jelennek meg az etika témái, és közös munkára, kreatív alkotásra 

késztetik a gyerekeket. Több projekt közül lehet választani, ezek a nagy fejezetekhez 

kapcsolódnak. Különböző időtartamokat igényelnek: a néhány órástól az egész tan-

éven át tartókig.  

 A tankönyvek vizuális megjelenése áttekinthetőbb, színesebb lett. A vizuális szervezők, 

piktogramok logikusan kötik össze az egyes elemeket. A tankönyvek képi világát bőví-

tettük: gazdag informatív képanyaggal és a korosztályhoz szóló grafikákkal. A leckék 

nagy részében van képekhez kapcsolódó feladat, de ha „csak” illusztrációként szere-

pelnek, akkor is alkalmasak egyéb megfigyelésekre. Továbbvittük a képregény műfaját 

a felsőbb évfolyamokra. 

 
  

                                                           
14 A törzsszövegek (főszövegek) funkciója az etika esetében megkérdőjelezhető. Ha a) nem akarunk sok ismeretet 
közvetíteni, b) el akarjuk kerülni a tanári ítéletalkotást (vagy annak sugalmazását), mivel az visszafogja a gyere-
keket a saját véleményük kifejezésétől, c) didaktikai szempontból a tanulók kommunikációját részesítjük előny-
ben (a szerzői közlések feldolgozása sokkal inkább a frontális és az egyéni munkaformát igényelheti), d) az a 
célunk, hogy a fogalmak értelmezését a tanulók maguk végezzék el (hiszen a témák fogalmai szinte mind isme-
rősek már számukra, tehát előzetes tudásként szerepelnek) – akkor legfeljebb a fogalmak felmutatásának fel-
adata marad a főszövegre, ennek következtében a szöveg túl általános vagy semmitmondó maradna, avagy játé-
kos vagy interaktív feladattal is elérhetjük ezt a célt, amely jobban illik a kerettanterv javasolt koncepciójához.  
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II. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA  

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások 

II.1.1. A tankönyvek megfelelése a kerettantervnek 

Az általános iskolai felső tagozatos etikatankönyv-család nemcsak tartalmában, hanem peda-

gógiai szemléletében is a kerettantervre épül. Mind a tartalmak – a hétköznapi élethez köt-

hető tapasztalatok, a személyes élményekre adott reflexió –, mind a gyermekszemlélet – a 

tanítás középpontjában álló gyermeki személyiség és tudás –, mind a didaktikai szemlélet – a 

tanulókra a tanulási folyamat aktív résztvevőiként tekint – a kerettanterv koncepciójának felel 

meg. Az alkalmazott módszertan változatos: a szabad beszélgetés, az önkifejező, kreatív alko-

tás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az 

iskolai és a helyi közösség esetleges problémáinak megoldása, kutató- és projektmunka is sze-

repel. A páros és a csoportos munkaformák, a játékok a kooperációt, míg az önreflexiók az 

önismeretet fejlesztik. Az önálló tevékenységek az autonómiát és a felelősségtudatot növelik. 

A társadalmi értékek közvetítése mellett gyakorlati szemléletet is alkalmaz: kommunikációs, 

vita-, konfliktuskezelési technikákat gyakoroltat. 

A kézikönyvben bemutatott két tankönyv tartalma a kerettanterv felépítését követi: a 

kétéves ciklus első három fejezetét a hetedikes tankönyv, a második hármat a nyolcadikos 

dolgozza fel.15 A leckék kapcsolhatók a tartalmi alegységekhez, viszont ugyanazon tartalmi 

elem több leckében is megjelenhet: ez a visszacsatolást, illetve a rögzítést is erősíti. (Ilyen pél-

dául a konfliktus kezelése vagy az önérvényesítés.) A tankönyvi kulcsfogalmak egy része, külö-

nösen a fejlesztendő értékek szintén több leckében jelennek meg, ezzel biztosítva a fogalom-

értelmezés mélyülését.16 

Az alábbi táblázatban röviden összefoglaljuk a két évfolyam tematikáját, és ezt illeszt-

jük a kerettantervi témákhoz. Részletesen lásd az egyes fejezetek és leckék leírásánál (II.2.), 

illetve a kerettantervekben.17 A tanítás tervezésének elején azért is érdemes áttekinteni a 

kétévfolyamos tematikát, mert a kerettantervben javasolt rugalmasság értelmében a peda-

gógus tetszés szerint strukturálhatja a két évfolyam (tankönyveinek) anyagát.18 

                                                           
15 Ugyanígy oszlik meg a hat nagy témakör az ötödik és a hatodik évfolyam között. 
16 Például: a felelősség a média, virtuális világ, párkapcsolat, közösség, család vagy az önazonosság a személyi-
ség, serdülőkor, identitás, közösség, kisebbség témakörökben is megjelenik. 
17 Felső tagozatos kerettanterv: http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html Érdemes 
áttekinteni az alsó tagozatot, hiszen sok témát ott is feldolgoztak már a tanulók: http://kerettan-
terv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html  
18 Kézikönyvünk a tankönyvalapú tanításhoz íródott, de tudjuk, hogy a tanulóknak sok helyen nincs könyve. 
Ahogy később lesz róla szó, a tankönyv tanítási segédanyagként is szolgálhat, ekkor még inkább javasoljuk a tet-
szés szerinti, a tanulócsoporthoz igazított tananyagszervezést.  

http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
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Etika 7. 

Tematikai egység 
(I. Én magam) 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret:  

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tankönyvi tartalom 

 

 

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 
vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon mi-
ért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és ho-
gyan?  
Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem 
a tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen teljesít-
ményt érhet el valaki, vagy a tanulás és a gyakorlás szerepe a megha-
tározó? 
 
Ösztönzők és mozgatóerők 
Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az ösztö-
nök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy hatnak 
ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös késztetésein-
ket?  
Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a 
negatív 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 ku-
darc, a válság? 
Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem? Elég-e az, ha csak 
magamért vagyok? 
 
Érték és mérték 
Mi az, ami igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, 
amelyek mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? Elő-
fordult-e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az értékek 
egymással, és választanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és mit 
tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet fel-
állítani az értékeim között? 

1. fejezet: Ki vagyok én? 
1. Hetedikesek lettünk (Év 
eleji ismétlés) 
 
4. Gondolkodás és nyelv 
 
 
 
 
 
 
 
6. Érték, vágy, cél 
7. A személyiség és szerepei 
8. Gyermekkor és felnőttkor 
között 
 
 
 
 
 
 

2. Vagyok, mint minden em-
ber 
3. Értelem és érzelem 
6. Érték, vágy, cél 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vagyok, mint minden em-
ber 
5. Az erkölcsi jó 
6. Érték, vágy, cél 
 
Emlékkönyv – projektfeladat 
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Tematikai egység 
(II. Én és a társaim) 

Párkapcsolat és szerelem Órakeret:  
11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tankönyvi tartalom 

 

Vonzódás 
Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 
hatásai vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez von-
zódunk, míg mások inkább 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 fele-
lősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást  
a szerelmesek?  
Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerül-
hető 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 konfliktu-
soknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes fel-
oldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás már nem 
kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket 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 ér-
dekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy éle-
tet egyetlen ember mellett? Lehet-e, érdemes-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 bán-
talmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az áldo-
zataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetett-
ség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély fenyegeti? 

2. fejezet: Párkapcsolat és 
szerelem 

8. Gyermekkor és felnőttkor 
között 
9. Lányok és fiúk, fiúk és lá-
nyok 
10. Szerelem! 
Itt a szerelem! – projektfel-
adat 
 

 

 

11. Együttjárás 
12. Derűre ború 
13. Elválás, szakítás 
15. Hogyan szeresselek? 
Itt a szerelem! – projektfel-
adat 
 
 
 
 
 
 

 
16. És boldogan éltek... 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Lányok és fiúk, fiúk és lá-
nyok 
13. Elválás, szakítás 
14. Azt mondom: NEM! 
 

 

 

 

 

  



FI -504030701 Etika 7. |  F I - 504030801 Et ika  8 .  –  Ta nár i  ké z ikö nyv  
  
 

 23 

Tematikai egység 
(III. Én és közvetlen közössé-

geim) 
Egyén és közösség 

Órakeret:  
11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Tankönyvi tartalom 

 

Közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 
az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik cso-
porthoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem szabadnak 
magam? 
 
 
 
 
Erőt adó közösség 
Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben 
különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és miben ha-
sonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit ka-
pok 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 cso-
port többi tagja? Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, 
mint ahogy a többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? 
Meg tudja-e változtatni egy ember egy csoport nézeteit vagy viselke-
dését? 
 
 
Szabadság és korlátozottság 
Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a választásaim-
ban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy közösségben, és mi az, 
amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől kaphatok segítséget, ha 
döntenem kell? Kiknek és milyen szabályoknak kell mindenképp en-
gedelmeskednem? 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 kö-
zötti választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a lelkiisme-
retem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? Figyelmeztet-e a 
lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

3. fejezet: Közösségeim 

17. Otthon, család, közösség 
18. Családi mozaik 
19. Élet zengi be az iskolát 
21. Alkalmazkodás és önálló-
ság 
22. Senki sem különálló szi-
get 
 
 
 
17. Otthon, család, közösség 
19. Élet zengi be az iskolát 
20. Nincs egyebünk, csak a 
törvényeink 
21. Alkalmazkodás és önálló-
ság 
A Vincze család – projektfel-
adat 
 
 
17. Otthon, család, közösség 
18. Családi mozaik 
19. Élet zengi be az iskolát 
21. Alkalmazkodás és önálló-
ság 
 
 
 
20. Nincs egyebünk, csak a 
törvényeink 
21. Alkalmazkodás és önálló-
ság 
A Vincze család – projektfel-
adat 
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Etika 8.  

Tematikai egység 
(V. Én és a környeze-

tem)  
I. Mi dolgunk a világban? 

Órakeret:  
11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tankönyvi tartalom 

 
 
Jóllét és jólét 
Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? 
Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Mi-
ről tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehető-
ségei közül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit sze-
retnék 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, értel-
mesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a tanu-
lásnak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi kap-
csolatoknak? Milyen foglalkozásokat tudok elképzelni magam-
nak? Mit tartok még fontosnak a boldoguláshoz? 
 
Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő fe-
szültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit 
gondolok ezzel kapcsolatban 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 inter-
netről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az 
újságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? Mi-
től függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Ho-
gyan kell tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jus-
sunk? Tudjuk-e mi magunk is alakítani a világot a médián keresz-
tül? 
 
 
 

1. fejezet: Mi dolgunk a világ-
ban? 
 
2. Amilyen vagyok 
4. Jólét, siker, boldogság 
5. Akivé válhatok 
3. Stressz, stresszoldás, függés 
 
 
 
 
 
4. Jólét, siker, boldogság 
5. Akivé válhatok 
A siker útjai – projektfeladat 
 
 

3. Stressz, stresszoldás, függés 
4. Jólét, siker, boldogság 
 
 
 
 
 

6. Média és társadalom 
7. A valóság médiaképe 
10. NETika: jog és felelősség az 
információs társadalomban 
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Tematikai egység 
(IV. Én és a tágabb közössé-

geim) 
Helyem a világban 

Órakeret:  
11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Tankönyvi tartalom 

 
Tágabb otthonunk: Európa 
Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek szá-
momra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket kö-
zelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? Miben 
hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak lakói, és mi 
mindenben különböznek egymástól? 
 
Színesedő társadalmak 
Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 
ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e je-
lenségnek 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 gazda-
gabb országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből 
menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befoga-
dásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet ez? Va-
jon ugyanolyan jogok illetik-e meg a külföldről érkezőket, mint a 
befogadó ország polgárait?  
 
Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 
szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak elő 
Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű konfliktu-
sok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az 
együttérzés a különböző kultúrák között?  
 
A társadalmi együttélés közös normái 
Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tag-
jára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan alakul-
nak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem tartják 
be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik őket? A 
büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon lehet jóvá-
tenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? Milyen 
formában próbálnak egyes emberek mások által nem elérhető elő-
nyökhöz jutni? Meg lehet-e szüntetni a vesztegetést és a korrup-
ciót? 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 általános ér-
vényre jutása érdekében? Meg lehet-e tartani azt az elvet, hogy ne 
tegyünk senkivel olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk megtör-
ténjen? 
 
Új technikák, új szabályok 
Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának te-
kinthető? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az interneten el-
érhető 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? 

2. fejezet: A technikai fejlődés 
hatásai 
 
11. A mi Európánk 
12. Magyar vagyok – otthon 
vagyok 
 
 
 
11. A mi Európánk 
12. Magyar vagyok – otthon 
vagyok 
A magyar társadalom sokszí-
nűsége – projektfeladat 
A népesedési változások prob-
lémái – projektfeladat 
 
 
 
 
8. Sztereotípiák, előítéletek 
A holokauszt – projektfeladat 
 
 
 
 
 
13. Együttélés a társadalom-
ban 
14. Egyéni és közösségi érdek 
15. Társadalmi szabálytalansá-
gok 
A Mars-kolónia – projektfel-
adat 
Egy etikai probléma körüljá-
rása – projektfeladat 
 
 
 
 
 
 
 
9. Behálózott világ 
10. NETika: jog és felelősség az 
információs társadalomban 
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Tematikai egység 
(VI. Én és a mindenség) 

Hit, világkép, világnézet 
Órakeret:  

11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Tankönyvi tartalom 

 
 
Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 
Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések kö-
zött? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk eldön-
teni, 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 különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és a világnézet kö-
zött? 
 
A nagy világvallások világképe  
Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a juda-
izmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? 
Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? Miben hasonlíta-
nak ezek egymáshoz, és miben különböznek?  
 
A nagy világvallások erkölcsi tanításai  
Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 
helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a 
hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások kö-
zös értékei? 
 
Párbeszéd és együttműködés  
Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 
keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és a zsidó val-
lású embereknek, a keresztényeknek és más vallások követőinek, a 
hívőknek és a nem hívőknek?  
Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi napja-
inkban? Vajon miért nem a régi vallások közül választanak maguk-
nak ezek követői? 

3. fejezet: Erkölcs, hit, világkép 
 
 
16. Honnan van a jó és a 
rossz? 
17. Hit, vallás, hitvallás 
8. Sztereotípiák, előítéletek 
Egy etikai probléma körüljá-
rása – projektfeladat 
 
 
 
17. Hit, vallás, hitvallás 
18. Ábrahámi vallások 
 
 
 
 
17. Hit, vallás, hitvallás 
19. Tanítások a szeretetről 
20. Tanítások az élet tiszteleté-
ről 
 
 
21. Európa vallási arculata 
22. Az egyházak társadalmi 
szerepvállalása  
 

II.1.2. A tankönyvek struktúrája, alkotóelemei 

Ahogy azt már említettük (lásd I.2.5.), az Etika 7. és 8. tankönyvek szoros egységet alkotnak, 

azonos szerkezetben, azonos vizuális megjelenéssel. Bizonyos elemek tekintetében változás 

történt az előző évfolyampárhoz képest. Először tekintsük át a főbb azonosságokat és különb-

ségeket! 

 

A felső tagozatos tankönyvcsalád 

Az ötödikes tankönyv (144 old.) kivételével a könyvek 160 oldalasak. A fő szerkezet azonos 

mindegyikben: bevezető, projektindító, 3 fejezet nyitóképpel, a záró képeket és szintetizáló 
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feladatokat tartalmazó záróelem és a kiegészítő feladatokat19 tartalmazó gyűjtemény. A pro-

jektek, projektelemek elhelyezése változó, de mindig vizuálisan elkülönített. A leckék száma 

22 és 26 között mozog. Direkt összefoglaló leckék nincsenek, de a 6–8. évfolyam utolsó leckéi 

egyben általában szintetizálnak is. A leckéken belüli feladatsorok követik a ráhangolás – jelen-

tésteremtés – témafeldolgozás – lezárás, szintetizálás logikai felépítését, a 7–8. évfolyamon 

önálló kutatómunkával és ajánlással kiegészítve. A színeknek minden könyvben fontos szerepe 

van: szöveg- és feladattípusokat jelölnek meg (de nem túl sokat, hogy ne legyen zavaró.) A 

tankönyvpárok fő szervező színeikben inverzek. A feladatok számozottak és a 7–8. tanköny-

vekben címeket is kaptak. Az olvasmányok az 5–6. tankönyvben hosszabbak, külön blokkok-

ban szerepelnek, a leckékben csak néhány rövidebb szöveg van. Az olvasmányok általában 

külön feladatsorral ellátottak. A 7–8. évfolyamon fordítva van: néhány hosszabb szöveg került 

a Gyűjteménybe, a leckék viszont gyakran tartalmaznak irodalmi és információs szövegeket. 

Törzsszöveg sehol sincs, az 5–6. osztályban feladatok bevezetőjébe építettük be, a felsőbb év-

folyamokon feldolgozandó információs szöveggé alakultak. 

 

 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Bevezető 2 oldalas + projektindító 

fejezetnyitó oldal fotó vagy grafika 

fejezet 3 (kerettantervnek megfelelően) + gyűjtemény 

lecke 5–10 fejezetenként 

lecke oldalszáma 2 4–5 

lecke felépítése feladatok logikai sorrendben 
feladatok számozottak 

feladatok logikai sorrendben 
számozottak + címek 

+ indító rovat (mottó és kér-
dések) 

+ záró rovat (összegzés, kutatás 
és ajánlók) 

olvasmányok külön blokkokban a leckék után 
a fejezetekben 

a leckékben, ill. hosszabbak a 
Gyűjteményben 

szövegtípusok a 
leckében (a feladat-
megadáson kívül) 

irodalmi idézet (sárgás háttér)  
esetek (több szín) 

mottó (kék/zöld háttér) 
irodalmi idézet, vendégszöveg 

(sárgás háttér)  
esetek (több szín) 

információs szöveg (kék/zöld 
háttér) 

fejezetzáró blokk 1–3 oldal 

projekt egy, éves projekt több projekt több időtartamra 

Gyűjtemény 3 blokk: játékok/ kreatív felada-
tok/ dramatikus feladatok 

1 blokk: játék, olvasmány, 
kreatív feladat 

   

 

                                                           
19 Ez nem azt jelenti, hogy a leckékben található a törzsanyag, a Gyűjteményben pedig a „kiegészítő”, azaz nem 
kötelező anyag. A Gyűjtemény feladatai szervesen tartoznak a leckéhez, annak témáit kibontják, egyenértékűek 
a lecke feladataival és kiválthatják azokat. Lásd II.1.3. 
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Most pedig vessük össze a kézikönyv fókuszában álló két tankönyv struktúráját és az eltérő 

elemeket! 

 A nyolcadikos tankönyvben – a tankönyvcsalád esetében egyedülállóan – sorrendi 

csere történt a kerettantervi témákhoz képest: a 4. és 5.témakör felcserélődött. Ennek 

oka az, hogy korábban foglalkozzunk az önismeret és jövőkép témájával, segítendő a 

pályaválasztást. 

 Ugyanezért található a nyolcadikos tankönyv végén az „Egy korszak lezárul” blokk (nem 

számozott leckék), melyek segítségével mind az etikatanulmányokra, mind – igény sze-

rint – a közösség életére visszatekinthetünk.  

 A fejezetzáró blokkok elnevezése mindkét könyvnél „Visszatekintő”, hetedikben egy 

vagy két oldal, nyolcadikban egy, és ezt megelőzi a 3 projektoldal. 

 A projektek a nyolcadik évfolyamon két részből állnak: egy egész tanéven átívelő pro-

jekt (amely a bevezetőben jelenik meg először) és egy vagy két, rövidebb, a fejezet 

résztémájához vagy kiegészítőként kapcsolódó feladatsor. Hetedikben háromféle pro-

jekttel dolgozunk, a bevezetőben ezek összefoglalója olvasható, majd a részelemek a 

leckékbe épültek be.  

 Színek: a 7 évfolyamon a zöld a fő szervező szín (főcím háttér, feladatszám és -cím, 

táblázatok), a 8. évfolyamon a kék, a leckeszámok és a piktogramok színezése azonos. 

Az információs szövegek háttere fordított (7. – kék, 8. – zöld). A rövidebb vendégszö-

vegek – mottó, esetek, irodalmi idézetek – háttérszínei hasonlók. A betűtípusok azo-

nosak. 

 A leckék végén a hetedikes tankönyvben szinte mindenhol szerepel a Rendszerezzünk! 

feladattípus, míg a nyolcadikosban ez kimarad. 

II.1.3. A tankönyvek strukturális kapcsolódásai, ezek alkalmazása a tanítási folyamatban 

Mindenekelőtt fel kell idézni a rugalmasság elvét, valamint azt, hogy a tankönyv nem kötelező, 

hanem szabadon használható eszköz a pedagógus számára. Az etikatankönyv esetében külö-

nösen érvényes az, hogy bármelyik részt szabadon alkalmazhatjuk – és hagyhatjuk el –, bár-

milyen sorrendben. Ennek az az elsődleges oka, hogy mivel a tanulók saját, meglévő tudását, 

értékrendjét alakítjuk, árnyaljuk, nincs szükség olyan szigorúbban vett fogalmi építkezésre, 

mint más tantárgyaknál. Sokkal inkább követhetjük a gyerekek fogalmi rendszerének szerke-

zetét, ez pedig azt jelenti, hogy a tudáselemek változatos módon, különböző helyzetekben 

jelenhetnek meg. A tudás épülése nem lineáris, hanem elágazásokban, kapcsolódásokban je-

lenik meg. Éppen ezért a leckék is sokféle módon kapcsolódhatnak, az olvasmányokból, fel-

adatokból, játékokból többféle tartalmi fókuszt emelhet ki a pedagógus.20 Ennek bemutatá-

sára készítettünk mintaterveket (lásd III.4.3. pont). 

                                                           
20 Előfordulhat, hogy ez kezdetben bizonytalanságot okoz, de valójában növeli a tanár szabadságát, használ-
hatja a kreativitását. 
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Mit jelent ez? Például akut módon felmerülhet egy konfliktushelyzet az osztályban. Mi-

vel több lecke is foglalkozik ezzel a témával, a pedagógus dönthet úgy, hogy a legalkalmasabb 

feladatokat összegyűjti, és tervez egy konfliktuskezelésre épülő órát. Vagy ha egy adott olvas-

mány feldolgozásánál felvetődik egy másik témához tartozó kérdés, ami jobban érdekli a ta-

nulókat, akkor a pedagógus ahhoz kereshet további anyagot. Például: a hetedikes tankönyv A 

lemez két oldala c. olvasmányának – mely a nyelvről szóló leckéhez tartozik –fókuszai lehetnek 

még a család, konfliktus, felelősség, érzelmek, önsmeret témák. A pedagógus csoportosíthatja 

az anyagokat más módon is, mint ahogyan a tankönyvben van. Például: az internetes biztonság 

vagy a zaklatás témához összegyűjtheti a különböző leckék ideillő feladatait (párkapcsolati, 

közösségi, iskolai viselkedés). Erre nyújtanak majd példát a rugalmas tanmenetek,21 melyek a 

fő fókuszpontok köré csoportosítják a tankönyv feladatait. Például:  

 

Etika 7. 

Téma/résztéma Tankönyvi feladatok 

Szabadság és kor-
látok 2. –  
Alkalmazkodás 
(15.) 

Szabályok, rendszer a közösségben (Tk. 19/3-5., NU) (Tk. 20/M, 1-3., R) (Tk. 
21/4-5., R) 
Alkalmazkodás a társhoz, a közösséghez, befogadás (Tk. 11/4-6.) (Tk. 15/5.) 
(Tk. 18/8.) (Tk. 19/1-2.) (Tk. 20/4-5., 6-7., NU) (Tk. 21/6-9.) 
Kötöttség és szabadság (Tk. 19/M) (Tk. 20/8., ÖK) (Tk. 21/M, 1-3.) 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a két-két tankönyv feladatai szabadon választott sorrend-

ben is használhatók (mivel a kerettanterv egy egységnek veszi), de ez igaz mind a négy könyvre 

is. A korábban átvett anyagokat, szövegeket újra elővehetjük, más (vagy érettebb) szempontú 

feldolgozásra, ez különösen vonatkozik a gyűjteményes feladatokra.22 

 

A tankönyvi tartalom törzsanyagát a leckék adják, amelyekhez további olvasmányok, 

kreatív feladatok kapcsolódnak. Ezeket a leckékben piktogram jelöli azon a helyen, amelyik 

részhez kapcsolódnak, és megtalálható az oldalszám is.23 Emiatt a tankönyvi tartalom túlter-

vezett, de értelemszerűen nem kell végigvenni minden feladatot. A tartalom bősége a rugal-

masságot és a választás szabadságát igyekszik biztosítani, valamint a differenciálást segíti. 

Mind a különböző fókuszú altémák, mind a módszertani változatosság azt a célt szolgálják, 

hogy a pedagógus a tanulócsoportnak legmegfelelőbb feladatokat választhassa. Ezenkívül 

nyilvánvalóan a környezeti feltételek is befolyásolják a feladatválasztást (csoportlétszám, IKT-

lehetőségek stb.). 

                                                           
21 A tanmenetek elérhetők az online tankönyvkatalógusban – http://tankonyvkatalogus.hu/ – az egyes tan-
könyveknél. Rövidítések: Tk. – tankönyv, M – mottó + kérdések, R – Rendszerezzünk! ÖK – Összefoglaló kérdé-
sek, NU – Nézz utána, AJ – Ajánló (Könyvek, filmek, internetes bejegyzések), VT – Visszatekintő, GY – Gyűjte-
mény.  
22 Az újgenerációs tankönyvek elérhetők online az OFI tankönyvkatalógusában – http://tankonyvkatalogus.hu/ 
– és az Okosportálon https://portal.nkp.hu/. 
23 Azt, hogy az egy leckéhez tartozó anyagok nem kerültek egymás után a tankönyvbe, részben az indokolja, 
hogy így hatalmasra duzzadnának, kevésbé áttekinthetőek lennének a leckék, másrészt ez a szerkezet jobban 
jelzi a választási lehetőséget.  

http://tankonyvkatalogus.hu/
http://tankonyvkatalogus.hu/
https://portal.nkp.hu/
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Mivel egy-egy leckében sok feladat található, szükséges ezek között is szelektálni. Ezek 

között vannak olyanok is, amelyek ugyanarra a kérdésre fókuszálnak, de másképpen dolgozzák 

fel. Például a 7. oszt. Tk. Családi mozaik c. leckéjében a családi viszonyrendszerről szól az 1., a 

2. és a 3. feladat is, az első egy vers, a második egy ismeretközlő szöveg, a harmadik konkrét 

eset segítségével. Az egy leckéhez tartozó összes anyag, feladat, szöveg (beleértve a kapcso-

lódó gyűjteményes részt) tekinthető úgy is, hogy egy-egy témán belül is résztémák, fókuszok 

vannak,24 és így vagy egy-egy ilyen feladatívet érdemes feldolgozni, vagy mindegyik résztémá-

ból választani egy-egy feladatot. Erről szó lesz a leckék részletes elemzésénél (II.2.), a terve-

zésnél (III.2.), valamint a tanmenetekben is. Például:  

 

Etika 7. 

Lecke Tankönyvi feladatok 

4. Gondolkodás és 
nyelv 

Gondolataink kifejezésének módjai és korlátai, a megértés (M, 1-3., 5. fel-
adat, ÖK1-2, NU1, AJ) 
Nézőpontok, szubjektivitás (4., 6-8. feladat, GY, NU2) 
Ártó szavak (9-10. feladat, R, ÖK3) 

 

A projektek szerepe fokozatosan nő a 7. és 8. évfolyamon. Elsődleges oka ennek az, 

hogy egyre önállóbb munkára szeretnénk szoktatni a tanulókat. Mivel a projektmunka időigé-

nyes, a leckék feldolgozásának „rovására” is alkalmazhatjuk, hiszen egy alaposan kivitelezett 

projektben is előkerül az etikának rengeteg elméleti és gyakorlati vetülete. Például az Itt a 

szerelem! dramatikus projekt beépíthető a leckékbe, és a reflexiós szakaszban ugyanúgy hasz-

nos megbeszélések történhetnek. 

Az órák olyan módon is tervezhetők, hogy például egyik anyagrész feldolgozása első-

sorban beszélgetéssel, a következő inkább szövegek alapján, azután pedig dramatikus vagy 

kreatív módon valósul meg. A cél az lehet, hogy a csoportok mindegyik munkatípust kipróbál-

ják. Fontos szempont, hogy melyikkel lehet leginkább elérni a csoport vagy egyes tanulók ak-

tivizálását, illetve hogy miben szorulnak fejlesztésre.25 Ugyanakkor érdemes próbálkozni újra 

és újra olyan feladattípussal, módszerrel, amely szokatlan a tanulóknak. 

II.1.4. Az egyes elemek felépítése 

A bevezető három oldalból és részből áll. Az első oldalon általános ismertetést adunk az eti-

káról és a tankönyv tartalmáról. A tanulók felidézhetik a tantárgyhoz való viszonyukat, a meg-

szerzett tapasztalataikat. A második oldalon rövid „használati útmutatót” adunk a könyvhöz a 

                                                           
24 A tankönyvírók értelmezésében; természetesen a pedagógus tervezhet más fókuszokat vagy felosztást. 
25 A tanári visszajelzések között gyakoriak voltak az ehhez hasonlók: ez a szöveg túl nehéz/hosszú/rövid/unal-
mas az én osztályomnak, túl kicsi/túl nagy létszámú a csoportunk a játékhoz, a páros munkához stb. Ezért hang-
súlyozzuk minél többször, hogy megtehető az, hogy a feladatok közül a (feltehetőleg) legmegfelelőbbet válasz-
szuk a nehéz/hosszú szöveg helyett. Úgyis menet közben derül ki, mi kelti fel igazán a tanulók érdeklődését.  
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legfontosabb szempontok szerint: a fő tartalmi elemek és módszerek, munkaformák, pikto-

gramok és a választhatóság. A harmadik oldalon az éves projekt kereteiben történő munkát 

mutatjuk be. 

A két tankönyv leckéi mindig mottóval és néhány – az idézetre vagy ahhoz köthető 

témákra vonatkozó – kérdéssel indulnak. Általában az első feladatok is még ráhangoló szere-

pet töltenek be, amikor is személyes élményeket, érzéseket, illetve már meglévő tudást idé-

zünk fel, vagy egy fogalmat értelmezünk, esetleg egy jelenségről alkotunk véleményt, vagy 

játszunk.  

 

Példa:  

 

Etika 7./15. lecke Mottó 

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 
Most gyertek szabad mellű örömök 
S pusztuljatok bilincses iskolák. [...] 
Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák. 
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba – részlet 
 

 Miért jellemzi vajon költő a diáklétet egyszer „bilincses”-nek, egyszer pedig a szabad-
ság korának? Te milyen jelzőket mondanál a diáklétre?  

 

1. Életképek az iskolából 
Az alábbi képeket megnézve milyen helyzetek, jó vagy 
rossz jellemzők jutnak eszetekbe az iskolai életről?  
Kiscsoportokban gyűjtsetek a képekhez kulcsszavakat!  
Ezután fogalmazzatok meg egy-egy mondatot, amely el-
hangozhatnak a képen ábrázolt helyzetben!  
Olvassátok fel egymásnak, és folytassátok párbeszéd-
del! 

 
 

A témafeldolgozó-fogalomértelmező szakaszban megjelenhetnek az információs vagy 

irodalmi szövegek, a grafikai szervezők, dramatikus feladatok és ezek megbeszélése, a szemé-

lyes vélemények kapcsolása, közös fogalomértelmezések, az alkotó feladatok. Általában ide 

kapcsolódnak a Gyűjtemény feladatai, olvasmányai is. Jelentős szerepet szántunk a képregé-

nyeknek (7. oszt.) és a „Párbeszéd”-eknek, azaz az egymással vitázó álláspontok feldolgozásá-

nak. 
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Példa:  

 

Etika 8./13. lecke 7. feladat 

Az aranyszabály 
Az emberi csoportok, így a társadalmak együttműködését meghatározza az úgynevezett er-
kölcsi„aranyszabály”. A gondolat megjelenik a nagy vallásokban és filozófusok írásaiban.  
  Úgy bánj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy veled bánjanak! 
  Ne tedd másnak azt, amit magadnak nem szeretnél!  

 Értelmezd az aranyszabály kétféle – előíró és tiltó – változatát! Egyetértesz-e velük? 
Ha nem, milyen eseteket hoznál példának? 

 Gyűjtsetek közösen minél több példát az aranyszabályra a mindennapi életből! Pél-
dául: „Igazat mondok, mert én sem szeretem, ha mások hazudnak nekem.”  

 

Etika 7./8. lecke 3. feladat 

Az önállóság 
Olvassátok fel szereposztással az alábbi szövegeket! Majd fogalmazzátok meg, hogy miben 
és miért különbözhet a szülő és a gyermek véleménye az önállóságról! Keressetek hasonló 
példákat! 

 
 

A reflektív-szintetizáló szakaszban található a rendszerező feladat, az egyéni vagy cso-

portos kutatómunka vagy a téma továbbgondolásához ajánlott kérdések, ajánlott anyagok. 

Ezeket javasoljuk otthoni feldolgozásra is, így az értékelés alapjai is lehetnek. (Lásd III.3.) A 

KIHÍVÁS-sal jelölt kutatófeladatok nehezebbek a többinél, alaposabb utánajárást vagy értel-

mezést igényelnek. A feladatok beépíthetők az órába is vagy szabad órakeretben feldolgozha-

tók.26 Az ajánlóknál gyakran fogalmazunk meg egy-egy kérdést vagy megfigyelési szempontot. 

Ezek nem feltétlenül megoldandó feladatok, hanem az önálló feldolgozást segítik, ahhoz ad-

nak ötletet. 

 

Példa:  

 

Etika 8./3. lecke Összegző kérdések, Nézz utána! Könyvek, filmek, internetes bejegyzések 

 Saját magad számára készíts listát arról a) mi minden okoz neked örömet, kapcsol ki 
és tölt fel, b) milyen helyzetekben érzel félelmet, aggodalmat, szorongást! 

                                                           
26 Az Ajánlókban kínált anyagokból szabadon is választhatnak a tanulók egy adott időszak alatt. Egy-egy záró 
szakaszban ezek bemutatása történhet meg. Például az év során minden tanuló egy-két ajánlott anyagot dolgoz 
fel egyénileg, egy kutatásban és egy projektben vesz részt, és 1–3 írásbeli munkát készít el. Ezekre a produktu-
mokra kaphat osztályzatot, ha szükséges, illetve az órai aktivitásra. 
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 A barátaimnak nem mondhatok nemet! – Írj rövid érvelő fogalmazást az állítás ellen 
vagy mellett! 

 Keress relaxációs gyakorlatot, próbáld ki és mutasd be a csoportodnak!  
 Nuggets (animációs kisfilm, 2014, Film Bilder Studio). Milyen jelenség jut eszedbe? 
 Tinédzserek életmódbeli kérdéseiről találsz cikkeket a következő oldalakon: 

www.tinivagyok.hu/temak/eletmod, http://kozepsuli.hu/tema/divat-eletmod 
 Gyermekek segélyvonala a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványnál: 116-111. Tanul-

mányozd a www.kek-vonal.hu weboldalt! 
 

A projekt a hetedik évfolyamon az egyes fejezetekhez kapcsolódik, de az első (Emlék-

könyv) végigvihető az egész könyvön. A nyolcadikosnál az éves projekt (Mars-kolónia) négy 

részből áll, a bevezetőben és a fejezetek végén, ezen kívük minden fejezet végén van még egy-

egy rövidebb projekt. A projektrész mindig elkülönül vizuálisan a tankönyv környező elemei-

től.27 A hetedikes projekteket piktogram is jelzi.  

 
A fejezetnyitó és -záró elemek funkciója a témára hangolás, illetve az ismétlés-szinte-

tizálás. A fejezetzáró feladatok között vannak témára jobban utalók és közvetettebbek is. 

A gyűjteményes blokkban vegyesen szerepelnek az alsóbb évfolyamokon elkülönített 

feladattípusok. A leckéknek megfelelő sorrendben következnek az anyagok, a feladatcím meg-

jelölésével. A leckében piktogram és oldalszám kapcsol a megfelelő helyre. 

II.1.5. Feladattípusok a tankönyvekben és ezek jellemzői 

Egy feladatban (= számozott egység) általában többféle tevékenységet kérünk a tanulóktól. 

Ezeket egy-egy gondolati-tematikus ív köti össze: például egy beszélgetésből léphetünk egy 

szituációs játékra, majd reflektív beszélgetésre vagy szintetizáló alkotásra. Egy témablokk pe-

dig 2–4 feladatot is magába foglalhat.  

Most a legkisebb egységek, a tevékenységek típusait tekintjük át, a teljesség igénye 

nélkül, főként a módszertani megközelítést illusztrálva. (A módszerekről részletesebben lásd 

III.1.)  

 

1. Játékok és mozgásos feladatok 

2. Nemverbális tevékenységek – élőkép, mimika, gesztusok 

3. Fogalmak értelmezése, fogalomtérképek alkotása 

4. Tudás, tapasztalat felidézése/rendszerezése – kérdések, képek, szövegek, grafikai 

szervezők segítségével  

5. Szövegek értelmezése 

 a. Információközlő szövegek – ismeretek kiemelése, értelmezése  

 b. Példamondatok, kérdések – vélemények, gondolatok megfogalmazása 

 c. Képek/ábrák+szövegek értelmezése – plakát, képregény, grafikon 

                                                           
27 A nyolcadikos tankönyv Gyűjteményében (158. old.) megadunk egy szempontsort, amely segít a projektek 
bemutatásának megtervezésében. 
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 d. Folyamatleírások, szabályok, strukturált utasítások 

 e. Versek, irodalmi szövegek28 

6. Véleményalkotás, egyeztetés – kérdés, vita 

7. Vélemények elemzése, érvek gyűjtése, állásfoglalás  

8. Esetek, helyzetek elemzése – szövegek, saját történetek, irodalmi idézetek, képre-

gények, játékok, képek 

9. Dramatizálás, helyzetek eljátszása 

10. Vizuális elemek, képek értelmezése 

11. Vizuális/szöveges alkotás – plakát, képregény folytatása, meseírás, fogalmazás 

12. Asszociációk – képek, zenék, kulcsszavak alapján 

13. Kutatás, gyűjtőmunka, beszámoló 

14. Problémamegoldás, ötletek 

15. Önreflexió 

16. Tervek készítése, megfigyelések, tapasztalatokból következtetések levonása, érté-

kelés, reflexió 

17. Munkajellegű feladatok – valós, pl. önkéntes munka 

18. Szabad olvasás, filmnézés, weboldal tanulmányozása 

 

Példák: 

 

Etika 7./20. lecke 6–7. feladat 

Feladat Tevékenység 
típusa 

„Ami a leírt szabályokon túl van…” Mielőtt elolvasod a szöveget, fogal-
mazd meg, mit értesz fair play [angol kifejezés, jelentése kb. tisztességes 
játék] alatt a sportban vagy a mindennapokban! Majd olvasd el a szöveget, 
és oldd meg a 7. feladatot! Változott-e számodra a jelentés? 

3. Fogalmak 
értelmezése 

 

5.a. Informá-
cióközlő szö-
vegek értel-
mezése 
 
 
 
 
 
 

Melyik az igazi befejezés? Nézz utána az interneten, hogy a történet me-
lyik befejezése az igazi! 

13. Kutatás 
 

                                                           
28 Az 5.e. és a 8. pont közötti különbség az, hogy azokat az irodalmimű-részleteket, amelyekben egy-egy kiemelt 
esetre fókuszálunk – pl. A legyek ura-részletek – inkább az esetekhez soroljuk. Ezeknél cél az, hogy minél részle-
tesebben feltárjuk az előzményeket, indítékokat, érzelmeket, ítéleteket, következményeket stb. A többi iro-
dalmi szöveg – pl. hangulatkeltő, információhordozó, szimbolikát tartalmazó – kerül az e. ponthoz. 
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8. Esetek, 
helyzetek 
elemzése 

 

Etika 8./19. lecke 6. feladat 

Az irgalmas szamaritánus – középkori képregényen 
A mottóban idézett bibliai párbeszédben Jézus a kérdésre az irgalmas 
szamaritánus történetével válaszol. Ez a megkülönböztetés nélküli sze-
retet, elfogadás és szolidaritás nagy példája. Olvassátok el a Gyűjte-
mény 152. oldalán! 
Az alábbi festmény e történet egyes jeleneteit ábrázolja – képregény-
szerűen. 

 
 

8. Esetek, hely-
zetek elemzése 

• Azonosítsátok a szereplőket és a jeleneteket! Hogyan ábrázolja a kép 
a rablókat? Kire hasonlít a szamaritánus? Mit közöl a festő az ábrázolás-
móddal? 

10. Vizuális ele-
mek, képek ér-
telmezése 

• Fogalmazzatok meg egy-egy mondatot minden szereplő számára (az 
áldozat, a rablók, a pap és a levita, a szamaritánus és a fogadós)! 

11. Vizuális/ 
szöveges alko-
tás 
9. Dramatizálás, 
helyzetek elját-
szása 

• Vitassátok meg, mi akadályozhat meg valakit abban, hogy bajba jutott 
embertársának segítségére legyen! 

6. Véleményal-
kotás, egyezte-
tés 
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Etika 7./6. lecke mottó 

• A költő tizenegy évesen írta ezt 
a verset. Milyen dolgokra vágyott 
ekkor? 

 

5.e. Versek, iro-
dalmi szövegek 
értelmezése 

Fogalmazzátok meg, hogy milyen lehetett a gyermekkora! 11. Szöveges al-
kotás 

• Mire vágytál te kisgyermekkorodban? Teljesült-e a vágyad? Hogyan? 4. Tapasztalat 
felidézése 

 

Etika 8./4. lecke 8. feladat 

Hogyan látjuk az eseményeket? A boldogság megéléséhez 
szükséges lehet a derűlátó (optimista) szemlélet, amely akarat-
tal és gyakorlással fejleszthető. Válasszatok a feladatok, játé-
kok közül! 

5.a. Információközlő szö-
vegek értelmezése 

Mi történhetett? Gondoljatok ki 
kétféle történetet a képhez kap-
csolódóan! Egyik legyen pozitív, 
örömteli eseménysor, a másik vég-
ződjön rosszul!  
 

 

11. Szöveges alkotás 

Játsszátok el egymásnak!  
 

9. Dramatizálás, helyze-
tek eljátszása 

Melyiket volt könnyebb kitalálni? 16. Értékelés, reflexió 

Milyen érzéseket keltettek a nézőkben? 15. Önreflexió 

 

Etika 8./13. lecke 1. feladat 

 

8. Esetek, helyze-
tek elemzése  
 

• Lehet-e Olivért önzőnek nevezni azért, mert el akar menni a kirán-
dulásra? 
• Lehet-e a többieket önzőnek nevezni, mert Olivért otthon akarják 
hagyni? 

7. Vélemények 
elemzése, érvek 
gyűjtése, állásfog-
lalás 

• Szerintetek mi lenne ennek a helyzetnek a legjobb megoldása? In-
dokoljátok meg véleményeteket! 

14. Probléma-
megoldás, ötletek 
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II.1.6. Grafikai eszközök 

A tankönyvek több helyen ajánlanak grafikai szervezőket a tudáselemek, gondolatok rendsze-

rezéséhez. Célunk az, hogy ezek használatával megismertessük a tanulókat, és ha szükséges, 

bármely feladatnál alkalmazzuk.  

A grafikai szervezők egy részében már megjelenik a tartalom, de az etikánál gyakoribb, 

hogy a tanulók nem a közvetített új ismereteket, hanem a saját tudásukat, a csoport közös 

ötleteit, fogalomértelmezéseit, vagy tervezési folyamatot jelenítenek meg: egyrészt rend-

szerbe foglalják ezeket, másrészt összegyűjtik egy közös felületen. 

Ide sorolhatjuk a piktogramokat, valamint a – színes „kártyákra” helyezett – kulcsfo-

galmakat, mondatokat is.29 Sajátos típusa ezeknek a véleményeket magába foglaló szövegbu-

borékok.30 

 

Példák: 

 

Táblázatok 
Etika 7./6. lecke 4. fel-
adat 

 

 
Fürtábra/ gondolattér-
kép 
Etika 8./1. lecke 7. fel-
adat 

 

   
Halmazok/ összefüggé-
sek ábrái 
Etika 7./ 20. lecke Rend-
szerezzünk! 

 
Folyamatábra 
Etika 7./ 20. lecke 3. fel-
adat 

 

                                                           
29 Rendkívül hasznos, ha a tanulók vagy a pedagógus elkészítik a kártyákat, és azokat válogatják, csoportosítják. 
Ez jobban segíti az áttekintést és a tanulást. 
30 A hetedikes tankönyvben az ún. „beszélő fejek” is több helyen megjelennek a buborékok mellett. 
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Grafikon 
Etika 8./ 2. fejezet projekt 

 

 
„Profil” 
Etika 8./ 5. lecke Gyűjte-
mény 

 

 
Piktogramok 

         
Kiemelt szavak, mon-
datok 
Etika 7./16. lecke 3. fel-
adat 

  
Szövegbuborékok 
Etika 7./ 18. lecke Pro-
jektfeladat 

 

II.1.7. A munkafolyamat szervezése, javasolt munkaformák 

Hetedik osztályra már több éve tanulhatnak a tanulók etikát/erkölcstant.31 Az alsó és felső 

tagozat sem tematikájában, sem módszertanában nem tér el. Ezért az általános iskola utolsó 

éveire a tanulók sokféle munkaformában vettek részt, és talán már könnyebben és őszintéb-

ben nyilvánulnak meg ezeken a tanórákon. A beszélgetések során a pedagógus mint moderá-

tor támogatásával kialakult egymás meghallgatásának kulturált rendje, a tanár visszajelzési 

technikái erősítik az odafigyelést, megértést, a csoportos munkaforma önállóságra szoktat és 

együttműködésre nevel, az egyéni munkaforma elmélyülésre késztet.  

A tankönyv a legtöbb feladatnál jelzi, milyen munkaformát, struktúrát ajánl egy-egy 

feladathoz,32 de ez nem előírás, hanem elsősorban minta a sokféle feldolgozásra. A pedagógus 

értelemszerűen átalakíthatja a körülményeknek és saját szakmai tudásának megfelelően. 

Mégis erősen javasolt a változatosság alkalmazása és a minél nagyobb önállóság biztosítása a 

tanulóknak a szerveződés terén. 

  

                                                           
31 Figyelembe véve természetesen azt, hogy a hit- és erkölcstan és az etika között folyamatos átjárhatóság van 
8 éven át. 
32 A feladat utasításának szövegében. Általában az igeragozás is utal az egyéni vagy közös munkaformákra: Gon-
dold végig, Olvasd el, Indokold vagy Gyűjtsetek össze, Találjatok ki, Töltsétek ki, Kutassatok! 
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A javasolt munkaformák:  

 Frontális – lehetőleg a legritkábban használjuk, például tanári előadásra, ismeretköz-

lésre, de ide tartoznak a tanulói bemutatók, dramatikus előadások, ha az egész osztály 

nézi, filmvetítések, meghívott vendégek beszámolói. A frontális tanítás is legyen minél 

interaktívabb a nézők, hallgatók kérdéseinek, reflexióinak beépítésével.  

 Egész csoportos – ezen azt értjük, hogy nem egy személyen van a fókusz, hanem válta-

kozik a megszólalók, közlők személye. Ki lehet jelölni valakit, akinek szervező (moderá-

tori) feladatai vannak, de mindenki részt vesz a feladatban.  

 Páros vagy kiscsoportos munkánál 2 vagy 3–5 fős egységekre osztjuk az osztályt,33 és 

ezek a csoportok párhuzamosan, önállóan dolgoznak – igény szerint a pedagógus se-

gítségével.  

 Ritkább az egyéni munkaforma, mivel a heti egy órát intenzíven igyekszünk használni.34 

Ugyanakkor éppen ezért időnként szükség lehet arra, hogy a tanulók csak saját gondo-

lataikkal foglalkozhassanak.  

 Különleges esete az egyéni munkának az, amikor a feladatot a tanuló „magában” oldja 

meg, nem kell beszámolnia az eredményről.35 Ennek elsősorban az az oka, hogy bizo-

nyos témákat, problémákat nem lehet nyilvánosság elé tárni, de ha a magunk számára 

megfogalmazzuk, az is segíti a kibontást, feltárást. Több helyen jelzi ezt a tankönyv a 

feladatmegadásban (például Etika 7./11. lecke 6. és 8. feladat).  

A tanév elején érdemes megtervezni, milyen, az egész tanéven át húzódó munkaszer-

vezési formákra van szükség. Milyen felületen dolgozzanak önállóan a tanulók? Legyen-e fü-

zetük, és mi kerüljön bele? Lesznek-e olyan munkák, amelyek például a terem falára kerülnek 

ki? Gyűjtsük-e (érdemes) a legjobb, legérdekesebb gondolatokat, és ha igen, hogyan jelenje-

nek ezek meg nyilvánosan? Miben kérjük a tanulók döntéseit, hogyan alkossunk közösen sza-

bályokat? (Ez egyben gyakorlatot és mintát is nyújt a szabályalkotásra.) Hogyan szervezzük 

általában a csoportmunkát, milyen felelősök legyenek? Mindezek meghatározása segítheti az 

értékelési rendszer kialakítását is.36 Az órák tervezésekor nézzük meg, mely feladatok folya-

matát vagy eredményét tudjuk értékelni, esetleg osztályozni. (Az értékelésről lásd III.3.) 

Néhány kiválasztott anyagot érdemes portfóliószerűen összeállítani. Olyan egyénileg 

elkészített produktumokról van szó, amelyekben a tanulók személyes véleményüket, tapasz-

talataikat fogalmazzák meg egy-egy kiemelt témában, ezenkívül csatolhatják kreatív alkotása-

ikat. Ez is segítheti önismeretük fejlődését. Ennek speciális változata a 7. osztályban az Emlék-

könyv-projekt. 

                                                           
33 Csoportalakításhoz ötletek: http://www.zalai-iskola.hu/files/csoportalkotas jatekosan.pdf 
34 Az otthoni munka lehet egyéni, de akár párban, kiscsoportokban megoldandó feladat. 
35 Felmerülhet, hogy ha nem ellenőrizzük ezeket a feladatokat, a tanulók nem is fogják elvégezni. Ez lehetséges, 
de bízzuk rájuk: a cél az, hogy megszokják a saját gondolataik, életeseményeik reflexióját.  
36 Az iskola pedagógiai programja határozza meg, hogy osztályzattal vagy szövegesen kell-e értékelni a tanulókat. 

http://www.zalai-iskola.hu/files/csoportalkotas%20jatekosan.pdf
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Gondoljuk végig azt is, milyen módon rögzítsék a tanulók a kizárólag önmaguknak szóló 

írásaikat! Javaslat: az ötödikben már megismert napló műfaja újra visszatér a hetedikes tan-

könyv 8. leckéjében, ennek mintájára a tanulók vezethetnek egy külön füzetet. Bátorítsuk őket 

arra, hogy ha megszokták a naplóírást, akkor bármilyen témában megfogalmazhatnak véle-

ményt, leírhatnak eseteket, reflexiókat.37  

Külön figyelmet igényel az éves projekt. Ha úgy dönt a csoport, hogy belekezd, akkor 

ki kell alakítani, hogyan dolgozzanak együtt a csoportok, és milyen formában gyűjtsék a pro-

duktumokat, valamint hogyan mutassák be és értékeljék (lásd II.2.1., II.2.2.).38 

Az etika tanításához jobban illeszkedik a megszokottól eltérő tanítási környezet. A be-

szélgetéshez jobb, ha – például kis létszámú osztálynál, elég nagy teremben – a székekkel kört 

alakítunk. Ez azt sugallja, hogy most elsősorban nem a tanárra kell figyelni, hanem a társakra, 

egymásra. Ha ez nem lehetséges, mindenképpen javasoljuk, hogy legalább a székeket fordít-

sák egymás felé a tanulók, és a pedagógus is üljön be valahová a csoportba, ezzel is jelezve, 

hogy résztvevője a beszélgetésnek. Nagy létszámú osztálynál kisebb a lehetőség arra, hogy 

mindenkit meghallgassunk. Ilyenkor megpróbálhatjuk a kiscsoportokban folyó beszélgetést. A 

csoporttagok különböző feladatokat kaphatnak: egyikük lehet a moderátor (valaki, aki arra 

figyel, hogy kulturáltan beszélgessenek, ne vágjanak egymás szavába, mindenki szót kapjon 

stb.), egy másik tanuló pedig a beszélgetés végén összefoglalja az elhangzott legérdekesebb 

gondolatokat a többi csoport számára. Csoportmunkánál figyelnünk kell a csoport összetéte-

lére. Ez lehet véletlenszerű, ami egy jól alakuló közösségben valószínűleg nem okoz problémát. 

Máshol érdemes először a barátokat egy csoportba osztani, de később fokozatosan változtas-

sunk ezen, ne erősítsük azt, hogy egy adott csoportnak mindig ugyanazok a tagjai!39  

Az együttműködés szabályainak kialakítását egyre inkább bízhatjuk a tanulókra. A tan-

könyvcsaládban több helyen adunk példát a problémafeltárás, szabályalkotás, tervezés mód-

jaira és menetére.40 Ezekhez is mindig visszatérhetünk. 

  

                                                           
37 Magyarázzuk el, hogy ezt nem az iskolának készítik, hanem önmaguknak. 
38 A tankönyvek első, ismétlő leckéi, valamint a bevezető kitérnek szervezési kérdésekre is. A kísérleti 8. tan-
könyv 5. leckéjének (Együtt dolgozunk) feladatai az első leckébe kerültek, az év végi „projektbemutató rendez-
vény” leírása a Gyűjteménybe. Ugyanakkor az újgenerációs tankönyvekből már ismerős a projekt mint műfaj, 
tehát nem feltétlenül van szükség komoly előkészítő szakaszra. Az eddigi munkák reflexiói azonban sokat segí-
tenek. 
39 Benda József, az Erkölcstan 5. kísérleti tankönyv és a tanári útmutató szerzője viszont azon a véleményen 
van: „A bevezető foglalkozáson/foglalkozásokon létrejött kiscsoportokat lehetőség szerint a további órákon is 
változatlanul őrizzük meg. Ne cserélgessük a személyeket, mert az rombolja a kialakulóban lévő kapcsolatokat, 
és lefékezi a csoportok fejlődését. Ha a diákok szeretnének változtatni az eredeti csoportokon, azzal a feltétellel 
kell megengedni, ha megindokolják, miért, és ha át tudják úgy alakítani a csoportokat, hogy a létszám továbbra 
is 3-4-5 fő legyen, és azzal minden érintett egyetértsen.” Részletesen az Örömmel tanulni c. könyv 26–37. olda-
lán. http://www.hktprogram.hu/  
40 Például: 5. oszt. Diákparlament 134. old., Családi kupaktanács 138. old., 6. oszt. projektterv 152. old., 7. oszt. 
Problémamegoldás 113. old., Szabályalkotás 116. old., 8. oszt. resztoratív szemlélet 143. old., önértékelés 127. 
old., 158. old. 

http://www.hktprogram.hu/
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II.2. A tankönyvek nagy témaköreinek és leckéinek bemutatása 

Ebben a fejezetben részletesen áttekintjük a hetedikes, majd a nyolcadikos tankönyv fejeze-

teit és leckéit. A tartalmakat már összefoglaltuk a II.1.1. pontban, ahol a tankönyvi leckéket 

hozzárendeltük a kerettanterv egységeihez.  

A tankönyvek minden nagy fejezetéről (3-3) először összefoglaló leírást adunk, ezek-

ben szerepelnek az ide tartozó fő kerettantervi kérdések, a fejezet átfogó tartalmi elemei és 

ezek összefüggései (ábrákon), fejlesztési céljai, a kulcsfogalmak és a tanári ráhangolódás41 

kérdései. A fejezet leckéit is „témablokkokba” fűzzük, így látható, mely anyagok vonhatók ösz-

sze vagy rendezhetők át szükség esetén. 

Ezután a leckék és egyéb tankönyvi elemek részletes leírása következik. Egy lecke tar-

talmi ívének és elágazásainak bemutatása segítséget adhat a rugalmas óratervezéshez: az egy-

ségekből a pedagógus választhat a saját logikai íve szerinti felépítéshez. A lecke egymáshoz 

szorosabban kapcsolódó feladatait blokkokba vonjuk össze. Sok helyen azt is jelezzük, hogyan 

kapcsolódnak ezek a tankönyv vagy más évfolyamok anyagaihoz: ez is a többféle összerende-

zést segíti.42 (Erre is nyújt példát a III.4.3. pontban található tervezetminta.) 

A tankönyv egyes leckéihez nem adunk meg óraszámokat. Alapvetően a kerettanterv-

ben megadott irányadó óraszámokat tartjuk követendőnek: a két tanévre szóló óraszám – 64 

– egyenletesen oszlik el a nagy fejezetek között, de azokon belül, valamint a fennmaradó óra-

számokkal a pedagógus szabadon rendelkezik a rugalmasság elve alapján (lásd I.1. pont). Ez 

utóbbiakra javasoljuk például: az eddigi anyagrészek alkotó jellegű feladatainak feldolgozását, 

a kimaradt, szintetizáló jellegű feladatok elvégzését, vagy az otthoni feladatok, gyűjtőmunka 

eredményeinek bemutatását, értékelését, az éves projekt elemeinek kidolgozását vagy egy-

egy alkalommal „A termen túl” programot (meghívott vendég előadása, beszélgetés, látogatás 

témához kapcsolódó helyszíneken). 

A tankönyvek tartalma és fejlesztési céljai áttekinthetők a „normál” tanmenetekben.43 

 

Például: 

Lecke címe Célok, feladatok (elágazások) Fejlesztési terület Ismeret 

10. Szere-
lem! 
 

A szerelem kialakulása, kap-
csolatba lépés, érzelmek 
(M, 1., 3. feladat, R, ÖK, NU, 
AJ) 
A szerelem szimbólumai 
(2. feladat) 

Önismeret: 
saját vonzódásaink, érdek-
lődésünk, érzéseink feltá-
rása 
Kommunikáció, kezdemé-
nyezés, tisztelet: 

szerelem, 
vonzódás, 
udvarlás, 
együttjárás, 

                                                           
41 A tanári ráhangolódás itt a pedagógus lelki felkészülését jelenti. A tanításra való készüléskor neki is érdemes 
végiggondolnia, mi az ő állásfoglalása azokban a kérdésekben, amelyek felmerülhetnek. Az előzetes önreflexió 
segíti abban, hogy hitelesen nyilvánuljon meg (akár nemverbális módon); előre végiggondolhatja, mi az, amit 
szívesen megoszt a gyerekekkel; és talán könnyebb elképzelnie, milyen nehéz pillanatok születhetnek. 
42 Visszatérhetünk a korábbi évfolyamok kimaradt feladataihoz is. Legjobb, ha úgy kezeljük a négy tankönyvet, 
mint egy összesített feladatbázist. Sok feladat, játék bármilyen életkorban alkalmazható (kisebb adaptálással), 
egy-egy szövegről pedig különböző életkorban más-más juthat a tanulók eszébe. 
43 Megtalálhatók az online tankönyvkatalógusban – http://tankonyvkatalogus.hu/ – a tankönyveknél. 

http://tankonyvkatalogus.hu/
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A szerelem a művészetekben 
(4-5. feladat) 

kapcsolatba lépés mások-
kal, ismerkedés, udvarlás 
módjai, szeretet, érzelmek 
kifejezése 
Ismeretszerzés: 
a szerelem mint a kultúrára 
ható tényező 

párkapcso-
lat, össze-
tartozás 

II.2.1. A hetedik évfolyam tankönyve 

A Bevezetővel indul a tankönyv. A korábbi hagyományokat követve megszólítjuk a tanulókat, 

és kiemeljük az etika tanítási szemléletének néhány fő pontját: a világról alkotott személyes 

tudást, a közös munkát és egymás megismerését, valamint a toleranciát. Ezen kívül a tanév 

nagy témaköreit nevezzük meg. Szerepelnek az oldalon a már ismert „graffitik” is,44 ezeket 

közösen értelmezhetjük, vagy szabad asszociációkat kérhetünk a tanulóktól, mintegy ráhan-

golásként.45 Ha idekapcsoljuk a tankönyv tartalmi megismerését, akkor a 2. bekezdésnél át-

nézhetjük a tartalomjegyzéket vagy a fejezetnyitó fotókat (én – társ – csoport fogalma). 

(Ugyanakkor az 1. lecke is foglalkozik ezzel az előretekintéssel, pl. 14. old.) A második oldalon 

a tankönyv szerkezetét, formáját mutatjuk be. Hetedikben ezt fontos lenne áttekinteni, mivel 

a hatodikos könyvhöz képest változások történtek. A közös munka feltételeinek megbeszélé-

séhez kínálunk feladatot az első leckében (14. old.).  

A projektek ismertetésére több helyet szántunk, mert idén bonyolultabb a rendszer.  

Projekt neve Kapcsolódás Elhelyezés 

1. Emlékkönyv 1. fejezet 

+ néhány további lecke 

Fejezet elején + leckék végén (piktogra-

mok) 

Utalás feladatokban (piktogram nélkül) 

2. Itt a szerelem! 2. fejezet Fejezet elején + leckék végén (piktogra-

mok) 

3. Családom 3. fejezet Fejezet elején (piktogram) 

4. A Vincze család 3. fejezet Fejezet elején + 109. old. (piktogramok) 

 

Javasoljuk a pedagógusnak, hogy mérje fel a négyféle projekt lehetőségeit, és aszerint válasz-

szon az éves munka tervezésekor. Az első és a harmadik egyéni, önálló munkát, a második 

csoportosat igényel, de több szakasza iskolán kívül is feldolgozható, a negyedik fontos jellem-

zője az improvizáció, majd a rögzítés. 

                                                           
44 A graffiti mint sokszor humoros „bölcsesség”, újra és újra megjelenik a tankönyvcsaládban. Ennek célja, hogy 
egyedi értelmezéseket és tapasztalatokat hívjanak elő. Szerepük hasonló a mottóként használt irodalmi szöve-
gekhez, de hétköznapibb nyelvezetűek, ugyanakkor többértelműek. (Ha szükséges, tisztázzuk, hogy a graffiti 
mint a rongálás módja nem elfogadható.) A hetedikes tankönyv Gyűjtemények nyitólapján is sok van, illetve 
elővehetjük újra az 5. és 6. osztály hasonló szövegeit. 
45 Előkészítik néhány témánkat: fiatalság, fejlődés, alkalmazkodás, ellenállás, önismeret, cél stb. 
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Az Emlékkönyvet javasoljuk részben a könyvben történő utalások, feladatok alapján, részben 

szabadon vezetni. És csakugyan érdemes a későbbiekre megőrizni.46 Mindenképpen kell egy 

olyan eseményt, tevékenységet tervezni, amelyben a diákok a produktumot bemutatják egy-

másnak.47 Ekkor az együttműködés és a munkamegosztás minőségére is reflektálhatnak.  

 

1. fejezet – Ki vagyok én? 

 

A fejezet a kerettanterv első, Én magam – Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? című te-

matikai egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: Nyelv és gondolkodás, Tudás és értelem, Ösz-

tönzők és mozgatóerők, Érték és mérték. 

Kerettantervi kulcskérdések: Milyen kapcsolat van a gondolkodás és a nyelv, a fogal-

mak és a szavak között? Milyen kapcsolat van a szavak és a tettek között? Hogyan befolyásol-

hatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? Hogyan használom és hogyan fejlesztem a te-

hetségemet? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon miért? Akarok valamin változ-

tatni ezen a téren? Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Hogyan hatnak a 

testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a negatív érzések és érzelmek? Milyen igé-

nyek, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, ami akarattal elérhető, és mi az, ami 

nem? Mi az, ami igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, amelyek mindenkinek 

egyformán fontosak? Előfordult-e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az értékek 

egymással, és választanom kellett közöttük?  

 

Az 1. fejezet tartalma: A témakör elsősorban az emberrel mint gondolkodó, érzelmek-

kel, tervekkel és vágyakkal rendelkező, valamint erkölcsi gondolkodásra képes lénnyel foglal-

kozik. Nagy hangsúlyt helyez – az életkornak megfelelően – az önismeretre, a serdülőkorra, a 

változásra. Az Emlékkönyv-projekt a fejezet elején és a leckékhez csatoltan jelenik meg, mindig 

az adott témát teszi személyessé. 

Kapcsolat: Az ötödik évfolyam leckéi (1., 4–6.), hatodik évfolyam (7., 26.), nyolcadik 

évfolyam (2., 5.) 

 

Célok: A tanulók önismeretének fejlesztése saját lelkiállapotuk, viszonyulásaik, emberi 

kapcsolataik, értékrendjük, igényeik és céljaik tudatosítása tekintetében. Önazonosság, önel-

fogadás és asszertivitás fejlesztése. Önmaguk és környezetük iránti felelősségérzet, valamint 

az igényesség növelése. Az árnyalt és a kritikai gondolkodás fejlesztése. A cselekvések, vala-

mint ezek okainak és következményeinek számbavétele, a célkitűzés és a tervezés tudato-

sabbá tétele. Az emberről alkotott tudás növelése.48 

                                                           
46 Ahogy már volt szó róla és a tankönyv is említi, ez nem nyilvános anyag. Beszéljük meg a gyerekekkel, mikor, 
kinek és mennyit tudnának bemutatni belőle, ha úgy döntenek, hogy vállalják ezt, illetve mennyi legyen a mini-
mális mennyiség, amit írniuk kell, ha az értékelésbe be akarjuk számítani.  
47 Ehhez segítség: 8. Tk. 158. old. 
48 Ez olyan téma, amely nemigen köthető más tantárgyhoz: elsősorban pszichológián, antropológián, illetve filo-
zófián alapszik. Ezért, ha nem is közvetlenül, hanem inkább a személyes tapasztalatokon át, sok ismeretet kap-
hatnak a tanulók. Az ember univerzális képességeit a pedagógus jobban ki is emelheti egyes témák tekinteté-
ben. (Te gondolkodsz, ahogy minden ember gondolkodik, érzel, ahogy minden ember érez: miben vagy ha-
sonló? Miben más? Miben szeretnél más lenni? Lehetséges-e?) 
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Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: ember, állat, emberiség, 

kultúra, nyelv, gondolkodás, megértés, nézpont, kommunikáció, személyiség, tulajdonság, 

szerep, tanulás, értelem, érzelem, viselkedés, képesség, jó és rossz, erkölcs, erény, döntés, 

dilemma, lelkiismeret, érték, értékrend, túlzás, mértékletesség, ok, késztetés, következmény, 

vágy, cél, kamasz, felnőtt, változás, önállóság, felelősség. 

 

Összefüggések: A tartalom öt kulcsterületre bontható, amelyeket különböző szinteken 

értelmezhetünk. Például a saját érzelmek vizsgálatakor beszélünk a külső kiváltó okokról, és a 

válaszul adott érzelmi reakciókról a közvetlen társas környezettel kapcsolatban. Ugyanakkor 

általános következtetéseket is levonhatunk az emberek érzelemvezérelte viselkedéséről. 

 

egyén társak emberiség 

gondolkodás, 
nyelvhasználat 

nézőpontok, megértés, a 
szavak ereje 

megismerés, tudás, kommu-
nikáció 

érzelmek, értelem reakció, empátia, csele-
kvés 

viselkedés, intelligencia, érzelmi 
kommunikáció  

értékek, erkölcs dilemmák, döntések, 
reakció 

erények, értékek a kultúrákban, 
erkölcsi szabályok, tiltások 

személyiség, énkép, önis-
meret 

kapcsolatok, megítélések, 
alkalmazkodás, asszer-
tivitás 

szerep, elvárás, változás, az em-
beriség „énképe”49 

vágyak, célok, tervek célok elérése, minta helyem a társadalomban, sza-
badság, a cselekvések hatása, 
múlt és jövő 

 

A fejezet 8 leckét tartalmaz: 

1. Hetedikesek lettünk 

2. Vagyok, mint minden ember 

3. Értelem és érzelem 

4. Gondolkodás és nyelv 

5. Az erkölcsi jó 

6. Érték, vágy, cél 

7. A személyiség és szerepei 

8. Gyermekkor és felnőttkor között 

+ Visszatekintő 

+ Emlékkönyv projekt 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

 Ismétlés, előretekintés – 1. lecke 

 Az emberi lét jellemzői – 2. lecke 

 Érzelmek, értelem, gondolkodás – 3–4. lecke 

                                                           
49 Elsősorban a 2. lecke tartalmazza. Jó példa a 3. vagy a 4. feladat. 
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 Erkölcs, erény, érték – 5–6. lecke 

 Személyiség, szerepek, serdülőkorba lépés, önállóság, tervek – 6–8. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Milyen tulajdonságaim, igényeim, vágyaim voltak gyermek- és 

serdülőkoromban? Milyennek láttam akkor a felnőtteket? Miben változtam legtöbbet? Me-

lyek a legfőbb emberi tulajdonságaim? Miben vagyok jó, és miben kevésbé? Inkább az értel-

mem vagy inkább az érzelmeim vezérelnek? Vannak-e kommunikációs problémáim? Miben 

szeretnék változni? Mely célokat szeretnék most elérni? Mely céljaimat valósítottam már 

meg? Melyek a legfőbb értékek számomra? Milyen esetekben kerülök általában erkölcsi di-

lemmába? Milyen szerepeknek kell megfelelnem, és hogyan élem ezt meg? Milyennek képze-

lem az emberiség jövőjét? Mit őriznék meg az utókor számára? 

 

1. lecke – Hetedikesek lettünk 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik:  

 A hatodik évfolyam témáinak felelevenítése – 1–4. feladat, R, ÖK 

 Az együttműködés módjai – 5–6. feladat, AJ 

 A hetedikes tanév és a tankönyv témáinak előrejelzése – M, NU50 

 

A korábbi könyvektől eltérően a 7–8. évfolyamon különálló ismétlő leckével indítunk, 

melyekben felidézzük a korábbi témákat, és egyben az idei tanév tanulási folyamatát készítjük 

elő. Jól illeszthetők ide a reflexiókkal kísért közösségi játékok.51 A tantárgy tematikáját is igyek-

szünk tudatosítani, illetve a folyamatosan alakuló fogalmi készletet pontosítani.  

Kapcsolat, tanítási javaslat: A bevezető szövegével, tartalmával kombinálva a feladato-

kat, új struktúrában kialakíthatunk egy két tanórás ismétlő blokkot.52 

 

Mottó + kérdések. A változásokat helyezzük fókuszba a tanév kezdetén. Rákérdezünk 

a személyes állapotokra, tervekre.53 

1–3. feladat. Fontos, hogy szabad, inkább játékos feladat legyen, ne valamilyen szá-

monkérés. A fogalmakat folyamatosan alakítjuk. A bal oldalon az ismeretekhez tartozó, a jobb 

oldalon az értékekhez sorolható fogalmak állnak. A feladatmegadás ugyan kapcsolja őket a 

                                                           
50 Rövidítések: Tk. – tankönyv, M – mottó + kérdések, R – Rendszerezzünk! ÖK – Összefoglaló kérdések, NU 
– Nézz utána, AJ – Ajánló (Könyvek, filmek, internetes bejegyzések), VT – Visszatekintő, GY – Gyűjtemény. A rö-
vidítés utáni szám a feladaton belüli tevékenységek sorszáma. 
51 Játékleírások találhatók a 4 felső tagozatos tankönyv Gyűjteményeiben, illetve a lecke Ajánló rovatában. To-
vábbiak: http://www.erkolcstant-tanitok.hu/2013/10/27/jatekgyujtemenyek/  
52 Például: ráhangoló játékok –  1. lecke mottó – ismétlő feladatok (1–4.) – bevezető (1–4 bekezdés) – 14. old. 
feladatai – ismerkedés a projektekkel. 
53 Az etikaóra alkalmas arra is, hogy az évkezdést általánosan elősegítse. Érdemes azonban az osztályfőnök ter-
veivel egyeztetni. 

http://www.erkolcstant-tanitok.hu/2013/10/27/jatekgyujtemenyek/
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hatodikos tankönyvhöz, de ez nem fontos szempont.54 A pedagógusnak a csoporthoz kell iga-

zítani a feldolgozás módját. A 2. és 3. feladat további ötleteket ad a fogalmakkal való foglalko-

záshoz. 

Tanítási javaslat: Strukturálhatjuk a feladatot, pl. kártyákat kell véletlenszerűen húzni, 

lehet csoportos vetélkedő is vagy Activity-szerűen kitalálandó szó. A fogalommagyarázat meg-

jelenhet példákon keresztül, mondatba foglalva, definíciószerűen, körülírva vagy szabad asz-

szociációkkal. Az értékek csoportjánál lehet az a kérdés: miért fontos ez? A két oszlop szavai-

nak összekapcsolására példa: A technikai fejlődés javítja életkörülményeinket, de mérlegel-

nünk kell a veszélyeket is. 

Kapcsolat: Rendszerezzünk! és Összegző kérdések. Otthoni feladatként vagy zárókör55 

feladataként alkalmazható. 

 

4. feladat. Szintén a tavaly tanult fogalmakkal dolgozik, de képekből kiindulva. Kiegé-

szítője vagy alternatívája az előző feladatoknak, több dramatikus lehetőséggel. A választott 

kép jellegéhez, témáihoz leginkább illő feladatot érdemes csatolni. 

Megjegyzés: A hatodikos tankönyv fejezetválasztó képei láthatók itt (a fogalmak nél-

kül). Amennyiben nem használta a csoport tavaly a tankönyvet, még érdekesebbek lehetnek 

az első reakciók.  

Tanítási javaslat: Már a korábbi tankönyvekben is volt rá példa, de mostantól egyre 

gyakrabban jelennek meg az olyan párhuzamos munkafolyamatok, amikor a csoportok vá-

laszthatnak a feladatok közül. Ilyenkor át kell gondolni a feladat időigényét, nehézségi fokát 

és egy-egy csoport várható teljesítményét, hogy ne legyenek túl nagy különbségek. A bemu-

tató szakaszban érdekesek lehetnek a különböző megoldások.56 

 

5–6. feladat. A reflexió és értékelés fontos eleme a tanulásnak. Itt bármilyen iskolai 

vagy tanulási tapasztalatot érdemes bevonni. A táblázat jó eszköz a csoportmegbeszélések 

eredményeinek strukturálására és rögzítésére. A csoport készíthet játékgyűjteményt a ked-

venc játékaikból, amelyeket lazításként játszhatnak.  

Kapcsolat: Nézz utána! és Ajánló. Otthoni feladatként adhatók.  

 

 

2. lecke – Vagyok, mint minden ember 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Az emberi lét jellemzői, viszonyok – M, 1-2., 6. feladat, R, ÖK, NU2, AJ3 

 Az emberiség múltja, jövője – 3-4. feladat, NU1 

 Ember és állat – 5. feladat, AJ1-2 

                                                           
54 Ennek ellenére a tanulók csoportosíthatják a fogalmakat a fő témák köré (minta: Tk. 8./13. és 126. old.), de 
fontos, hogy megfelelő indoklással bármilyen megoldás elfogadható.  
55 Zárókör: Az óra végén rövid levezető gyakorlat. Egy kérdésre mindenki sorban megad egy rövid választ. Lehet 
több kérdést is feltenni, és pl. annak, aki első körben „passzolt", a következőkben már válaszolnia kell. 
56 Bizonyára vannak olyan körülmények, ahol ez nehezen kivitelezhető, de hasznos, ha megtanulják a tanulók 
azt, hogy egymást kivárják, meghallgassák, értékeljék, véleményezzék.  
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A lecke57 az emberismeret-hagyománynak megfelelve a tankönyvet – bár röviden – az-

zal indítja, mi mindent tudunk az emberről, és főként: milyennek látjuk az emberiséget és az 

emberi fajt. Természetesen ezt az óriási témát csak más tárgyak ismeretanyagát, illetve sze-

mélyes tapasztalatok révén kialakított tudás előhívásával tudjuk felvetni. A rövid szövegek is 

inkább kiindulópontok, bár érdekes ismereteket is nyújtanak. Etikai szempontból a jó-rossz 

kettőssége megjelenik a leckében, de nem az a célunk, hogy minősítsük az embert, hanem a 

dinamizmust felismertetni, és az egyén/közösség választási és cselekvési lehetőségeit felvil-

lantani. Hetedik osztályban kitűzött célunk az is, hogy – bár tematikailag inkább a következő 

évben kerül központba – a tanuló viszonyrendszereit már az emberiségre vonatkoztassa, mind 

térben, mind időben minél átfogóbban szemlélve.  

 

Mottó + kérdések – 1. feladat. Ráhangoló feladatok az emberi faj jellemzésére.  

Tanítási javaslat: A példák máris felvethetnek kérdéseket, problémákat, a pedagógus 

dönthet úgy, hogy folytatja ezek megbeszélésével, vagy az óra végén, több feladat elvégzése 

után tér erre vissza, reflektáló-összefoglaló szakaszként beépítve. A gyűjtött jelzőket, példákat 

lehet rögzíteni, és az óra vagy akár a fejezet/tanév végén újra megbeszélni: változott vagy ár-

nyaltabb lett-e a véleményünk.  

 

2. feladat. Szintén ráhangoló feladat, de semlegesebb, mint az előzőek, tehát ezzel is 

kezdhető az óra.58  

Tanítási javaslat: Itt is kiegészíthető a feladat a „Mi a közös és mi különbözhet minden 

emberben?” kérdéssel. Strukturálható például úgy, hogy először rövid bemutatást („profilt”) 

készítenek a tanulók, majd folytatják úgy, hogy két személy között hasonló/különböző jelleg-

zetességeket alkotnak meg. A feladat megoldását bizonyos csoportokban segíthetjük előre ki-

dolgozott szempontsorral.59 

 

3–4. feladat. A két feladat a közös emberi tulajdonságokat és fő értékeket gyűjti össze. 

Mi jellemző ránk, hogyan mutatnánk be fajunkat „másoknak”, milyen értékes dolgokat alko-

tott az ember, és mit a természet? Az ember és természet kapcsolatának felvetésével a fele-

lősség kérdése is felvetődik,60 az űrüzenetek témája pedig tágítja a világunkat, és az emberiség 

különleges (?) helyzete kerülhet szóba. 

 

                                                           
57 A lecke címe Ady Endre Sem utódja, sem boldog őse c. versére utal. Így rövidítve a verssort, olyan értelmezést 
kapunk, amelyből az a kérdés következhet: miben egyformák és miben különbözhetnek az emberek, Mi az, ami 
minden emberben közös? Kategóriákban érdemes gondolkodni, pl. lehet, hogy az egyik ember szomorú, a má-
sik vidám, de mindegyik képes érzelmekre. Az egyik angolul beszél, a másik németül, de mindenki el tud sajátí-
tani egy nyelvet. Ilyen megbeszélést kapcsolhatunk a 2. feladat képeihez is. 
58 Valószínűleg más történetek születnek, ha az első két feladat sorrendje megváltozik. Feltételezhető, hogy az 
eredeti sorrendnél a történetekbe beépülhetnek a felvetett problémák. 
59 Ilyen található pl. az 52. és az 55. oldalon. 
60 Ajánlott kutatómunka: mi minden pusztult vagy pusztul el ma is a világban? (Szomorú aktualitás például az 
ausztráliai Nagy-korallzátony pusztulása) 

https://qubit.hu/2018/04/29/ropke-harom-ev-alatt-csendben-megfott-a-nagy-korallzatony-mintegy-harmada
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5. feladat. Ember és természet (pontosabban az állatok) helyzetének, kapcsolatának 

kifejtése tudományos-ismeretterjesztő61 és ironikus megközelítéssel. Célja egyrészt az, hogy a 

modern etológiai és pszichológiai kutatásoknak és eredményeknek megfelelőbb árnyaltabb 

gondolkodásmód felé közelítsünk, mely szerint „nincs szakadék közöttünk... fokozatok vannak, 

mértékek” (Csányi V.), másrészt etikai kérdések felvetése („Mikor akartam én az embereket 

ketrecbe zárni?”). 

Kapcsolat: Rendszerezzünk! és Nézz utána! 2. 

 

6. feladat. A képek segítségével az emberhez kapcsolódó asszociációkat hívhatunk elő. 

Némelyik pozitív/negatív, némelyik semleges vagy kettős értéket62 képviselhet.  

Kapcsolat: Hasonló az 1. feladathoz. Összegző kérdések és Nézz utána! 1.  

 

A Nézz utána! feladatban megjelenik a KIHÍVÁS „logó”. Ez azt jelzi, hogy a kutatási téma 

nehezebb, összetettebb, több forrásra kell támaszkodni. Egy-egy ilyen nagyobb feladatot töb-

ben oldhatnak meg, és a szabad órakeretben63 bemutathatják az eredményt.  

Az Ajánlók otthoni feladatként adhatók. Egy-két rövid visszajelzést kérhetünk róluk a 

tanulóktól. Például az ajánlott honlapokról kiválasztani egy érdekes fotót, cikket, melyek link-

jét közösen szerkeszthető dokumentumban vagy blogfelületen meg lehet egymással osztani 

vagy közös ppt-t készíteni belőle. Távlati tervezésnél előre feladhatjuk, hogy az ajánlókból az 

év folyamán összesen (10) anyagból kiemelt képet, rövid szöveget kérünk gyűjteni. Ez szemé-

lyes anyag lesz. 

Projekt. Először jelenik meg leckében a projektelem. Ha előkészítettük a feladatot, ak-

kor ez a rész „magától” működhet: a tankönyvben leírt feladatok bevezetése a füzetbe. Bár ez 

a projekt személyes és nem nyilvános jellegű, időről időre lehet kérni visszajelzést, például 

találkozott-e a tanuló valamilyen nehéz, váratlan vagy új gondolattal a munka során. 

 

 

3. lecke – Értelem és érzelem 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Az értelem és az érzelem különbsége – M, 3-4. feladat 

 Az érzelem oka, szerepe, kifejezése, megértése – 1–2., 5-GY, 8–9. feladat, ÖK, NU, AJ 

 Érzelem és cselekvés – 10. feladat, R 

 Érzelmi és értelmi intelligencia – 6–7. feladat 

 

                                                           
61 Ajánlott könyvek a pedagógus számára pl.: Csányi Vilmos: Az emberi természet (Vince Kiadó, Budapest, 
2003), Bereczkei Tamás: Az erény természete (Typotex Kiadó, 2009), Matt Ridley: Az erény eredete (Akadémiai 
Kiadó, 2011), Gopnik-Kuhl-Meltzoff: Bölcsek a bölcsőben (Typotex Kiadó, 2015), A. Gopnik: A babák filozófiája 
(Typotex Kiadó, 2015). 
62 Például 1. kép: háború/békefenntartók, 3. kép korlátozottság/segítség, 4. kép fejlődés/korlátozottság, 8. kép 
állatok megismerése/veszélyeztetése. 
63 Ezen itt azt értjük, hogy mivel 22 lecke szerepel a tankönyvben, ez nem tölti ki az évi 36 órát, így a pedagógus 
(és a csoport) dönthet arról, hogyan használják fel a 14 órát. Lásd a tanmeneteket. 
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Az érzelmek sokféleségét, keletkezését és hatását vizsgáljuk, elsősorban önismereti szem-

pontból. Az érzelmi és értelmi intelligenciáról szóló feladatok a személyiség és az egyéni ké-

pességek sokszínűségét mutatják be, értékes tulajdonságok felsorolásával. Fontos cél a társas 

helyzetek elemzése, kommunikációs technikák gyakorlása, az érzelmek „kezelésének” megvi-

tatása. A záró feladatok a pozitív érzelmeket helyezik a fókuszba. 

 

Mottó + kérdések. A cím és a lecke két fő fogalmának a rövid értelmezése. 

 

1. feladat. A játék során minél több érzelem árnyalása a cél, illetve ezek kifejezési mód-

jai. 

Tanítási javaslat: Strukturálhatjuk a feladatot kártyákkal, amelyekre a pedagógus előre 

felír minél több érzelmet, majd ezeket emojikkal, hanggal vagy testtartással fejezik ki a tanu-

lók. Az érzelmekhez társíthatnak színeket, képeket, dallamokat is. 

Kapcsolat: 5. Tk. 3. lecke Dramatikus feladatai. 8. Tk. 3. lecke Gyűjteményes feladat (A 

lélek egészsége). Ajánló 1. 

 

2–5. feladat. A három feladat a helyzetekre adott érzelmi és viselkedéses reakciókat 

veszi végig. A különböző szempontokból történő dramatizálás bemutatja ezek sokszínűségét, 

az elemzés pedig a tudatosságot növelheti. Az Austen-részlet, bár nem könnyű olvasmány, 

felvezetést ad ahhoz a kérdéshez, vajon mennyire jellemző egy adott gondolkodás- és viselke-

déstípus egy emberre. Itt fontos területre érkezünk (2–3. kérdés): az erős/negatív érzelmek 

kezeléséhez. Megfogalmazható, hogy a negatív érzelmek is természetesek, de az első felindu-

lást kezelheti a racionálisabb végiggondolás, illetve a negatív érzelmek kifejezésének módjai 

tanulhatók, és konfliktuskezelésre használhatók. Az 5. (Gyűjteményes) feladat ezt gyakorol-

tatja. 

Kapcsolat: Rendszerezzünk! A 12. leckében tovább foglalkozunk ezzel a témával a pár-

kapcsolatoknál (de vonatkozik általában a kapcsolatokra). Az 5. feladatban a partner érzelme-

inek kezelését gyakoroljuk. További ötletek kommunikációs gyakorlatokra: 5. Tk. 1. és a 11. 

lecke Dramatikus feladatai, 8. Tk. 3. lecke Gyűjteményes feladata (Törődés). Visszautalhatunk 

a lelki egészség kérdésére (5. Tk. 4. lecke), és előreutalhatunk a stressz témájára (8. Tk. 3. 

lecke). 

 

6–7. feladat. Elsősorban a személyiség és az életvezetési módok, a kiegyensúlyozott 

kapcsolatok témájához köthető a feladat. A 22 kifejezés értelmezése, példák keresése fonto-

sabb, mint a „megoldás”.64  

                                                           
64 Az érzelmi intelligencia fő jellemzői (Jean Greaves – Travis Bradberry: Érzelmi intelligencia sikerkalauz c. 
könyve nyomán): Érzelmeink tudatosítása és pontos megfogalmazása. Kíváncsiság – nyitottság a világra a másik 
ember felé. A változás képessége – a változástól való félelem legyőzése. Önismeret – önmagunk erősségeinek 
és gyengeségeinek ismerete. Empátia – a másik ember helyzetébe való beleélés képessége. Önbizalom – önbe-
csülés. A nemet mondás képessége. Örülni annak, ami van. A hibák és a harag elengedése – ne „rágódjunk” régi 
hibáinkon és a minket ért sértéseken. Az önsajnálat és mások hibáztatásának kerülése. Kikapcsolódás – rend-
szeres aktív pihenés, gondoskodás önmagunkról. Pozitív gondolkodás. 
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Tanítási javaslat: Egyes csoportokban magukról és társaikról is beszélhetnek a tanulók. 

Például válasszanak két képességet, melyben erősek, és két olyat, melyben fejlődni szeretné-

nek. Az osztály kioszthat mindenkinek „díjat” abban a képességben, melyben szerintük a leg-

jobb. (Lásd például 22. lecke 2. feladata, vagy 5. Tk. 5. feladat, 8. Tk. 128. old. Te vagy a leg... 

játéka) 

 
8. feladat. A szabadon alakítható dramatikus feladat bővíti a helyzetgyakorlatokat, ösz-

szetettebbé teszi a különböző megoldásokkal, összetettebb cselekvésekkel.  

 

9–10. feladat. Különösen fontos szakasz a „jóra fordítás” és a pozitív szemléletet gya-

koroltató két feladat. Tulajdonképpen az érzelmi intelligencia fejlesztése is történik, de kar-

öltve az értelmivel (a problémamegoldás, tudatos keresés, tervezés által). 

Kapcsolat: Pozitív, segítő szemléletről van szó: 5. Tk. 4. lecke, 6. Tk. 8–9., 26. lecke, 8. 

Tk. 4. lecke. 

 

Az Összegző kérdésekben a tanuló személyes tapasztalataira kérdezünk rá. A pedagó-

gusnak kell eldöntenie, hogy szabadon válaszható,65 de nyilvános megbeszélést tartanak, vagy 

egy választott kérdésről írnak a gyerekek, esetleg naplóban válaszolnak rá.  

 

 

4. lecke – Gondolkodás és nyelv 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Gondolataink kifejezésének módjai és korlátai, a megértés – M, 1–3., 5. feladat, ÖK1–

2, NU1, AJ 

 Nézőpontok, szubjektivitás – 4., 6–8. feladat, GY, NU2 

 Ártó szavak – 9–10. feladat, R, ÖK3 

 

A lecke bevezető részében kérdéseket vetünk fel a gondolkodás, a nyelv, az önkifejezés 

kapcsolatáról. Természetesen nem tudunk ezekre egyértelmű válaszokat adni, inkább komp-

lexitásukra hívjuk fel a figyelmet, arra, hogy az azonos nyelv ismerete még nem garantálja 

egymás megértését, mivel a nyelvi jelek (megszólalás, írás) mögött mindig egyéni értelmezés, 

tudás van, amely függ a személy előzetes tapasztalataitól. A rendkívül rövid kérdésfelvetésnél 

elég, ha olyan jellegű töprengésre késztetjük a tanulókat, amely a világ megismerésében erre 

a témára vonatkozik. A továbbiakban azonban erkölcsi, etikai kérdések kerülnek elő: milyen 

módon jelenhet meg a szép és az ártalom a nyelvi kifejezés által, hogyan törekedhetünk a 

másik megértésére, miért okozhatnak különbséget, akár konfliktust a nézőpontbeli különbsé-

gek. Fő fejlesztési cél a nézőpontváltás gyakorlása és a felelősségteljes viselkedés erősítése. 

 

                                                           
 
65 Például zárókörben, de mindenki eldöntheti, melyik kérdésre válaszol, vagy passzol. 



FI -504030701 Etika 7. |  F I - 504030801 Et ika  8 .  –  Ta nár i  ké z ikö nyv  
  
 

 51 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. A József Attila és a fiktív szereplők által megfogalma-

zott gondolatok dilemmákat vetnek fel a nyelv, érzelmek, gondolkodás és megértés körében. 

A tanulócsoportok különbözőképpen reagálhatnak: lehet, hogy nem inspirálják őket mélyebb 

gondolatokra, ez esetben az önkifejezés és megértés eseteire kérhetünk tőlük példákat: mikor 

ütköztek nehézségbe, ki az, akivel jól megértik egymást, voltak-e már nyelvi nehézségeik, ho-

gyan oldották meg stb. A második játék kapcsán szerzett tapasztalatokat is beépíthetjük: mi 

minden volt szükséges a feladat minél jobb megoldásához? Ennek a szakasznak az a célja, hogy 

felhívjuk a figyelmet a tudatosabb kommunikációra. 

Kapcsolat: Felidézhetünk és újra gyakorolhatunk korábban megismert kommunikációs 

technikákat, például 5. Tk. 1., 3., 9. és 11. lecke Dramatikus feladat, 6. Tk. 2. és 17. lecke Dra-

matikus feladat, vagy olyan játékokat, amelyekben egymásra kell figyelni vagy különböző mó-

dokon kommunikálni.66 

Megjegyzés: Ha a tanár úgy látja, a hangsúlyt az egész leckénél helyezheti a figyelemre 

és az erőszakmentes kommunikációra mint fontos fejlesztési célokra. 

 

3–7. feladat. Kis kitérőt teszünk a képértelmezések felé. A szövegnek fontos üzenete 

az, hogy a képi információ is egyénileg megalkotott, azaz amit látunk, az sem objektíven létező 

dolog, hanem értelmezésekkel telített, de ezt a különböző feladatok révén is megfogalmaz-

hatjuk.67 A változatos szóhasználat, a szinonimák felidézése után összekötjük a két gondolatot: 

a személyes ítéleteim és kapcsolataim befolyásolják a szavak megválasztását, és ezekkel egy-

ben értékítéletet is közvetíthetek. Ebbe a kérdésbe jobban belemerülhetünk, részben azért, 

mert előfordul, hogy vagy azt nem vesszük észre, hogy milyen módon használjuk a szavakat 

(„nem mondtam semmi sértőt”, hiszen ezek nem vulgáris kifejezések), vagy azt, hogy valaki-

nek bántó a megfogalmazás. A feladatból az is kiviláglik, hogy a harmadik, nem jelen lévő sze-

mélyről még könnyebben mondunk erősebb ítéleteket. Mindez rendkívül nagy téma, akár a 

szándékos gúny, sértés, szidalom, verbális agresszió felé is eltérhetünk, akár a közéletben, mé-

diában megjelenő szóbeli agresszió, manipuláció eseteire is felhívhatjuk a figyelmet.68 Az ol-

vasmány viszont jól ismert élethelyzetet mutat be. 

Kapcsolat: 7. Tk. 5. lecke 7. feladat, 6. Tk. 21. lecke dramatikus feladat és olvasmány. A 

Nézz utána! 1. a nyelvhasználat csoportszervező funkciójára is felhívja a figyelmet. 

 

                                                           
66 Pedagógiai játékok: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175, Személyiségfejlesztő játékok: 

http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html, Mindenki nyer! Együtt-
működés-játékok: http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/135_f.htm 

67 Ezen a ponton erős a kapcsolódás a médiatudatosság felé. Ha a pedagógus szeretne a témával bővebben fog-
lalkozni, itt érdemes kitérni. Ehhez kapcsolódnak a 8. évfolyamos tankönyv 6. és 7. leckéi. 
68 A nagy tudatossággal tervezett vagy ösztönös szóhasználat az „ellenfél" – eltérő nézetű vagy érdekű ember – 
lejáratását segíti, gyakran finom eszközökkel, amelyeket a reklámszakma, a marketing fejlesztett tökélyre. Ele-
mezhetjük a szóhasználatot a szalagcímekben, hírekben: vajon milyen hatást szeretne elérni a közlő a választott 
megfogalmazási móddal? Ajánlott olvasmány: Pratkanis és Aronson: A rábeszélőgép 42-72. old. 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/135_f.htm
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8–10. feladat. Az eddig megbeszélt témákat a médiára és a virtuális világra vonatkoz-

tatjuk. Különösen fontos a 9. feladat utolsó kérdése: Másképpen működnek-e ezek a kapcso-

latok, szándékok, következmények a valóságban? Mások vagyunk-e, másképpen  

viselkedünk-e, különösen ha arc és név nélkül szólalhatunk meg?69  

Megjegyzés: A tanulók felhozhatnak személyes tapasztalatokat, akár a zaklatásra is, 

tehát az óra prevencióra is használható, vagy kibontható a későbbiekben ebben az irányban. 

Kapcsolat: Ez a téma mindegyik évfolyamon megjelenik. Ebben a könyvben a 14. lecke, 

a nyolcadikosban a 2. és 9–10. lecke, az ötödikesben a 22. lecke dramatikus feladata (alkalmas 

a megnyilvánulások elemzésére), a hatodikosban 17. lecke dramatikus feladata érint hasonló 

kérdéseket + Nézz utána! 2. 

 
 

5. lecke – Az erkölcsi jó 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A jó és rossz megkülönböztetése – M, 1. feladat, R, ÖK, AJ 

 Erények, erkölcsi szabályok – 2–3. feladat, NU 

 Döntések, dilemmák – 4–7. feladat 

 

A lecke az emberről mint erkölcsi gondolkodásra képes és azt gyakorló lényről beszél. Az alapkategó-

riák a jó/rossz, a helyes/helytelen, a lehet/szabad/kell/tilos. Az ember képes egy helyzetet erkölcsileg 

szemlélni (és semlegesnek is nyilvánítani); szabályok, értékek ütközésekor dilemmákat felismerni; 

mérlegelni; dönteni és (esetleg utólag) indokolni a döntést. Mindezt gyakran érzelmek kíséretével. A 

lecke elsősorban ezeket a folyamatokat mutatja be, valamint a kulturális-társadalmi közösség által 

kiérlelt értékeket, erényeket vizsgáljuk meg. Fontos, hogy a tankönyv itt sem evidenciaként mutaja 

be az erkölcsi szabályokat és erényeket, hanem teret hagy a tanukóknak a vizsgálódásra, kérdezésre. 

Megjegyzés: A leckében megjelenő dilemmák kapcsán ne kérdezzünk rá arra, mit tenne 

egy-egy tanuló. Ezeket vagy szerepjátékkal, vagy esetelemzéssel dolgozzuk fel, de az Emlék-

könyv projektrészben saját lehetséges döntését is megfogalmazhatja mindenki.70 Az Összegző 

kérdéseket szintén egyéni megoldásra javasoljuk, nem közös megbeszélésre – csak ha a tanuló 

vállalja vagy igényli ezt. Előfordulhat, hogy szívesen megoszt egy valós dilemmát a csoporttal; 

ez az eset attól is hatásos, hogy a bizalom is társul mellé, ezenkívül beszélhetünk arról is, kihez 

lehet fordulni tanácsért bizonytalanság esetén. 

Kapcsolat: A témát feldolgozza még a nyolcadikos könyv 16. leckéje (Gyűjtemény fel-

adatok), az 5. Tk. 6. lecke és 6. Tk. 7. lecke. 

 

Mottó + kérdések. 1–3. feladat. A lecke a két alapfogalom említése – mint ráhangolás 

– után azonnal ismeretközlő szöveggel indít. A szöveg fogalmainak értelmezése után a kérdé-

                                                           
69 https://www.nyest.hu/hirek/anonimitas-es-gatlastalansag 
70 Megkérhetjük a tanulókat, hogy az 5. és 7. feladatban bemutatott dilemmákban hozzanak döntést, de ne osz-
szák meg másokkal. Majd az óra végén vagy otthon ismét nézzék meg a helyzeteket: másképpen döntenének-e 
most? 

https://www.nyest.hu/hirek/anonimitas-es-gatlastalansag
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sek már a személyes tapasztalatokra kérdeznek rá. A szövegben megfogalmazott néhány sza-

bály összeköthető az erényekkel: például az őszinteség erényéhez köthetők a Légy őszinte/Ne 

hazudj! szabályok.71 A szabály tehát a cselekvést nevezi meg, amely felé vagy amelytől elfelé 

vezet minket.72 A fejezetbe illeszkedve, a téma elsősorban nem a társadalmi-közösségi vetü-

lete miatt fontos, hanem a személyiség, az egyén viselkedése, döntései miatt. A 3. feladatot 

az időbeli kitekintésre is használhatjuk: vajon miért éppen ez volt a hét alaperény,73 változott-

e az idővel, hogyan értelmezik ezeket most a tanulók?  

 

4–7. feladat.74 Különböző helyzetekben zajló erkölcsi döntésekkel foglalkozunk, „ki-

hangosítva”, hogy milyen érvek-ellenérvek, szempontok mentén vívódhat valaki egy döntés 

előtt, vagy mikor nem okoz semmilyen dilemmát egy kérdés. Például a 6. feladatban Szókra-

tész beszélgetőtársának kezdetben nincs erkölcsi dilemmája, Szókratész hívja fel a figyelmét 

rá (ezután kezd szégyenkezni). A 4. feladat kulcskérdését érdemes külön kezelni: mi számít 

jobban az erkölcsi döntésemben: saját belső szabályaim vagy a külső kontroll? Erkölcsileg he-

lyesen viselkedem-e, ha csak a büntetéstől való félelem tart vissza valamitől? (Ez a feladat a 

lecke végére is tehető a megbeszéltek összegzéseként.) Értelemszerűen a helyzet komplex: a 

negyedik kérdésben felsorolt okok különböző helyzetekben másképpen működhetnek, de itt 

az autonómia kérdéséről beszélünk.75  

Tanítási javaslat: A 4. feladatot játékosabbá tehetjük, vagy akár ráhangolónak is játsz-

hatjuk a Beugró c. műsorból ismert Ördög és angyal76 játékot. 

 

A Rendszerezzünk! feladata visszaköthető a 2. lecke 6. feladatához. A 6. feladat máso-

dik és harmadik, valamint a Nézz utána! második kérdése kapcsolódik a média-virtuális világ 

témákhoz (lsd 4. lecke), de felmerül a szándék és következmény problematikája. Ehhez felada-

tok még: 8. Tk. 151. old.  

 

 

6. lecke – Érték, vágy, cél 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Értékek – 2., 5. feladat, NU, AJ2 

 Mértékletesség – 3–4., 5. feladat, ÖK 

 Vágyak és célkitűzések – M, 1., 6–11. feladat, GY, R, AJ1 

                                                           
71 Habár nem mindig könnyű egyértelmű nyelvi megfelelést találni. 
72 Szándékosan nem használjuk az erény ellentéteként a bűn szót, csak a legsúlyosabb esetekre. 
73 A többi erény: bölcsesség (Prudentia), igazságosság (Iustitia). A hét főbűn (azaz olyan készség, amely a bűnök 
felé vezethet, vícium): kevélység, fösvénység, torkosság, harag, irigység, bujaság, lustaság (a jóra való restség). 
Ez a felsorolás a katolikus egyház tanításaiban jelenik meg. 
74 A 7. feladat alapját jelentő vizsgálatról olvashatnak: Szekszárdi J. – Horváth H. A. – Buda M. – Simonfalvi I.: A 
serdülők erkölcsi szocializációja. Magyar Pedagógia, 100. évf. 4. sz., 2000. 
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Szekszardi_MP1004.pdf 
75 A harmadik fejezet egyik fő témája. 
76 A színészek közül kettő, az ördög és az angyal próbálja rossz, illetve jó irányba terelni egy harmadik cseleke-
deteit egy döntési helyzetben, kimondva annak gondolatait. A harmadik színész feladata, hogy a két énjének 
vitája szerint adja elő szerepét. 

http://www.magyarpedagogia.hu/document/Szekszardi_MP1004.pdf
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A lecke feladatai révén a tanulók megvizsgálhatják saját vágyakat és késztetéseiket, megfogal-

mazhatják és értékelhetik elképzeléseket, céljaikat, mérlegelhetik a lehetőségeiket. Cél az ön-

ismeret, a tudatosság, a kritikai gondolkodás fejlesztése, a túlzások felismerése, valamint az 

elfogadás erősítése az értékrendek sokféleségének megismerésén keresztül és a nézőpontvál-

tás gyakorlásával. 

Kapcsolat: Mindegyik évfolyamon foglalkozunk a célkitűzés és tervezés témájával. Míg 

korábban az időbeosztást, a feladatszervezést, a tudatos fejlődést igyekeztünk segíteni (5. Tk. 

5. lecke, 6. Tk. 13., 26. lecke), addig itt már egyre inkább az önismeret, önmegvalósítás, a jö-

vőkép, a pályaorientáció támogatása a cél.  

 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. A leckében a személyes értékektől mint a célok meg-

határozó elemeitől indulunk ki, így kapcsolódunk az előző leckéhez is. József Attila verse az 

alapvető szükségletekre is rávilágít, egyben empátiát is fejleszthet. A gyerekkorra visszagon-

dolva láthatjuk, hogy a vágyak, a szükségletek és az értékek változhatnak, vagy ezek fontossági 

sorrendje változik. A bevezető történetben felvetődik az érték–vágy–teljesülés–elégedett-

ség/csalódottság kérdése. Beszélhetünk reális és nem reális célokról, valódi vagy felületes ér-

tékekről. Az információs szöveg és a képek alapján is továbbgondolhatjuk az értékek komple-

xitását.  

Kapcsolat: 15. lecke 5. feladat, 6. Tk. 7. lecke. 

 

3–5. feladat. A mértékletesség (egyben maga is erény) fontos szempont a tervezésben 

és a célkitűzésben, habár eléggé szubjektív dolog, mi számít túlzásnak, mi mértékletességnek. 

Ezt elemezzük (Arisztotelész77 nyomán) példákkal a 4. feladatban, hasonlóan a 27. oldal táblá-

zatához. Közvetve a környezettudatos gondolkodást is fejlesztjük a túlzások mellett a felesle-

ges, nem értékes vagy nem szükséges tárgyaink áttekintésével. 

 

6–10. feladat. A feladatblokkok mindegyike a célok kijelölésével és megvalósításának 

feltételeivel foglalkozik. A pedagógus választhat, hogy fiktív helyzetekből indul ki, pl. a 7., 10., 

11. feladat, vagy a gyerekek saját terveiből, pl. a 6., 8. feladat. A 10. feladatban vázolt okok és 

következmények összefüggéseire érdemes több időt szánni. Ide csatolható a rendszerező fel-

adat a lecke végén; ajánljuk a 8. Tk. 31. oldalán leírt „döntéshozó” játékot is. A 11. feladat a 

döntések szabadságának kérdését veti fel, ez visszatér a tankönyv 21. leckéjében is. Itt elsza-

kadunk kicsit a tervezés – néha nyomasztó – tudatosságától, és megnézzük, „megúszható-e” 

                                                           
77 „[...] mindenben, ami folyamatos és osztható, található túlzás és hiány és közép, és ezek vagy a dolgok 
egymáshoz való viszonyában, vagy a dolog hozzánk való viszonyában ilyenek [...] Minden dologban a magunk-
hoz viszonyított közép a legjobb, mert ez úgy van, ahogyan a tudás és az értelem tanácsolja. [...] Ezért 
szükségszerű, hogy az erkölcsi erény is valamiféle középsőkre vonatkozó és egyféle közép legyen. Meg kell te-
hát határoznunk, hogy miféle közép az erény és miféle középsőkre vonatkozik. [...] Nevet pedig mindegyik így 
kap: az egyik csoport a túlzás, a másik a hiány alapján." Arisztotelész: Eudémoszi etika. Második könyv 3. 
http://mek.oszk.hu/05700/05709/05709.htm - 3 

http://mek.oszk.hu/05700/05709/05709.htm#3
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a realitások kihagyása, a következmények számbavétele, azaz minden vágy megvalósítható-e 

szabadon.78 Visszacsatolhatunk Midász király esetére, hiszen az éppen erre példatörténet.  

Tanítási javaslat: Ha alkotó kedvű a tanulócsoport, ebben a leckében nagyon jól meg-

valósítható a fiktív történetek alkotása, különböző motivációjú és körülményű szereplőkkel, 

ismert történetek újraírása vagy mesealkotás a fontos értékekről. Ezzel párhuzamosan ugyan-

úgy ide illeszthetők valóságos esetek: példák az önmegvalósításról (vagy a 7. feladat a–d. pont-

jához valódi életutakat keresni.) A leckét használhatjuk aktuális, személyes vagy osztálycélok 

megfogalmazására és elérésének megtervezésére is (lsd. 5. Tk. 5. lecke), az önállóan vagy cso-

portosan összeállított terveket illusztrálhatják, prezentálhatják a tanulók.  

 

A Nézz utána! 2. a felvetett kérdéseket rávetíti a virtuális világra is – ez akár nagyobb 

hangsúlyt is kaphat, hiszen rendkívüli módon befolyásolja a fiatalok időérzékelését, szervezé-

sét és főként az értékrendjét. Mi fontos, mi értékes, mi felesleges, mi túlzás ebben a közeg-

ben?79 A Könyvek, filmek, internetes bejegyzések rovatban két filmet ajánlunk, amelyet ismer-

hetnek a tanulók. Az első mély tartalmú animációs film a megküzdésről, kitartásról, előítéle-

tekről, sikerről, önmegvalósításról (a főszereplők mindegyike megtalálja a helyét a kudarc után 

is),80 a második kissé didaktikus film a jóságról, de remekül játssza végig egy adott döntés le-

hetséges következményeit. 

 

 

7. lecke – A személyiség és szerepei 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A személyiség, tulajdonságok – M, 2., 8. feladat 

 Önismeret – 3–4. feladat, GY1, R 

 Szerepek, megfelelés a környezetnek – 1., 5–7. feladat, GY2, ÖK, NU, AJ 

 

Emberi tulajdonságok, önismeret és ennek forrásai, a mások által közvetített énkép, feltétele-

zett szerepfeladatok és a környezet elvárásai. Az ezek eltéréseiből fakadó esetleges konfliktu-

sokhoz dramatikus játékokat kapcsolhatunk, amelyekkel a kommunikációt, az érdekegyezte-

tést is gyakorolhatjuk. Kicsit kitérünk a pályaválasztásra is: kinek milyen erősségei vannak, mi-

lyen pályán hasznosíthatná ezeket. Az ajánlott weboldalakon a tanulók teszteket tölthetnek 

ki, ezek be is emelhetők az órába.  

                                                           
78 A szabadság témához összeállított tanítási anyag található: http://ofi.hu/8-evfolyam Út a vadonba címmel. 
79 Tanári háttéranyag vagy akár vitaindító: Interjú Tari Annamáriával  
80 Valójában nem fest teljesen szép képet, mert Remyt csak szűk körben ismerik el, az éttermet bezárják, Ego 
elveszíti a hitelességét, mégis összességében mindenki jobb helyzetbe kerül, többek között azért is, mert a kap-
csolatok rendeződnek. A Pixar stúdió filmjeit minden korosztálynak ajánlhatjuk, és a fókuszaikban lévő fő kér-
dések jól illenek etikaórákra. A 21. leckében ajánlott Egy bogár élete a közösség biztonságos hagyományairól és 
a tehetségről, a Némó nyomában és a Coco a családi kapcsolatokról, önállóságról, a Toy Story a felnövésről, ön-
ismeretről, veszteségekről is szól. 

http://ofi.hu/8-evfolyam
https://index.hu/tech/2018/01/31/mobilfuggoseg_kozossegi_media_tari_annamaria_kiskamasz_gyerek_pszichologus_gyerekneveles_facebook/
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Kapcsolat: A lecke szervesen kapcsolódik össze a 8. leckével, amelyben a serdülőkorból 

eredő változások jelennek meg hasonló témában. A személyiséggel és a szerepekkel foglalkoz-

nak a tankönyvek a közösség, családi kapcsolatok témáinál, a nyolcadikos tankönyv első öt 

leckéje az önismereti blokkot alkotja.  

 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. Bemelegítő, ráhangoló feladatok a személyiség sok-

színűségéről. Az 1. feladat arra mutat rá, hogy minden ismerősöm valamilyen viszonylatban – 

kapcsolati, érzelmi, közösségi, funkcionális – is lát engem, kérdés viszont, hogy mennyit lát a 

valódi tulajdonságaimból és mennyi ered a feltételezéseiből. A Marciról alkotott jellemzések 

tükrözhetik azt, milyennek látják, milyen „oldalát” ismerhetik meg az adott kapcsolatban. 

Szóba kerülhet az is, vajon Marci mindenkivel ugyanúgy viselkedik-e, mennyi ebből a megfe-

lelés az elvárásoknak vagy szokásoknak. Mindez felvetheti a kérdést, mennyire ismerhető meg 

valaki akár mások, akár önmaga számára. A 2. feladat a tulajdonságok összegyűjtésén túl utal 

a jellemzés módjaira: az egy-két szavas címkék helyett általában jobb körülírni, vagy legalább 

megindokolni, cselekvéshez kötni a társunk jellemzését.81 

 

3–4. feladat. Az információs szöveg összefoglalhatja a korábban felmerült gondolato-

kat vagy új kérdéseket vethet fel. A kísérő kép pedig másik elágazásra vihet át: a testképre, 

testképzavarra.82 Az identitásproblémákat érdemes megemlíteni, akár ezzel kapcsolatban is 

javasolhat a pedagógus segítő szakembereket (védőnő, pszichológus, segélyvonal). A többes 

identitásról is szó van, a nemzetiségi kettős identitásról beszélünk hatodik osztályban is (5–6. 

lecke), itt az egyénben megjelenő értelmezés és az ebből fakadó belső vagy külső konfliktu-

sokról is szó lehet.83 Az olvasmány Lázár Ervin sodró stílusában az önmagunkról alkotott képről 

szól. Ennek feladatai a „reális”, „egészséges” önismeretre vonatkoznak, de a viselkedésünk 

megváltoztatásáról is itt lehet szó. 

 

5–7. feladat. A szerepekről, azaz elvárásokról kétféle tekintetben lesz szó. Egyrészt ez 

logikus következménye a csoporttal való azonosulásnak vagy a beilleszkedésnek. A munka-

megosztás vagy elosztott helyzetek miatt mindenki számít bizonyos viselkedésekre a másik 

embertől – hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy ők ugyanúgy elvárnak dolgokat a felnőttektől 

bizonyos szerepekben –, illetve a különböző kapcsolatokban is vannak egymás felé elvárása-

ink. Ezekre hoz példákat a 6. feladat. A következő két szöveg a szerepeknek megfelelés nehéz-

                                                           
81 Sok esetben nem számít, melyik módot alkalmazzuk, de a negatív tulajdonságok (önző, irígy, szétszórt) neve-
sítése Thomas Gordon szerint „címkeként" ('labelling') „tapadnak" egy emberre, és nehezen vethetők le. Ezért 
inkább a cselekvésekkel való leírásokat ajánlja, de a „te mindig..." „te sosem..." kezdet nélkül. A címkézésről szó 
van a tankönyv 73. és 132. oldalán. 
82 Visszautalhatunk a hatodikos tankönyv 16. leckéjére, ahol a testképet befolyásoló hatásokról volt szó. 
83 A szövegben megjelenő mondatok az identitás nehézségeiről alkalmas helyzetben mély kérdéseket vethet-
nek fel, beszélgetést indíthatnak el. Hogyan éli meg egy más kultúrából érkezett vagy kettős identitású gyermek 
kötődéseit? Javasolt felidézni a 5. Tk. 16. lecke olvasmányát vagy az „aranypánt"-metaforát a 6. Tk. 151. oldal-
ról. A társadalom által elvárt identitás felvetése pedig előhozhatja a nemi identitás, homoszexualitás, 
transzneműség kérdéseit! 
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ségeiről szól: Janikovszky örökérvényű klasszikusa mellett elgondolkodhatunk arról is, mi tör-

ténik, ha egy idős ember nem akar „megfelelően” viselkedni, mivel már belefáradt a megfele-

lésbe.84  

Kapcsolat: A kutatómunkában szereplő Pán Péter-szindróma, az önálló felnőtt élet 

megkezdésének késleltetése – kiegészíthetjük a „mamahotel” jelenséggel – a következő lec-

kéhez is kapcsolható. Ha ott beszámolnak a tanulók a kutatásról, hasznos anyag lehet a be-

szélgetéshez az önállóságról. 

 

8. feladat. A Tom Sawyer kalandjai című regény részlete egy irodalmi hős tulajdonsá-

gait mutatja be egyik jellemző cselekvésén keresztül, méghozzá egy nem tökéletesen jó gye-

rekét. Ez alkalmat teremt a személyes tulajdonságok és cselekvések értékelésére.85 Visszacsa-

tolhatunk a 2. feladatra, illetve arra, hogy mitől függ, kinek szimpatikus Tom és kinek nem. Itt 

térünk ki arra, hogy vajon az a ravaszság, amellyel másokat ügyesen dolgoztat, milyen mun-

kákra tehetik őt alkalmassá.  

Kapcsolat: Ez utóbbihoz kapcsolódhat a 6. Tk. 24. lecke olvasmánya (Karinthy Frigyes: 

Hazudok – részlet).  

 

 

8. lecke – Gyermekkor és felnőttkor között 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Életszakaszok – M, 1. feladat, 5-GY1, R, ÖK, NU 

 Élethelyzetek, önismeret – 2. feladat, AJ 

 Az önállósodás – 3–4. feladat, 5-GY2 

 

A serdülőkor sajátos helyzeteire koncentrálunk, figyelembe véve az egyre önállóbb, de gyer-

meki helyzetben lévő, alakuló személyiséget. Míg a 7. lecke a személyiséggel általánosságban 

foglalkozott, itt erre a korosztályra és a változásokra kerül a hangsúly. Az önállóság és felelős-

ség kérdését családi élethelyzetekkel járjuk körül, fejlesztve a vitakészséget és a nézőpontvál-

tást. 

Kapcsolat: A tankönyv korábbi leckéinek több fókusza ide is köthető: az érzelmek, a 

kommunikáció, egymás megértése, változó vagy különböző értékeink, célok, döntések, jövő-

kép, kapcsolatok. Így a lecke egyfajta összegzésnek is tekinthető (akár a korábbról kimaradt 

feladatok is beépíthetők vagy újra értelmezhetők).86 

 

                                                           
84 Ezek a tükrözések hasznosak a gyerekek számára, annak gyakorlására, hogy egy elvet terjesszünk ki minden-
kire: ha nem értek egyet azzal, hogy mások határozzák meg, hogyan viselkedjek, akkor fogadjam el ezt az igényt 
mások részéről is. 
85 Hozzátehetjük, hogy Tom büntetésből kapta a meszelést (torkoskodásért és verekedésért). 
86 Például a 4. lecke Janikovszky-szövege az anya-fiú konfliktushelyzete miatt. 
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Mottó + kérdések. 1. feladat. Itt a változás kerül a központba, kifejezetten a tanulók 

személyes tapasztalatai alapján. A mottó feladataiban a kamasz szóhoz gyűjthetünk asszociá-

ciókat – itt már felmerülhet az, hogy milyen reakciókat kapnak a gyerekek viselkedésükre má-

soktól, vagy milyen sztereotípiákat ismernek a kamaszokkal kapcsolatban.87 Érdekes lehet visz-

szagondolni arra, fiatalabb korukban mit gondoltak hasonló korú ismerőseikről. 

Kapcsolat: Az 5. Tk. 1. leckéje ugyanezzel foglalkozott, az ottani feladatok (pl. a 2. Kre-

atív feladat) vagy Janikovszky Éva könyvének részlete88 mintát adhatnak strukturáltabb beve-

zetésre. 

 

2. feladat. A serdülők élethelyzeteinek, problémáinak és önmagukra irányuló figyelmé-

nek bemutatására jó eszköz a napló. A négy szövegben fiúk és lányok, régebben élt és kortárs 

gyerekek fiktív és eredeti írásai jelennek meg. A cél egyrészt a különböző – de az időbeli távol-

ság vagy nemi különbségek ellenére hasonló – kételyek, problémák összegyűjtése. Ha nem 

akarnak a tanulók a sajátjaikról beszélni, e szereplők gondolatait vizsgálhatják.89 Az Összegző 

kérdések általánosabbá teszi a nézőpontot. A napló mint műfaj a megosztás igényét is meg-

mutatja: habár csak önmagunknak fogalmazzuk meg a problémánkat, ez is segít végiggondolni 

és „letenni” azt. Ma azonban már az internet félig személyes, félig személytelen világával is 

megosztunk sok mindent, ezért ez is fontos és hasznos kitekintés. Úgyszintén eltérhetünk a 

tanácsadás-tanácskérés, egymás meghallgatásának módjai felé. 

Kapcsolat: A hetedikes könyv projektjei – Emlékkönyv, Itt a szerelem! – hasonlóan kö-

zelítik meg a témát, ezért bevonhatók ide is. Naplóírást ajánl az 5. Tk. 8. lecke, tanácsadásról 

van szó az 5. Tk. 14. és a 8. Tk. 4. leckéjében, figyelemről az 5. Tk. 11. leckében. Generációs 

különbségekről a 8. Tk. 2. leckében. A 7. Tk. 69. és 87. oldalán is tanácskérést mutatunk be. 

 

3–5. feladat. Nézet- és értékkülönbségek, konfliktusok, a kamasz- és a felnőttlét kü-

lönbségeiről van szó a dramatizálásra alkalmas feladatokban, amelyeket egy ívre is felfűzhe-

tünk. A 3.-ban a felvázolt helyzet mögötti álláspontokat elemezhetjük. A 4. a konfliktus külön-

böző lejátszásaira ad lehetőséget (ezt megoldhatjuk a 3. feladatban is, de itt a képek nagyobb 

szabadságot adnak a kidolgozásra). Az 5. feladat pedig vitában összegzi a véleményeket. 

Tanítási javaslat: Ha szívesen és könnyen dramatizál az osztály, a szituációkat struktu-

rálhatjuk úgy, hogy karaktereket rajzolunk fel. Ugyanabban a helyzetben mit tesz az engedé-

keny szülő, a szigorkodó, a következetes, a merev vagy a tárgyalást előtérbe helyező szülő? 

                                                           
87 A mottó 3. kérdése arra utal, hogy a kamaszodik szó mögött van egy sor sztereotípia, ezeket tárhatjuk fel, pl. 
bezárkózik, szemtelen, lusta, nem beszél magáról stb. Ez a feladat is a nézőpontváltást segítheti. 
88 Janikovszky Éva legtöbb gyermekkönyve önállóan is feldolgozható a témához. 
89 Például a feladat utolsó kérdése – Kihez tudsz fordulni a problémáiddal... – átalakítható úgy, hogy a napló-
íróknak adjanak tanácsot. 
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Hasonlóan: a lázadó, a megfélemlített, a vitatkozó, a kényelmes stb. gyerek? A karakterek ösz-

szegyűjtése is már rengeteg saját tapasztalatot hív elő, és nagyon tanulságos lehet az ilyen 

helyzeteket „kívülről” nézni, majd reflektálni a látottakra.90 

Az Ajánlóban szereplő könyvek közül érdekes lehet Vekerdy Tamás vagy más pszicho-

lógus írásaiból is olvasniuk a gyerekeknek – részben a „más is olyan, mint én" élményhez jut-

hatnak, részben pedig a magyarázatok jobb önismerethez segíthetnek. Olyan osztályokban, 

ahol a serdülőkorúak komolyabb helyzetekkel néznek szembe, érettebbek, a pedagógus meg-

próbálkozhat nehezebb témájú ifjúsági irodalommal, amelyek valódi veszélyekről szólnak, pl. 

a Móra Kiadó Tabu-könyvei vagy a TilosAzÁ- (Pagony kiadó) könyvek. 

 

Visszatekintő – fejezetzáró 

A két oldal ugyanazzal foglalkozik: egy-egy személyiség leírását kérik. Az elsőn képekből indu-

lunk (ehhez hasonló feladatok voltak a leckékben, tehát aszerint érdemes választani, mennyit 

foglalkoztak ilyennel a gyerekek), a második struktuáltabb. Ha valós személyről ír egy tanuló, 

kiegészítő feladat lehet az, hogy a hiányzó válaszoknak utánajár, interjút készít vele. Ha a cso-

port tanulói vállalják ezts, egymást is jellemezhetik. Amennyiben nem kezdtek bele az Emlék-

könyv-projektbe, a kérdések alapján saját magukat is jellemezhetik. (Ezek kiegészíthetők az 5. 

Tk. 86. oldalán lévőkkel.) 

 

 

2. fejezet – Párkapcsolat, szerelem 

 

A fejezet a kerettanterv második, Én és a társaim – Párkapcsolat, szerelem című tematikai 

egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: Vonzódás, Együttjárás, Házasság, család, otthonte-

remtés (ez a tankönyv 3. fejezetében található),91 Visszaélés a nemiséggel. 

Kerettantervi kulcskérdések: Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti 

vonzódásuk kölcsönös? Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a 

boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti felelősség a párkapcsolatban? 

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Mit jelent és hogyan teremthető meg az 

intimitás a szexuális kapcsolatban? Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a 

konfliktusoknak egy párkapcsolatban? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás már nem 

kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket egy szakítás során? Hogyan lehet elkerülni, 

                                                           
90 Nehéz segítséget adni egy gyereknek, akinek agresszív vagy igazságtalanul viselkedő szülei vannak. A „fogadj 
szót” vagy „viselkedj együttműködően” irány mellett az „állj ki magadért” és a „tanulj meg jól konfrontálódni” 
képességek is ugyanolyan fontosak, ráadásul a gyerekek egy részének nincs erre mintája. Ezért csak azt tudjuk 
megmutatni, milyen egy más jellegű, felnőtt-felnőtt kommunikáció. A tankönyveinkben mintaként újra és újra 
megjelenő erőszakmentes vagy együttműködő kommunikáció, a Gordon-modell vagy a mediációs technikák 
gyakorlása ezt a célt szolgálja. Érdemes ezeknek a hátterét jobban megismernie a pedagógusnak is, lsd. pl. 
emk.hu, http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=271, valamint a tranzakcióanalízis (TA) által énállapot-
nak nevezett mintázatokkal megismerkedni: http://mipszi.hu/cikk/130606-emberi-jatszmak. 
91 A komoly párválasztás témája még korai a korosztálynak, így a tartós párkapcsolat, házasság, család témáját 
inkább a megszokott „Én és közvetlen közösségeim” témakörhöz soroltuk, annak az első leckéi, így a folytonos-
ság ide is köti a témát. 

http://emk.hu/
http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=271
http://mipszi.hu/cikk/130606-emberi-jatszmak
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hogy a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bántalmazás áldozataivá váljunk? 

Hol lehet segítséget kérni ilyen fenyegetettség esetén? 

 

A 2. fejezet tartalma: A nyolcéves témahálóban a társkapcsolatok témakörben a pár-

kapcsolat, szerelem, nemiség témáihoz érkeztünk. A fejezet nagy témákat ölel fel, de a peda-

gógus dönthet úgy is, hogy a 7–8-os tananyagot átstrukturálja, és következő évre is helyez 

belőle, ha úgy látja, akkor aktuálisabbak lehetnek bizonyos témák, vagy jobban érdekelné a 

tanulókat. Az alapozást azonban nem lehet elég korán kezdeni – nem tudhatjuk, melyik gyerek 

milyen életkorban szembesül a nemiség bármely formájával, az abúzus veszélye pedig sajnos 

bármikor fennáll. Ennél a témánál igyekszünk elkerülni a személyes kérdéseket, sok a fiktív, 

eltávolító történet, szerepjáték – ilyen a projektfeladat is –, de készülni kell arra is, hogy a 

kialakuló őszinte légkörben nagyon lényegretörő, akár kényes kérdések vagy információk ke-

rülhetnek elő. Az Itt a szerelem! – projekt részei a leckékhez kapcsolódnak, a fejezet elején 

megalkotott karakterekkel újabb és újabb események történnek.92 

Megjegyzés: A szexualitás közvetetten jelenik meg néhány feladatban (az intimitás, 

testi szükségletek témáján keresztül). Egyrészt mert a nemi felvilágosítás feltehetően más órá-

kon is zajlik, másrészt az etikatanár mérheti fel, az osztályfőnökkel egyeztetve, mire lehet még 

szükség az osztályban.93 Az abúzussal foglalkozó lecke fogalmai azonban a szexualitás alapvető 

ismeretét feltételezik (bár magát a szót itt széles értelemben használjuk).94 

 

Célok: A nemekről és a nemiségről való gondolkodás; a nemi sztereotípiák lazítása; a 

személyes vonzódások, érdeklődések, érzések (bizonytalanságok) feltárása; mások szükségle-

teinek felismerése, figyelembevétele; tisztelet, figyelmesség; a felelősség megfogalmazása a 

párkapcsolatra vonatkozóan; konfliktuskezelő és kommunikációs technikák tanulása; a kap-

csolatok minőségének vizsgálata a kisajátító/bántalmazó viszony felismerése; asszertív maga-

tartásra nevelés; prevenció az abúzus, zaklatás eseteiben. 

 

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: nemek, nemi sztereotí-

piák, társadalmi szerep, egyenlőség, egyenjogúság, szerelem, vonzódás, udvarlás, együttjárás, 

figyelmesség, párkapcsolat, összetartozás, érzelem, igény, szükséglet, konfliktus, intimitás, 

szexualitás, szakítás, zaklatás, bántalmazás, illetéktelen felhasználás, áldozat, erőszak, prosti-

túció, önvédelem, segélyszervezet. 

 

Összefüggések: A leckék egymásutánisága a kapcsolatok alakulásának ívét járja be. 

Egy-egy fázis pozitív és negatív tényezőit is kiemeljük, okokat és megoldásokat is keresve. 

                                                           
92 Történetek, helyzetek eljátszása sok helyen szerepel a leckékben is, tehát ha nem végzik a projektet, akkor is 
lesz hasonló feladat, viszont ha végzik, az ilyen feladatokból érdemes kihagyni, ne unják meg a tanulók. 
93 Érdemes tájékozódni a biológiai tanulmányokról, néhány tankönyv pl. a nemi szervrendszert, a szaporodási 
ciklust tanítja, de kihagyja magát a szexuális aktust, illetve nincs szó a szex kapcsolati, örömszerző jellegéről, 
holott a médiából, kortársaktól inkább erről hallhatnak a gyerekek. 
94 Megjelenik a 'pornográf tartalom' kifejezés, ez viszont azonnal elvezethet ahhoz a kérdéshez, hol és mennyit 
láthatnak, látnak ilyet a gyerekek. Az internet gyakorlatilag korlátlan hozzáférést nyújt nekik. (Érdemes utána-
nézni a dark web kifejezésnek is.) 

https://pcworld.hu/eletmod/15-perc-alatt-talaltunk-bergyilkost-gyerekpornot-es-veset-a-sotet-interneten-225869.html
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A fejezet 7 leckét tartalmaz: 

  9. Lányok és fiúk, fiúk és lányok 

10. Szerelem! 

11. Együttjárás 

12. Derűre ború 

13. Elválás, szakítás 

14. Azt mondom: NEM! 

15. Hogyan szeresselek? 

+ Visszatekintő 

+ Itt a Szerelem! projekt 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

 Nők és férfiak, társadalmi szerepek, sztereotípiák – 9. lecke 

 A vonzódás/szerelem kialakulása, a kapcsolat ápolása, intimitás – 10–11., 15. lecke 

 Különbözőségek, alkalmazkodás, konfliktusok a kapcsolatban, szakítás – 12–13. lecke 

 A bántalmazó kapcsolat, zaklatás, szexuális visszaélések – 13–14. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Milyen, kamaszkori szerelmemre emlékszem vissza? Milyen örö-

möket és aggodalmakat tudok felidézni ezzel kapcsolatban? Milyen szerepe van az életemben 

a szerelemnek és a szexualitásnak? Mi mindent tartok egy jó kapcsolat feltételeinek? Mi az, 

ami szerintem biztosan szakításhoz vezet? Hogyan tudom kezelni a párkapcsolati problémái-

mat? Van-e tapasztalatom bántalmazó kapcsolatról? Mit tudok/feltételezek és mi a vélemé-

nyem a serdülők párkapcsolati és szexuális életéről? Hogyan viszonyulok a szexuális felvilágo-

sítás kérdéséhez? Mit gondolok a nemi egyenjogúságról és a nemi identitás változatairól? 
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9. lecke – Lányok és fiúk, fiúk és lányok 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Nemi tulajdonságok, sztereotípiák – M, 1., 8. feladat 

 Társadalmi szerepek, feladatok – 2-5. feladat, GY, ÖK, AJ 

 Egyenjogúság – 6. feladat, R, ÖK, NU, AJ 

 

A lecke tulajdonképpen a párkapcsolat „kiindulópontjával", a nemi identitással foglal-

kozik, de inkább társadalmi szempontból közelíti meg. A fő kérdés: mitől nő a nő, és mitől férfi 

a férfi – szerteágazó megbeszélést indíthat el, és ebben felmerülhetnek a szerepek és a szte-

reotípiák csakúgy, mint a tipikus vagy elvárt viselkedések vagy akár a külső, a testkép témája 

(ezekkel kapcsolatban visszautalhatunk a 7. leckére). Az egyenjogúság kérdése itt hiánypótló 

jelleggel jelenik meg, de visszacsatolhatunk ide a családi élet vagy nyolcadikban a társadalmi 

kérdések témáinál. A társadalmi férfi-nő viszonyról az abúzus szempontjából is fontos be-

szélni. 

Kapcsolat: 8. Tk. 8. leckében további feladatok vannak a férfi-nő kérdésről. 

Megjegyzés: A tankönyv nem foglalkozik a homo- vagy biszexualitással, a 

transzneműséggel, de a tanulók logikusan ide kapcsolhatják kérdéseikkel.95 

 

Mottó + kérdések. 1. feladat. Kiindulópont annak összegyűjtésére, mit gondolnak a 

gyerekek a „lányos" és „fiús" viselkedésekről, megnyilvánulásokról, és hogy ezeket mire ala-

pozzák: valóban vannak ilyen tapasztalataik vagy máshonnan származnak gondolataik, esetleg 

előfeltételezések. Innen lehet továbbhaladni a fentebb felsorolt irányokba: ki mennyire azo-

nosul saját nemével és szerepeivel, mitől tart, mi nehéz számára, milyen elvárásai vannak ön-

magával és a másik nemmel szemben. Ki hogyan képzeli el magát felnőtt nőként/férfiként? 

Fontos cél a sztereotípiák megkérdőjelezése, még ha később némelyiket el is fogadjuk. A tan-

könyv feladatai a társadalmi szerepvállalás irányába visznek tovább.96 

 

2–3., 6–7. feladat. A hagyományos szerepektől indulunk, majd ezek átalakulásáról lesz 

szó, összekötve a társadalmi szerepvállalást a jogi egyenlőséggel. A 6. feladat vitája bővíthető 

                                                           
95 A médiából, környezetükből sok információt kaphattak a gyerekek, megfigyelhették vagy meg is tapasztalhat-
ták az ilyen jellegű zaklatást is, és nem kizárt, hogy van, aki felfedez magában homoszexuális késztetéseket. 
Amennyiben a pedagógus úgy ítéli meg, alapos felkészüléssel feldolgozhatják a témát. Ehhez kapcsolódhatnak 
kulturális-politikai kitekintések más országokba is (jelenleg is zajló diszkrimináció, támadás, állami szinten is, 
illetve a vallási megítélés), biológiai alapok (milyen hormonális tényezők hatására alakul ki a biológiai nem és a 
nemi tudat, valós esetekkel, élettörténetekkel ismerkedhetnek meg, emellett arról is szó lehet, hogy a serdülő-
kori nemi bizonytalanság nem rözgül feltétlenül. http://mek.oszk.hu/03600/03600/03600.pdf, 
https://tasz.hu/politikai-szabadsagjogok/melegnek-lenni-nem-betegseg, 
https://www.hazipatika.com/psziche/csalad/cikkek/kigyogyithato_a_homoszexualis_gyerek/20170516142116, 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tarta-
lom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch28.html, https://wmn.hu/ugy/25496-a-
lanyombol-fiu-lett-egy-transznemu-gyerek-edesanyjanak-bucsulevele-a-lanyahoz 
96 A tanár dönthet úgy is, hogy kettéválasztja az irányokat: kezd egy személyesebb jellegű órával, majd a kutató-
feladatok kiadása után – ehhez azért az óra második felében érdemes áttérni a társadalmi terepre – a követ-
kező alkalommal vitatják meg az egyenjogúságot és a nemek helyzetét. Ehhez néhány jogi egyezményt is meg 
lehet ismerni, amelyhez Magyarország csatlakozott: http://emberijogok.kormany.hu/emberi-jogok-kialakulasa  

http://mek.oszk.hu/03600/03600/03600.pdf
https://tasz.hu/politikai-szabadsagjogok/melegnek-lenni-nem-betegseg
https://www.hazipatika.com/psziche/csalad/cikkek/kigyogyithato_a_homoszexualis_gyerek/20170516142116
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch28.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch28.html
https://wmn.hu/ugy/25496-a-lanyombol-fiu-lett-egy-transznemu-gyerek-edesanyjanak-bucsulevele-a-lanyahoz
https://wmn.hu/ugy/25496-a-lanyombol-fiu-lett-egy-transznemu-gyerek-edesanyjanak-bucsulevele-a-lanyahoz
http://emberijogok.kormany.hu/emberi-jogok-kialakulasa
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más kérdésekkel, ezt jól megalapozza a Rendszerezzünk! feladat és kiegészíthetik a kutató fel-

adatok. A 7. feladat azt méri fel, egy valós helyzetben hogyan működnének a szerepek.97 

 

4–5. feladat. Az ajánlott szövegekben a hagyományos nemi szerepekkel (részben) nem 

egyező foglalkozásokról van szó. Az óvóbácsi esetében elmondhatjuk, hogy a tanári-nevelő 

pályán régebben sokkal több férfi volt – beszélgethetünk arról is, mi okozhatta a változást. A 

szöveg alapján szóba kerülhet a férfi-női nevelői minta, a szülők, válások, egyszülős családok 

kapcsán is, tehát a család témához érünk. A Gyűjtemény olvasmányai akkor érdekesek a tanu-

lóknak, ha nem nézik meg a 159. oldal megfejtéseit. Feltehetünk olyan kérdéseket, miért volt 

vajon törvénybe iktatva, hogy nők nem lehetnek orvosok. (korabeli viták a nők értelmi képes-

ségeiről stb.) Kereshetnek tovább példákat kevésbé megszokott tevékenységre, férfit és nőt, 

pl. Teréz anya mellé Böjte Csabát, vagy multicég női vezetőjét (pl. Marissa Mayer Yahoo igaz-

gató).98 

 

8. feladat. Az elfogadott és nem elfogadott viselkedéseket mutatja be a karikatúra, 

érintve a munkahelyi zaklatás témáját is. Éles vitákat generálhat az a kérdés, meddig tart a 

bók, a közeledés, honnan kezdődik a zaklatás. A serdülő fiúkat elbizonytalaníthatja, hogy az 

némely kapott mintákat felül kellene írniuk, a lányokat (és a fiúkat is természetesen) fel kel-

lene vértezni a határok meghúzásához. Ez azonban nem könnyű feladat.99 

 

 

10. lecke – Szerelem! 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A szerelem kialakulása, kapcsolatba lépés, érzelmek – M, 1., 3. feladat, R, ÖK, NU, AJ 

 A szerelem szimbólumai – 2. feladat 

 A szerelem a művészetekben – 4–5. feladat 

 

A lecke címe 'Szerelem', és művészeti, kultúrtörténeti szempontból körül is járjuk, de 

figyelembe kell venni, hogy a tanulók koruknál fogva még feltehetőleg nem tapasztalták meg 

ezt az erős vonzalmat. Ezért itt vagy úgy beszélünk róla, mint egy jelenségről, amiről hallottak, 

ismernek már működő kapcsolatokat, értelmezzük a verseket, vagy a szerelem szó értelmét 

bővítjük a „tetszik", „belezúg", „kedvel", „szeret" („imád", „rajong érte") skálán is, tehát a von-

zalom, szimpátia több fajtájáról beszélünk (a mottó ebben segít). Beszélhetünk a vonzalmak 

                                                           
97 A feladat kiemelt szavai csak ötletek, érdemes először listát írni a tevékenységekről, majd elosztani, végül ref-
lektálni erre. 
98 Ajánlott pl: Pukánszky Béla: A nőnevelés története. Gondolat Kiadó, 2013 – 9. fejezet. 
https://vs.hu/kozelet/oktatas/hozhatnak-e-realis-dontest-a-lanyok-1202 - !s0 , 
https://www.nlcafe.hu/szabadido/20180621/50-elszant-magyar-no-fodor-marcsi-neset-adrienn-konyv-ratkai-
kornel-bertothy-agnes/ 
99 A fiúk azt is tapasztalhatják, hogy általában rájuk hárul a kezdeményező szerep, és a „vagány”, „nyomulós” 
társaik sikeresebbek a lányoknál. Ennek feltárása és annak megbeszélése a lányokkal, hogy milyen helyzetben, 
mi az elfogadható viselkedés, segítene a megfelelő döntésekben. A tankönyv készítése idején kialakult, a médi-
ában megjelent zaklatási botrányok (Hollywood, #metoo) kapcsán folyó viták, érvek sok szempontot felvetnek.  

http://www.pukanszky.hu/eloadasok/ELTE_PhD_A%20noneveles%20tortenete/Segedanyagok/03_Pukanszky_Noneveles_vegso.pdf
https://vs.hu/kozelet/oktatas/hozhatnak-e-realis-dontest-a-lanyok-1202#!s0
https://www.nlcafe.hu/szabadido/20180621/50-elszant-magyar-no-fodor-marcsi-neset-adrienn-konyv-ratkai-kornel-bertothy-agnes/
https://www.nlcafe.hu/szabadido/20180621/50-elszant-magyar-no-fodor-marcsi-neset-adrienn-konyv-ratkai-kornel-bertothy-agnes/
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mélységének vagy tartósságának különbözőségéről is. Innen kezdve fontos azt is éreztetni a 

gyerekekkel, hogy bár beszélünk a témáról, az is természetes, „normális", ha valakit magán-

életében még nem érdekel a dolog, ahogy a testi érés különbözik, úgy a lelki érés/változás is. 

Kitérhetünk a fiú-lány barátság témájára is. 

 

Mottó + kérdések. 1. feladat. A mottó az egész témát vezeti be annak a pillanatnak a 

bemutatásával, amikor egy ismeretség vonzalommá alakul. Mitől lehet, mi válthatja ki, mi tör-

ténik utána, mi változik meg...? A szöveg és a kérdések több témát vetnek fel, szelektálni lehet, 

hogy ne tartson szét nagyon a beszélgetés. Használjuk az illusztráló festményt is, arra, hogy az 

azon látható személyek gesztusai mit fejeznek ki, hasonló-e ma is az ismerkedés (élőképet is 

alkothatnak a tanulók). 

Kapcsolat: A 11. lecke 2. feladata és rendszerező feladata. 

 

2–5. feladat. Irodalmi-művészeti, kultúrtörténeti kitekintés a szerelmi állapot és pár-

kapcsolatok megismerésére. Az androgün és a jin-jang szimbólumok történetéből a párok kö-

zötti hasonlóságot (összetartozást) és különbözőséget emelhetjük ki. Az intimitás és szexuali-

tás a versekben és a festményeken is megjelenik – ehhez kapcsolódik a Nézz utána! feladat is 

– mint a felnőtt, érett szerelem természetes velejárója, de az Ágai-versben (143. oldal) a ka-

maszkori kezdeményezés is megfogalmazódik.100  

 

 

11. lecke – Együttjárás 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A kapcsolat kialakulása – 2. feladat, R , ÖK, AJ 

 Kommunikáció a kapcsolatban – M, 1., 3–5. feladat 

 Intimitás és nyilvánosság – 6. feladat 

 Együttlét, figyelmesség – 7–8. feladat, NU 

 

A párkapcsolat néhány elemét nézzük meg: milyen lépésekben juthatunk el az „együttjárásig", 

hogyan kommunikáljunk, milyen testi érintkezések alakulnak ki, hogyan fejezzük ki figyelmes-

ségünket, hogyan töltsük együtt az időt.  

 

Mottó + kérdések. 1., 3. feladat. A megszólítások és elnevezések közvetítik azt is, ho-

gyan viszonyulunk a másikhoz, a számunkra kedves vagy a számára kedves módot választjuk-

e. A kedves megszólítás mint a kapcsolat minőségének jelzője után térünk majd rá a többi 

elemre. A 3. feladat azonban azt is bemutatja, hogy használhatunk olyan szavakat, amelyek 

                                                           
100 A Kamaszságok c. kötetben több ilyen vers is található a kamaszszerelemről és -szexualitásról, amelyek közül 
valamelyikkel mindenki tud azonosulni a korosztályból (Hozzád akarok bújni, Ha akarod, Igazán nem tudom, 
Tenyeredbe hajtom a fejem, A kesztyűjében, Ugye beengedsz, Jutka mindig elhúzódik).  
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valójában lekezelőek, bármennyire elfogadottak is. A feladat bevezeti az igényes nyelvhaszná-

latra törekvést is. A 1. feladat a testbeszédet elemezteti. Itt is megjelenik a harmónia mellett 

a konfliktus, de ez még csak ráhangoló szerepet tölt be a kamaszkapcsolatok témájához. 

 

2. feladat. Mielőtt belemerülünk a működő kapcsolatokba, érdemes áttekinteni – ép-

pen a korosztály miatt –, hogyan, milyen lépésekben, fázisokon át juthatunk el addig. Az „in-

kább fiúra vagy lányra gondoltatok" kérdés újra érinti a nemi szerepeket.  

Kapcsolat: A 10. lecke 1. feladata és a Rendszerezzünk! is ezzel foglalkozik, ezekhez iga-

zítva alkalmazzuk a feladatot.101 A 13. lecke témájához kapcsolódhat a „reménytelen szere-

lem", a szerelem okozta fájdalom vagy a két személyiség különbözősége. 

 

4–5. feladat. A leckékben újra és újra rávilágítunk a kommunikáció finomságaira, és 

gyakoroljuk az átfordítást. Bár a fejezet a párkapcsolatról szól, egyértelmű, hogy a legtöbb 

elem – figyelmesség, megértés, érzelmek kezelése stb. – bármilyen kapcsolatra vonatkoztat-

ható. Ezért itt komplex fejlesztés folyik. Javasoljuk a pedagógusnak, hogy ilyen esetekben a 

példák alkotását terjesszék ki általában az emberi kapcsolatokra (lásd 5. feladat 3. kérdés). 

Megjegyzés: A példák között van érdek- és értékalapú közlés is. A késés vagy a takarítás 

konkrét problémát okozott valakinek, a szoknya vagy a cipő esete azonban ízlés- vagy szokás-

beli különbség, ami egy párkapcsolatnál különösen élessé válhat, ha az az elképzelése valaki-

nek, hogy a társának alkalmazkodnia kellene az ő értékrendjéhez.102 

 

6. feladat. A testi kapcsolat kerül szóba, „megcsavarva” azzal, hogy bevonjuk a nyilvá-

nosság kérdését is, mindezt pedig egy internetes oldal (valós szövegek) vitája keretében. Innen 

sok szálon haladhatunk tovább: szexualitás, 'illik-nem illik', a mások iránti tisztelet (a partner 

iránti tisztelet), kinek mi elfogadható és mi nem (személyes értékrend, szokások, minták), kitől 

lehet tanácsot kérni és kitől érdemes megfogadni stb. 

 

7-8. feladat. Nem haszontalan, ha tudatosítjuk a gyerekekben, milyen sokféle progra-

mot állíthatnak össze – ha nem a pár-, akkor egyéb kapcsolataikban, vagy a maguk számára. 

Emellett az időbeosztást is gyakorolják, valamint a másik igényeire figyelést. A 8. feladat a Gary 

Chapman által megnevezett „öt szeretetnyelv"-re épül, de a cél az, hogy az odafigyelést, a 

megfelelő gesztusokat gyakoroljuk. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az ötféle szeretetnyelv mind-

egyike fontos az embereknek – az „ünnepek" mellett a mindennapokban is. 

 

Kiegészítő feladat (a 7. évf. kísérleti tankönyből) – ennek mintájára alkothatnak szabályokat, 

azaz tanácsokat a tanulók: 

 

                                                           
101 Míg a 10. leckében általánosan beszéltünk az ismerkedésről, itt kitalált történetekkel dolgozhatnak a gyere-
kek. A rendszerező táblázatában a sztorik alapján gyűjthetünk ötleteket, az ábrát folytathatjuk később is. 
102 Thomas Gordon szerint az érdekkonfliktus kezelését könnyebb megtanulni, mert van racionális alapja, az 
értékkonfliktusnak viszont nincsen vagy nem tudatos – viszont sokkal erősebb érzelmeket tud előhívni. 
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Az együttjárás három feltétele 
1. Legyen hozzá kedved! 
Nagyon fontos, hogy azért kezdeményezz egy kapcsolatot, mert neked van hozzá ked-
ved, nem azért, mert már minden barátodnak, barátnődnek van kapcsolata! Lehet 
olyan időszak, amikor nincs kedved új kapcsolatok létesítésére. 
2. Legyen rá időd és energiád! 
Az együttjárás időigényes, néha pénzigényes is. Lehetsz olyan helyzetben, hogy nem 
érsz rá: pl. költöztök, versenysportoló vagy, vizsgára készülsz. 
3. Legyen alkalmas jelentkező! 
Csak olyan valakivel járj, aki méltó arra, hogy veled járjon. Tehát meg kell, hogy feleljen 
a te elvárásaidnak, hiszen ha te vele jársz, mindenki másról lemondasz. Nem elég, hogy 
legyen két füle, két keze, két lába. Jó előre át kell gondolni, hogy egyéniségben, elvek-
ben, emberi értékekben, életvitelben milyen elvárásokat fogalmazol meg arra vonat-
kozóan, akivel együtt szeretnél járni. (Varga Péter: Spielhózni – részlet) 
+ Legyél rugalmas! 
Néha olyan helyzetekben találsz rá valakire, amire nem is gondoltál. És olyan ember-
ben is értékes tulajdonságokat találhatsz, akiben korábban nem láttál – ne feledd, vál-
tozunk is –, vagy akiről nem feltételezted. 

 

 

12. lecke – Derűre ború 
A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Jó és rossz érzések a kapcsolatban – M, 1–2. feladat, AJ 

 Alapérzelmek – 3. feladat, R, ÖK 

 Igények, érzések kifejezése, konfliktuskezelés – 4–7. feladat, NU 

 

A kapcsolatokban felmerülő különböző konfliktusokról beszélve az érzelmek szerepét hangsú-

lyozzuk. (A 3. leckéhez képest most mélyebbre megyünk az elemzésekben, és a saját érzéseink 

mellett a társunkéra is figyelmet fordítunk.) Egy külön feladat foglalkozik az érzelmeink kom-

munikációjával. Fontos cél annak felismertetése, hogy egy-egy erős érzelem – különösen a düh 

– mögött sokszor más érzések vannak, amelyek feltárása közelebb visz a kiváltó okok – és ez-

által a megoldások – felismeréséhez, megértéséhez.103  

 

                                                           
103 „Sok más érzéstől eltérően, a düh majdnem mindig valakire irányul. Ha azt mondom, „dühös vagyok”, ez 
többnyire azt jelenti: „Dühös vagyok rád”, vagy „Te dühítettél fel.” Valójában tehát nem „én-üzenet”, hanem 
„te-üzenet”. [...] Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a düh mindig egy azt megelőző érzés nyomán alakul ki 
[...]. Íme egy példa: [...] Egy anya elveszti gyerekét egy áruházban. Elsődleges érzése: a félelem – attól tart, va-
lami kellemetlen történhet a gyerekkel. Ha valaki megkérdezné, mit érzett, miközben kereste, az anya azt fe-
lelné: „Halálra voltam rémülve” vagy: „Rettentően aggódtam, és nagyon meg voltam ijedve.” Amikor végre 
megtalálja a gyereket, nagy megkönnyebbülést érez: „Hál' istennek, rendben megvagy." De mire megszólal, 
egészen mást mond: „Te rossz gyerek! Nagyon haragszom rád! Hogy tehettél ilyen butaságot, hogy elmégy mel-
lőlem? Nem megmondtam, hogy ott maradj mellettem?!” [...] Valahányszor dühöt érzünk, felveszünk és leját-
szunk egy szerepet, hogy megmutassuk a másik embernek, mit tett velünk, megleckéztetjük, nehogy ez újra 
előforduljon. Nem azt akarom mondani, hogy a düh nem valódi, mert nagyon is valódi: forr és kavarog ben-
nünk. Csak azt akarom mondani, hogy a düh érzését magunk állítjuk elő.” Thomas Gordon: P.E.T. – részlet 
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Mottó104 + kérdések. 1–2. feladat. Ráhangoló feladatok részben az érzelmek témájá-

nak felidézésére, részben a kapcsolati konfliktusok gyűjtésére. A 2. feladatnál esetleg az egyes 

szám 2. személyű megszólítás zavarhatja a tanulókat, a feladatban mintha magukról kellene 

beszélniük, de ezt átfordíthatjuk történetté, elnevezhetjük a szereplőket, hasonlóan a 11. 

lecke 4. feladatához. Ha a mottónál és a 2. feladatban jó történetek, helyzetek születnek, akkor 

az 5. és 6. feladat után visszatérhetünk hozzájuk a „folytatás” elkészítéséhez. 

 

3–4. feladat. Az alapérzelmekről szóló rövid szöveg sok információt tartalmaz. Egyrészt 

közli a tanulókkal, hogy az emberi természettel, viselkedéssel kapcsolatban érdekes kutatások 

folynak (ezt a célt szolgálja néhány kutatási feladat is a könyvben). Másrészt beszél az érzel-

mek egyetemességéről és a kifejezésük kulturális meghatározottságáról. Ezen kívül beemeli a 

szükségletek (sérülése) jelenséget. Mindezekkel külön-külön is érdemes fogalkozni, példákat 

hozni rá.105 A 3. feladat táblázatának kitöltése tetszés szerinti sorrendben haladhat, pl. indul-

hatunk a szükséglettől is: Mi történik, ha a biztonságod sérül? Keressünk ilyen helyzetet! Mit 

érzel és mit teszel? Mi történik, ha úgy érzed, valaki nem szeret, utál? Milyen helyzetben ve-

szed észre? Mit érzel, ha igazságtalanság ér? stb. Célunk elsősorban az önismeret fejlesztése. 

Itt többféle érzelemről is beszélhetünk, nemcsak a hatról. Ha a düh szó hangzik el az érzelmek-

nél, akkor próbáljuk meg árnyalni (lásd 103. lábjegyzet)! A 4. feladat konkrét példát visz végig, 

a dilemmán át a döntésekig. 

Kapcsolat: Rendszerezzünk! és Összegző kérdések 

 

5–6. feladat. Együttműködő, egymást megértésére törekvő, asszertív kommunikáció-

val foglalkozó blokk. A megszokott, ismert mondatoknak talán nehéz mögélátni, itt a dramati-

zálás segíthet helyzetekhez, érzelmekhez kötni őket. (Ilyen jellegű feladat volt a 11. lecke 4. 

is.) A 6. feladatban a győztes-vesztes pólust mellett a „nincs vesztes"106 típusú vagy az optimá-

lis kompromisszumos megoldást107 is felmutatjuk (győztes: 2., 4., vesztes: 1., 6., tárgyaló-asz-

szertív: 3., 5. mondat).  

                                                           
104 A 12., 13. és 15. lecke mottói Varró Dániel Szívdesszert c. kötetéből valók. 
105 Ekman kutatásairól és egyéb információ: http://peghungary.blogspot.hu/p/ekman-alaperzelmek.html – itt 
már hét alapérzelem van –, látható néhány az eredeti fotókból is. 
106 „Az erőegyensúlyban levő kapcsolatokban általában nem működik az I. módszer [győztes-vesztes]. Ha vala-
melyik fél egyszer-egyszer megpróbálkozik ilyesmivel, a másik fél nem fogja megengedni, hogy konfliktusuk 
ilyen módon intéződjön el. Ha azonban valaki azt hiszi (vagy biztos benne), hogy hatalma nagyobb a másikénál, 
kísértésbe eshet, hogy az I. módszerrel éljen. És ha ilyenkor a másik fél is úgy gondolja, hogy a szembenállónak 
nagyobb a hatalma, akkor nemigen van más választása, mint hogy behódoljon – kivéve ha úgy dönt, hogy ellen-
áll és küzd, bármennyi hatalommal rendelkezzen is ő maga. [...] a III. módszer nem hatalmi módszer, pontosab-
ban: nincs benne vesztes. A konfliktusok úgy rendeződnek, hogy egyik fél sem veszít, egyik fél sem győz. Azaz, 
mindkét fél győz, mert a megoldásnak mindkettőjük számára elfogadhatónak kell lennie. A konfliktust a végső 
megoldásról hozott kölcsönös megegyezéssel rendezik.” Thomas Gordon: P.E.T. – részlet 
107 „A felek figyelmét a „nyerni vagy veszíteni” helyett a mindkét fél érdekét figyelembe vevő legeredményesebb 
megállapodás irányába kell terelni. A feleknek általában nincs túl nagy rálátásuk a lehetőségekre. [...] A mediátor 
szerepe nem az, hogy döntsön a felek helyett, nem is az, hogy vitázzék velük a „legésszerűbb” döntési lehetősé-
gekről, hanem az, hogy megkönnyítse azoknak a döntési lehetőségeknek a számbavételét, amelyekre a felek 
esetleg nem is gondoltak. Míg hagyományosan mindkét fél dolga az volt, hogy képviseljen egy pártállást, a 
mediáció mindkét felet bevonja az együttes problémamegoldó folyamatba." Éles Cs. – Lányi M. – Orosz I. – Szat-
mári S.: Mediáció – részlet 

http://peghungary.blogspot.hu/p/ekman-alaperzelmek.html
https://meseszelence.files.wordpress.com/2011/03/szuloieredmenyessegitrening.pdf
http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=271
http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=271
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Javaslat a megoldásokra (többféle érzés vagy szükséglet lehet, a helyzettől függ, a va-

lódi párbeszédben, a folytatásban derül ki, „eltaláltuk-e"): 

Én állandóan csak takarítok, te meg… (csalódottság – segítség/odafigyelés) 
Persze, mert neked semmi sem jó, akármit teszek! (csalódottság – megbecsülés/ön-
becsülés) 
A fene ebbe az örökös klimpírozásba! (harag/feszültség – nyugalom/pihenés) 
 
Ilyen hangon ne merészelj velem beszélni!  
Úgy látod, nem vagyok eléggé udvarias veled? (felháborodás – megbecsülés) 
Már egy lépést se tehetek nélküled?!  
Jobban szeretnél egyedül lenni?/Örülnél neki, ha önállóbb lennék? (tehetetlenség/ag-
gódás – egyedüllét/nyugalom) 
Mindenkit elengednek, nem igaz, hogy csak nekem kell tízre hazaérnem!  
Szeretnél tovább maradni a programon./Kellemetlen neked, hogy előbb jössz el, mint 
a többiek. (csalódottság/szégyen – önállóság/igazságosság/megfelelés) 
 

Megjegyzés: A „semlegesbe fordítás" elnevezésű tárgyalási technika hasonlít Gordon 

„értő figyelem" technikájához, de ez utóbbiban kijelentéseket tesznek kérdés helyett, amelyre 

a partner reagál (gyakorlat: 8. Tk. 135. old.). 

Kapcsolat: Nézz utána! Az asszertivitás108 fogalmáról érdemes röviden beszélni mint az 

agresszió (dominancia)-passzivitás (behódolás) középútjáról. Az 5. Tk. 22. lecke 4. feladata 

szintén háromféle viselkedést mutatott be. 

  

7. feladat. Irodalmi kitekintés arról, hogy a kapcsolatban vagy a kapcsolat számára fel-

merülő (külső) problémát hogyan lehet megoldani. A párokat cserélhetjük olyan karakterekre, 

akiket a tanulók jobban ismernek. Gyűjthetnek más irodalmi, filmes példákat is. Egy-egy kap-

csolathoz természetesen több probléma is tartozhat.  

 

 

13. lecke – Elválás, szakítás 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A kapcsolat gyengülésének okai – 1–2. feladat 

 A szakítás módjai, érzelmek – M, 1., 3., 8. feladat, GY, NU 

 Nem elfogadható viselkedések a kapcsolatban – 4–7. feladat, GY, AJ4 

 

Két téma kerül fókuszba: az egyik a szakítás módja, a másik a szakítás okai. Az elsőnél 

leginkább az önmagunk felvállalása és a kényelmetlen helyzettel való szembenézés hangsú-

lyos – ez más esetekben is fontos. A szakítás okainál beszélhetünk természetes különbözősé-

gekről, de az elfogadhatatlan – kisajátító, elnyomó, akár bántalmazó – viselkedésről is. 

                                                           
108 Segédanyag például: http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok/kistersegimentorOA.pdf. Bár 
asszertivitásra fontos nevelni a gyerekeket, előfordulhat, hogy időnként éles helyzetben más megoldás válik be 
– például valódi hatalmi helyzetben (döntési jogkörű pozícióban) érvényesíthető az akarat. Kérdés az is, a másik 
fél hogyan reagál az asszertív közlésre, én-üzenetre, értő figyelemre. 

http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok/kistersegimentorOA.pdf
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Megjegyzés: A témát értelmezhetjük tágabban is: magába foglalhatja a szerelem miatt 

érzett fájdalmat vagy hiányérzetet – pélául a reménytelen szerelem esetén, amikor nem is 

sikerül elkezdeni a kapcsolatot, azt, ha a két fél mást akar a kapcsolattól (futó/komoly érzések) 

vagy amikor a különbözőségek miatt nem tud tartósabbá válni a kapcsolat. Itt eshet szó arról 

is, ki miért kezd bele vagy tart fenn olyan kapcsolatot, amelyben nem biztos, vagy nem is ér-

dekli annyira, és főként: mennyi felelőssége van a másik iránt e tekintetben. 

 

Mottó + kérdések. 1–3., 8. feladat. A mottóban idézett vers a szakításközeli állapotot 

jellemzi. Kereshetünk még több, a  szerelem kezdetét és végét leíró verset és dalt, és csopor-

tosíthatjuk őket aszerint, melyikben hangzik szomorúság, fájdalom, értetlenség vagy meg-

könnyebbülés. Az első két feladat a szakítás okait igyekszik feltárni, a harmadik a szakítás mód-

jait vitatja, szintén véleménybuborékokkal. Az első feladatban megjelenő "beszélő fejek" itt a 

tanácsadó szerepében szólalnak meg.  

Tanítási javaslat: Ha az 1. feladat szövegei túl bonyolultak, akkor ki lehet emelni néhány 

állítást, és azt megvitatni, ki mivel ért egyet (nem feltétlenül saját tapasztalat alapján). Pl.: 

...sosem szeret egyformán..., ...nem szeretnéd megbántani, ezért vársz..., ...találkozol valaki-

vel, és minden megoldódik..., ...ne ígérj többet, mint amit be tudsz tartani..., ...ne halogasd a 

végét, ne hazudozz..., ...az első szerelem sosem tart örökké... 

Megjegyzés: Készülni kell arra is, hogy a kapcsolati válságok témáján keresztül eljutha-

tunk a válásokig, azaz a szülők szakításának okáig. Fontos, hogy a komplexitást lássák a gyere-

kek, azt, hogy sokszor nincsenek egyértelműen jó megoldások egy-egy kapcsolatban. 

Kapcsolat: A tartós párkapcsolatról a 97. oldalon (16. lecke). Nézz utána! 

 

4–7. feladat. Ebben a részben áttérünk az egyenlőtlen kapcsolatokra, illetve a kapcso-

latot durván romboló magatartásokra (elsősorban a NANE oktatási anyagainak felhasználásá-

val).109 A témával kapcsolatban egyrészt kiemelhetjük, hogy melyek a (bármilyen) kapcsolatot 

romboló viselkedések, megnyilvánulások, másrészt vitassuk meg, mire „van joga" valakinek, 

ha már mindkét fél beleegyezett a párkapcsolatba. Érthető-e és jogos-e a féltékenység, mit 

jelent a másik iránti tisztetelet és megbecsülés, ezt ki milyen formában várja/várhatja el a má-

siktól.110 Itt visszacsatolhatunk a személyes igényekre, a megfelelő kommunikációra és a nemi 

szerepekre/sztereotípiákra is, valamint előkészítjük az abúzus témáját is. 

Megjegyzés: Nem feledkezhetünk meg a fiúkat ért zaklatásról sem, ezért a legtöbb 

esetben mindkét nemre értelmezhető a feladat. (Ezért használjuk pl. a Gabi nevet.) Kitérhe-

tünk arra is, hogy a zaklatás nemcsak fizikai erőszak lehet, hanem verbális is, aminek finomabb 

                                                           
109 A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület weboldalán (http://nane.hu/) hasznos tájékoztató, szemlé-
letformáló anyagokat találunk. Itt elsősorban nő- és gyermekvédelemről van szó – az abúzus nemi arányait te-
kintve érthető módon – de ezeket általánosabbá téve a fiúk áldozattá válásáról is beszélhetünk. 
110 A féltékenység érzelem, és nehezen befolyásolható, de a viselkedésért felelősek vagyunk. A rejtett vagy a 
szerepek/sztereotípiák alapján létrehozott elvárásokkal az a probléma, hogy sokszor nem tudatosak: „Ha már 
velem jár, akkor viselkedjen..., miért nem viselkedik így...” – holott azt is szükséges egyeztetni, ki mit gondol a 
kapcsolatról, ehhez pedig ezeket a rejtett nézeteket is fel kell tárni. 

http://nane.hu/
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változatai is vannak: gúnyolódás, lekicsinylés, semmibevétel, amelyért a lányok is felelősek 

lehetnek. Célunk az, hogy mindkét nem felelősségteljes és asszertív magatartást tanuljon. 

Tanítási javaslat: A 4. feladat képe melletti szöveg kicsit sugalmazza az „ellenőrzés", 

számonkérés jelenségét. Valóban ezt akarjuk bemutatni – amikor még csak elkezdődik egy-

fajta kisajátítás –, de a képen látható szituáció többféleképpen is értelmezhető (semlegesen). 

Érdemes a többféle értelmezést eljátszani. A 6. feladat képét is vonjuk be ötletadásra: pl. be-

lenézhetünk-e a másik telefonjába, illetve mit tudhatunk meg egymásról a Facebookon. 

Kapcsolat: Rendszerezzünk! és Ajánló 4. 

 

 

14. lecke – Azt mondom: NEM! 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A zaklatás, bántalmazás módjai – M, 1–2., 4. feladat, GY1, AJ2 

 Az erőszak elkerülése, megelőzése – 3., 5., 7–8. feladat, ÖK, AJ1 

 Információ törvényi szabályozásról és a segítségnyújtásról – 6. feladat, Tudod-e, GY2–

3, NU 

 

A lecke prevenciós és mentálhigiénés célokat szolgál. Az eddig már megbeszélt kapcso-

lati konfliktusok, nem elfogadható viselkedések után a zaklatást kiterjesztjük (újra) a virtuális 

térre, a családon belüli erőszakra és a nemiséggel való visszaélésre. Bár folyamatosan hangsú-

lyozzuk azt, hogy ne hibáztassuk az áldozatot, az elővigyázatosságról is beszélnünk kell. Az 

óvatosság kérdése akkor nehéz, amikor valaki egy alapvetően elfogadható helyzetből „csúszik" 

bele egy számára veszélyes helyzetbe: kérdés az, hogy honnan kell(ene) tudnia azt, mikor kell 

kilépni, nemet mondani vagy kimenekülni?111 A tanulók között akár bántalmazók is lehetnek: 

a bántalmazás „enyhének tartott" eseteiben is fontos tudatosítani, milyen károkat okoznak a 

másiknak, és hogy egyes cselekvéseknek jogi következményei lehetnek. 

 

Mottó + kérdések. Az idézett dal (Zséda előadása) kifejezetten a családon belüli erő-

szakról szól. Az óra bevezető szakaszában a tanulók tágabban értelmezhetik a félelem – segít-

ség – cinkos – hallgatás szavakat, bármilyen élethelyzetet felidézve: Kinek szólhat a szöveg? 

Milyen helyzetben lehet az illető? Az óra későbbi szakaszában vagy a végén az egész dalt vagy 

a klipet megismerhetik, újra értelmezve a szöveget. 

 

                                                           
111 Kutatások szerint elterjedt a társadalomban, de meg is figyelhető az áldozathibáztatás: új, ironikus kifejezés 
erre a „minekmentoda”. Ez egyrészt azt a logikátlanságot állítja, hogy minden helyzetet előre fel lehet mérni, 
másrészt valójában felmenti az elkövetőt: az a hibás, aki buliba ment, aki egyedül sétált az utcán, aki beült a 
kocsiba stb. Ez azt is sugallja, hogy veszélyes a világ (veszélyesek a férfiak), tehát ezeket a helyzeteket el kell 
kerülni. Holott az nincs rendben, hogy ilyenekre kell készülni, készíteni a gyerekeket. És ha így is lenne, mik a 
határok? Nem maradhat a gyerek kettesben egy ismerőssel, vagy a saját partnerével? Sötétedés után nem 
utazhat kísérő nélkül? Nem öltözhet bizonyos módon, mert kihívónak számít? Az óvatosságról való beszélgetés-
ben folyamatosan éreztetni kell, hogy ez nem a felelősség áthelyezéséről szól. 
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1–2. feladat. Általános értelemben a bántalmazásról, illetve ennek megnyilvánulási 

formáiról beszélünk, szintén többféle kapcsolatból kereshetünk példákat. A felsorolt jelensé-

geket külön-külön is elemezhetjük: melyik miért rossz, vajon tekinthető-e az egyik rosszabb-

nak a másiknál. A bevezető szövegben fontos a véletlen és a szándékos, illetve az egy-

szeri/rendszeres fogalmak. Harmadik eset az elbagatellizálás: „...csak vicc volt...", illetve a tu-

datlanság, például az internetes megosztásokkal kapcsolatban „...csak pár havernak mutattam 

meg..". 

 

3–5. feladat. Itt már a párkapcsolati és szexuális bántalmazásról is szó van, illetve az 

óvatosságról. A 3. feladatban szélsőségesebb álláspontokat is olvashatunk, és összekötve a 4. 

feladat eseteivel árnyalhatjuk a felelősség-bizalom-óvatosság kérdését. Barbara és Szandra is 

megbízott a partnerében, ezt használták ki. Itt vetődik fel az a kérdés: honnan tudhatjuk, kiben 

lehet megbízni? A gyerekvélemények („Ugyan mi bajom lehet?" – „Inkább nem megyek se-

hová...") között próbálunk középutat találni, tanácsadás, „szabálygyűjtemény" készítésével. 

Kapcsolat: A 4. feladat bevezető kérdéseihez kapcsolhatjuk a 6. infomációit: a barátok, 

a család segítőin túl az állam is köteles segíteni. 

 

6. feladat + 84. oldal információs szöveg + Gyűjtemény szövegei. Az információs szö-

veg – a Gyűjtemény kiegészítő adataival – a számok és a jogi szemlélet segítségével teszi való-

sabbá és súlyosabbá a témát. Míg az eddigi feladatokban fiktív esetek szerepelnek, itt statisz-

tikai adatokról, fogalmakról van szó. Megjelenik a családon belüli erőszak fogalma, amelyben 

sok tanuló is érintett lehet, ezért fel kell készülni arra, hogy ha szükséges, lehetőséget kínálunk 

órán kívüli beszélgetésre a témában.  

Megjegyzés: A családon belüli erőszak fajtái, megnyilvánulási formái széles skálán he-

lyezhetők el, és időnként többféleképpen értelmezhetők (pl. „szóbeli – lelki sérülést okoz a 

másiknak"). Erről érdemes beszélgetni, de a feladat elsődleges célja az, hogy tudatosítsa a 

gyerekekben: nem kell mindig szót fogadniuk, nem kell mindent elviselniük! Ennél a résznél 

kerülendők a személyes történetek, meg is lehet egyezni abban, hogy csak „kitalált" példákról 

beszéljünk, és fontos konkrét információt adni arról, hová, kihez, milyen módon lehet fordulni 

egy-egy ilyen esetben. A jogi-törvényi támogatás kérdésénél pedig beszélhetünk kicsit arról, 

vajon miért nem tudják az egyének, mikor okoznak kárt a másiknak, ha pedig igen, miért nem 

igyekeznek ezt elkerülni. Miért kell az államnak beavatkoznia? És vajon mi a felelőssége a kí-

vülállónak? 

Kapcsolat: A 4. feladatban felmerül már a kérdés, ki segíthetett (volna) a lányoknak, 

tehát a külső szemlélő felelőssége! A 6. Tk. 3. leckéje foglalkozott a gyermekjogokkal, kapcsol-

hatjuk ide is, illetve kiegészítve az emberi jogi egyezményekkel.112 Jog és törvény: 8. Tk. 13-15. 

lecke.  

 

                                                           
112 http://emberijogok.kormany.hu/emberi-jogok-kialakulasa  

http://emberijogok.kormany.hu/emberi-jogok-kialakulasa
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7–8. feladat + Nézz utána! A plakátok – vagy ppt, kisfilm113 – készítése jó szintézise 

lehet a témának. További kutatásokat is beépíthetnek a tanulók, de itt szükséges lehet a tanári 

kíséret, mert ez lelkileg megterhelő lehet a diákoknak. A 8. feladat és a 149. oldal plakátja az 

áldozathibáztatás ellen szól.114 

 

 

15. lecke – Hogyan szeresselek? 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Jól és rosszul működő kapcsolatok – 1–2. feladat, ÖK 

 Szükségletek, testi kapcsolat – M, 3–4. feladat, AJ1-2 

 Igények, konfliktusok – 5. feladat, NU 

 

A lecke valójában egy összefoglaló-szintetizáló egység, amelynek a legtöbb témáját már ko-

rábban is vettük: a kapcsolat története, konfliktusok, jó kapcsolat feltételei, kapcsolatfajták, 

igények és szükségletek, intimitás és testi kapcsolat. Az „olvasói levelek" még több kérdést 

vethetnek fel. A témák azonban minden kapcsolatra vonatkoztathatók: erre vonatkoznak az 

összegző kérdések is. Így tesszük keretbe a fejezetet (egyben azzal a céllal is, hogy ne az abúzus 

leckével záruljon, hanem feloldást is jelentsen). 

 

Mottó + kérdések, 1. feladat. Felidézzük a párkapcsolat lehetséges elemeit, fázisait a 

dramatikus feladatban. (Erre azért is van szükség, hogy a 14. lecke után „visszatérjünk" a nor-

mális kapcsolatok világába.) A tanulók csoportokban találhatnak ki más történeteket. 

Megjegyzés: Ha végezték a tanulók az Itt a szerelem! projektfeladatot, akkor a projek-

tek bemutatását beépíthetjük ebbe a leckébe is, és tetszés szerint ezzel zárhatunk, vagy még 

ezeket is elemezhetjük a felvetett szempontok alapján. 

 

2–4. feladat. A 11–13. leckéhez visszacsatolás. A 2. feladat – a jó kapcsolat feltételei – 

utolsó kérdése kis kitérő: milyen kapcsolatfajtákat ismerünk, melyeket nevez meg a nyelv? A 

3. feladat a 12. lecke 3. feladatában futólag említett szükségleteit bontjuk ki,115 majd a 4. fel-

adatban az intimitás, testi érintkezés felé lépünk tovább. 

                                                           
113 Minta például: http://creativeads.blog.hu/2012/09/13/a_szornyek_koztunk_elnek, 
http://creativeads.blog.hu/2013/05/18/kulonleges_plakat_a_gyermekbantalmazas_el-
len?token=4c90ffa9729da6dd8a4db2e413df49f7 
114 Ez a téma rendkívüli indulatokat tud kiváltani – például a netes tartalmak alatti kommentekben –, tehát ké-
szüljünk fel előre, mivel találkozhatnak a tanulók. Például: www.ferfihang.hu/2012/08/23/a-nem-az-nem/ , 
https://24.hu/belfold/2017/06/29/hany-eves-vagy-11-ket-ev-mulva-visszajovok-erted/ , http://demok-
rata.hu/cikk/mondvacsinalt-feminizmus , http://www.life.hu/drlife/20140905-a-szexualis-eroszak-
mitoszai.html , http://forums.d2jsp.org/topic.php?t=56324817&f=129&o=0 , 
https://www.youtube.com/watch?v=rkV8M_767NU (kommentek) 
115 Hasonló tartalmú szöveg, amelyet a házasság, tartós párkapcsolat témánál is előhozhatunk: K. Gibran: A pró-
féta – A házasság http://mek.oszk.hu/00200/00213/00213.htm 

http://creativeads.blog.hu/2012/09/13/a_szornyek_koztunk_elnek
http://creativeads.blog.hu/2013/05/18/kulonleges_plakat_a_gyermekbantalmazas_ellen?token=4c90ffa9729da6dd8a4db2e413df49f7
http://creativeads.blog.hu/2013/05/18/kulonleges_plakat_a_gyermekbantalmazas_ellen?token=4c90ffa9729da6dd8a4db2e413df49f7
http://www.ferfihang.hu/2012/08/23/a-nem-az-nem/
https://24.hu/belfold/2017/06/29/hany-eves-vagy-11-ket-ev-mulva-visszajovok-erted/
http://demokrata.hu/cikk/mondvacsinalt-feminizmus
http://demokrata.hu/cikk/mondvacsinalt-feminizmus
http://www.life.hu/drlife/20140905-a-szexualis-eroszak-mitoszai.html
http://www.life.hu/drlife/20140905-a-szexualis-eroszak-mitoszai.html
http://forums.d2jsp.org/topic.php?t=56324817&f=129&o=0
https://www.youtube.com/watch?v=rkV8M_767NU
http://mek.oszk.hu/00200/00213/00213.htm
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Megjegyzés: Ez a két feladat egyrészt a szerelmi párkapcsolatok teljességét próbálja 

bemutatni a szavak felsorolásával. Másrészt arra is kitérhetünk, hogy mindezek valamilyen fo-

kon minden emberi kapcsolatban megjelennek. A testi kapcsolat nem csak a szexualitást je-

lenti, hanem a testi kontaktust, amely gyermekkorban létfontosságú, de később is igényünk, 

akár továbbra is a családban, akár baráti kapcsolatban.116 

Kapcsolat: Az Ajánlóban a Juno című film kamaszterhességről szól, ha a szexuális élet – 

védekezés felé szeretnénk kitérni, a film ítélkezésmentesen, de pozitívan közelíti meg a té-

mát.117 

 

5. feladat. Az olvasói levelek nagy lehetősége, hogy a tanulók maguk is kitalálhatnak 

problémákat, válaszokat, sőt más karakterek nevében is válaszolhatnak. Először dolgozhatnak 

a megadott szövegekkel, majd a következő körben a csoportok írhatnak újabb problémákat, 

majd egymásnak írnak választ. (Érdekesebb, ha nem tudják, ki a válaszadó.) 

Kapcsolat: 11. lecke 6. feladata is tanácskérésről szól. 5. Tk. 14. lecke 3. + Kreatív fel-

adat. 

 

 

Visszatekintő – fejezetzáró 

A kétoldalas fejezetzáró blokk az előzőhöz hasonlóan először képekből indul ki (ismét be-

emelve a kulturális hátteret). Itt kereshetnek a tanulók kedvenc filmekből, regényekből jele-

neteket, szereplőket, bemutathatnak kapcsolatokat. A második oldalon ötletgyűjtés segítsé-

gével vázolhatnak fel emberi kapcsolatokat – eközben saját világuk kapcsolatrendszere is meg-

jelenhet, valamint jó ötletek a kapcsolatok működtetésére. A listákból készíthetünk posztert. 

 

 

3. fejezet – Közösségeim 

 

A fejezet a kerettanterv harmadik, Én és a közvetlen közösségeim – Egyén és közösség című 

tematikai egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: Közösségeim, Erőt adó közösség, Korlátozó 

közösség, Szabadság és korlátozottság (+ a 2. témakör Házasság, család otthonteremtés rész-

témája). 

Kerettantervi kulcskérdések: Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Melyikben 

mennyire érzem szabadnak magam? Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk mások-

kal? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit kapok tőlük, és mit adok nekik? 

Mitől érzem magam jól vagy rosszul egy csoportban? Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben 

mást gondolok, mint a csoport többi tagja? Meg tudja-e változtatni egy ember egy csoport 

                                                           
116 Az abúzus leckéhez kapcsolódva szóba kerülhet, hogy akkor kitől és hogyan igényelem/fogadhatom a testi 
közeledést. Megbeszélhetjük a kulturálisan szabályozott érintési formákat: kézfogás, puszi, tabu testtájékok, 
testközelség. (Ajánlott olvasmány: E.  T.Hall: Rejtett dimenziók, Gondolat Kiadó, 1980) 
117 Előzetesen lehet rövidíteni a filmet a mellékszálak, pl. az örökbefogadó pár konfliktusainak kihagyásával. 

http://www.lelkititkaink.hu/rejtett_dimenziok.html
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nézeteit vagy viselkedését? Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a választása-

imban? Mihez kell alkalmazkodnom egy közösségben, és mi az, amiről valóban szabadon dönt-

hetek? Milyen előnyei és milyen veszélyei lehetnek az engedelmességnek? Milyen helyzetek-

ben mondhat mást a lelkiismeretem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? Figyelmez-

tet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

 

A 3. fejezet tartalma: A közvetlen közösségek témája szinte minden évfolyamon meg-

jelenik. Most a közösségek működésének alapjain és feltételein – együttműködés, kommuni-

káció, érdekegyeztetés, figyelem, szabályalkotás és alkalmazkodás – túl az autonómia kap ki-

emelt szerepet, amely egyrészt tudatossá teheti a közösséggel azonosulást, másrészt megvéd-

het a közösség negatív hatásaitól. Ismét előkerül a bántalmazás kérdése, de itt a különböző 

egyének felelősségét firtatjuk. Ennek prevenciós célja is van: a kortárs csoporthoz való alkal-

mazkodás, a beilleszkedés ne vigye be a gyerekeket veszélyes vagy erkölcsileg rossz helyze-

tekbe, próbáljanak meg kiállni saját elveik, értékeik mellett.118 A családok működése mellett a 

különböző családtípusokkal is foglalkozunk, reagálva a valós élethelyzetekre. A projektfelada-

tok választhatók: vagy személyes jellegű (az Emlékkönyvhöz hasonlító családkutatás, gyűjtés) 

vagy dramatizált játék egy kitalált családról (92–93, 109. oldalon). A tanulók csoportjai maguk 

is kitalálhatnak családokat és azok élethelyzeteit, ekkor a tankönyv csak mintaként szolgál-

hat.119 

 

Célok: A különféle közösségek működési dinamikájának felismerése, elemzése. A jól 

működő társas kapcsolatok elemzése. A személyes kötődések és attitűdök tudatosítása. Csa-

ládi életre nevelés, érdekegyeztetési, konfliktuskezelési technikák gyakorlása, mások 

szükségeleteinek, érzelmeinek figyelembevétele. Önérvényesítő magatartás fejlesztése, saját 

értékrend feltárása. 

 

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: párválasztás, elkötelező-

dés, házasság, érettség, felelősség, döntés, kitartás, szeretet, gondoskodás, család, nagycsa-

lád, generációk, szeretet, családmodell, családszerkezet, egyén, közösség, érdek, érdekütkö-

zés, érdekegyeztetés, szabály, törvény, rend, szabadság, önállóság (autonómia), alkalmazko-

dás, szabadság, befogadás, kirekesztés, érték, konfliktus, lelkiismeret. 

 

                                                           
118 Sajátos eset a beavatási szertartás, amelyben egy leendő csoporttagot – tehát nem külső vagy ellenséges 
csoporthoz tartozót – szégyenítenek meg vagy bántalmaznak, ráadásul olyanok, akik maguk is átélték a proce-
dúrát. Ez esetben sem működik az empátia vagy a szolidaritás vagy az aranyszabály. A másik, ma nagyon is ak-
tuális helyzet, amikor bármely tragikus esetből szórakoztató termék válik: a mások megalázásának kinevetését 
az internet nemcsak széles körben elérhetővé, hanem elfogadhatóvá is tette. 
https://zoom.hu/hir/2018/01/06/alapveto-problemakat-vet-fel-az-ongyilkosok-erdejebe-latogato-vlogger-
botranya/, https://www.youtube.com/watch?v=IfNCcUxKgwI&t=356s 5'56" 
119 A Vincze család meglehetősen „átlagos”, nagyjából középosztálybeli család. Érdekes feladat lehet, ha a csa-
patok sokféle szerkezetű és társadalmi helyzetű családot alkotnak meg és játszanak el. 

https://zoom.hu/hir/2018/01/06/alapveto-problemakat-vet-fel-az-ongyilkosok-erdejebe-latogato-vlogger-botranya/
https://zoom.hu/hir/2018/01/06/alapveto-problemakat-vet-fel-az-ongyilkosok-erdejebe-latogato-vlogger-botranya/
https://www.youtube.com/watch?v=IfNCcUxKgwI&t=356s
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Összefüggések: Különböző csoportokban hasonló szempontokat vizsgálunk: a kötődés 

alapjait, az együttműködés feltételeit, a különbségekből fakadó problémák megoldását, de el-

különítjük az egyén számára nem vállaható cselekvéseket.  

 

 
 

A fejezet 7 leckét tartalmaz: 

16. És boldogan éltek...  

17. Otthon, család, közösség  

18. Családi mozaik  

19. Élet zengi be az iskolát 

20. Nincs egyebünk, csak a törvényeink 

21. Alkalmazkodás és önállóság  

22. Senki sem különálló sziget  

+ Visszatekintő 

+ Családom és A Vincze család projektek 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

 A családi közösség: a tartós párkapcsolat, családtípusok és funkciók – 16–18. lecke 

 Az iskola mint élő közösség: tagok, feladatok, célok – 19. lecke 

 Alkalmazkodás és szabadság kapcsolata, dilemmái – 20–21. lecke 

 A kapcsolatok fontossága, a felelősség – 22. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Milyen szerepet töltök be különböző közösségeimben? Milyen 

feladataim vannak? Mennyire érzem magam irányítónak vagy alárendeltnek egy-egy kapcso-

latomban? Mit jelent számomra az egyenrangú emberi kapcsolat? Milyen tartós kapcsola-

taim/régi közösségeim vannak? Mi a titkuk? Hogyan tudom képviselni önmagamat és érdeke-
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imet különböző érdek- és érzelmi helyzetekben? Miben szeretnék változtatni? Volt-e tapasz-

talatom kiközösítésről, megszégyenítésről egy kapcsolatban, közösségben? Milyen megoldá-

sok születtek erre? Mit gondolok a kívülálló, a „néző" erkölcsi felelősségéről? 

  

 

16. lecke – És boldogan éltek... 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Esküvő, házasság, elköteleződés – M, 1., 2., 6. feladat, NU 

 Érettség a házasságra, a házastársak összeillése – 3., 5. feladat 

 A tartós kapcsolat – 4., 7. feladat, ÖK, AJ 

 Válság a házasságban – 8–9. feladat, GY 

 

A párkapcsolat, szerelem téma folytatásaként a családalapítás felé lépünk. Míg a 2. fejezet 

elsősorban a korosztályról szól, itt részben a jövőbe tekintünk, részben a tanulók saját, kiala-

kult családképét tárjuk fel. Arról beszélünk, mi készteti a párokat a tartós kapcsolat fenntartá-

sára, mit jelenthet az érettség. A tartós kapcsolat feltételeinek nem teljesülése előrevetítheti 

a házassági kríziseket, és érintjük a válást is.  

Megjegyzés: Elsősorban a házasságra fókuszálunk, de kitérhetünk az együttélésre, élet-

társi viszonyra.120 A hármas leckeblokk (16–18.), bár a klasszikus, szülők és házasságban szüle-

tett gyermekeik mintájából indul ki, törekszik arra, hogy a családok sokszínűségét bemutassa. 

A családforma választása nemcsak értékeken alapul, hanem különböző élethelyzetekhez való 

alkalmazkodás is, amelyekből az emberek törekszenek a lehető legoptimálisabbat kihozni. Ez 

a törekvés lehet a középpontban.121 Ugyanakkor nyilván foglalkozunk a család bomlásának 

megelőzésével is különböző fázisokban: a párkapcsolatban kialakuló megismerés és tisztelet, 

az együttélés során kialakuló rutinok és megoldáskeresések, a krízishelyzetekben egymás se-

gítése. Ezen kívül szóba kerülhet az is, hogy a bomlás esetében hogyan lehet a sérüléseket 

csökkenteni és továbblépni. 

Tanítási javaslat: A témák révén óhatatlanul szóba kerülhet a tanulók saját családi hely-

zete. Kezeljük ezt is különleges érzékenységgel, akár a bevezetéskor elmondhatjuk a tanulók-

nak, hogy senkinek nem kell saját példákról beszélni, és ha mégis szeretne valaki, akkor is – 

személyiségi jogok miatt is – jó, ha fiktív neveket használ. Ezen kívül, az előző leckéhez hason-

lóan, ajánljuk fel, hogy szükség esetén pedagógus, védőnő vagy iskolapszichológus segítségé-

vel beszélhet egy témáról tovább.  

 

Mottó + kérdések. 1. feladat. A „holtomiglan” kifejezésből indulva beszélhetünk arról, 

van-e élethosszon át tartó szerelem vagy kapcsolat, vágynak-e rá az emberek, esetleg félnek-

                                                           
120 A statisztikák alapján a gyerekek egy része valószínűleg nem házasságban született. Nem szabad, hogy ők 
úgy érezzék, valamilyen szempontból kevésbé értékes családban élnek. A következő leckében előkerül a kér-
dés: mi a család, mitől tekinthető egy csoport családnak. Ott is a pozitív, segítő emberi viszonyokra helyezzük a 
hangsúlyt. 
121 A 18. leckében kiemeljük, hogy a család szerkezetét alakíthatja válás, haláleset, betegség, váratlan helyzetek, 
családi krízisek – régebben a magasabb halandóság idején ezek hasonlóan gyakoriak lehettek.  
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e tőle. A házassági eskü szövege azért szerepel itt, mert a tudatos elköteleződés kinyilvánítása 

jelenik meg, ezzel az érettségről, a döntésről, a közös célokról és a másikért vállalt felelősség-

ről gondolkodhatunk, és felvetődik az is, hogy a szerelmi kapcsolatban nemcsak a boldogságot 

várhatjuk el, hanem készülni kell a nehézségekre is. Az első feladat címében szereplő szavakról 

külön is beszélhetünk: mennyire vesszük komolyan az esküt ma, vállalható-e egy ilyen ígéret 

vagy sem.  

 

2–3. feladat. A házasság (elköteleződés) közvetlen előzményeiről régebbi szokásokat, 

gondolkodásmódot hasonlíthatunk össze a maiakkal. Ezzel részben a nemi szerepek változását 

is érintjük. A „tanácsok házasulandóknak” modernizálása már a tartós kapcsolat alapjairól szól. 

Kapcsolat: Nézz utána! Hasonló a 7. feladat is, de itt inkább a társadalmi vetületet 

emeljük ki , ott pedig a párkapcsolat belső jellemzőit. A tanulók vitázhatnak arról, melyik lehet 

fontosabb, illetve hogyan hatnak egymásra ezek. 

 

4–5. feladat. A családalapítás két alappilléréről beszélhetünk: az érzelmi kapcsolódás-

ról és az érett, döntésre és felelősségvállalásra képes személyiségről. A feladatok, kérdések 

elvezethetnek a kapcsolatok egyenrangúságának vagy az elvárásoknak a témáihoz. Azt is fel-

vethetjük, vajon változik-e az érettség vagy a szeretet a családalapítás, a tartós kapcsolat ha-

tására, mennyiben függ ez életkortól, családi mintától vagy neveléstől. Jobb-e fiatalabb korban 

elköteleződni, családot alapítani, vagy inkább megállapodottabb, tudatosabb korszakunk-

ban?122 

Kapcsolat: A 8. leckében említett Pán Péter-szindróma, a felnőtté válás késleltetése ide 

is köthető. 

 

 6. feladat. Az esküvők kapcsán beszélhetünk a hagyományok jelentőségéről, az esküvő 

szimbólumairól, a családok megismerkedéséről, de arról is, szükséges-e irreális költségeket 

vállalni. (A 2. és 3. kép ilyen kontrasztot mutat be.) Egy esküvő kapcsán sok érdek, elképzelés 

és igény ütközhet, ezért a szituációs játékot kommunikációs fejlesztésre is használhatjuk.  

 

7. feladat. A szöveg tanári értelmezést igényelhet (nem feltétlenül a megfogalmazás, 

hanem a gazdagabb élettapasztalat miatt). Ugyanakkor a feltételek nagy része általában vo-

natkozhat bármely emberi kapcsolatra, akár általános életvezetési tanácsként is értelmezhe-

tők. 

Kapcsolat: Összegző kérdések. 

 

                                                           
122 Érdemes utánanézni kutatásoknak, programoknak, amelyek a családalapítással, gyermekvállalással foglal-
koznak háttérinformációért, de nem szükséges az órát társadalomismereti irányba elvinni – ha viszont a tanulók 
számára ez „biztonságosabb” (kevésbé személyes) megközelítés, akkor erre is lehet építeni a foglalkozást. Pél-
dául: www.haromkiralyfi.hu/, www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/hazassagkotes.pdf, 
www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_2.pdf 

http://www.haromkiralyfi.hu/
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/hazassagkotes.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_2.pdf
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8–9. feladat. A kapcsolat elszürkülését, terheltségét és a válás felé haladást két iro-

dalmi idézeten keresztül vetjük fel. A vers hangulata erősen hat, még akkor is, ha a szöveg 

teljes mélységét a korosztály nem biztos, hogy érti. A korábbi boldogság és a jelenlegi távolság, 

közöny kontrasztja érezhető a gyerekek számára, és az is, hogy ebből az állapotból nem lehet 

újra szerelmet teremteni. Arról beszélhetünk, hogyan lehetne észrevenni már korábban a je-

leket, mit lehet változtatni és hogyan, kihez lehet fordulni segítségért.123 

Megjegyzés: A téma különösen érzékeny lehet, ha éppen zajlik válás a családban, vagy 

a lezajlott válást nem beszélték ki. 

Kapcsolat: A 17. lecke 7. feladatának szemelvénye is a válásról szól. 

 

A Rendszerezzünk! feladat megoldható úgy is, hogy – hasonlóan a 124. oldalon lévőhöz 

– a lecke tetszés szerint választott fogalmait kötjük össze vagy rendezzük csoportokba. 

 

 

17. lecke – Otthon, család, közösség 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A család funkciói – M, 1–3. feladat, ÖK 

 A család működése – 4., 9. feladat, GY, NU1/3, AJ 

 Családok régen és most, itt és máshol – 5–8. feladat, NU2 

 

A következő két lecke a családokkal foglalkozik, sokféle kérdést és témát érintve. A viszonylag 

sok információhordozó szöveg a sokféleséget és a családi élet dinamizmusát szándékozik be-

mutatni, ezek és a fiktív szereplők is az eltávolítást segítik. A címben szereplő közösség a tár-

sadalmi környezetre, a család társadalmi funkcióira utal, valamint a család kapcsolatrendsze-

reire (tágabb család, barátok, lakóközösség stb.).124 

Kapcsolat: Ne feledkezzünk meg az egyéni Családom projektről! Kutatómunkaként csa-

tolható ide is. 

 

Mottó + kérdések. 1–4. feladat. A család fogalmát próbáljuk meghatározni – a pontos-

ság igénye nélkül. (A 105. oldalon található, szociológiai szemléletű szöveg is körüljárja a fo-

galmat.) Itt inkább gondolattérképet alkotunk: milyen más fogalmak (jelenségek, cselekvések, 

érzelmek) köthetők a családhoz? A 2 és 3. feladat a funkciókra koncentrál, ezeket helyezi min-

dennapi szituációkba a dramatikus feladat. 

                                                           
123 A párkapcsolati krízisben lévők gyakran későn fordulnak szakemberhez, amikor már valójában nem eltökél-
tek a javítás érdekében, így nem is hat a mediáció, a tanácsadás. Másik szempont, hogy sokan a szerelemben 
látnak garanciát arra, hogy magától működni fog vagy nem romlik el a kapcsolat („ha szeretne, tudná, mit sze-
retnék, és úgy is tenne”)– a családi életre nevelés fontos célja lehet ennek a tévhitnek a feloldása, az aktív, tu-
datos szemlélet és cselekvés erősítése. 
124 Ez utóbbi témával alaposan foglalkoztunk alsó tagozaton, a hetedikes könyvben még a 22. lecke érinti. Itt a 
családra koncentrálunk elsősorban, de a pedagógus dönthet úgy, hogy ezt a részt bővíti. 
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Tanítási javaslat: A pedagógus a csoport igényei szerint választhatja a hosszabb szöve-

get vagy a képekről beszélgetést – ez utóbbit akár asszociációk előhívására is használhatja. Az 

1. és a 2. feladat is összeköthető, könnyebbé és strukturáltabbá tehető pl. úgy, hogy egy-egy 

tanulócsoport vagy -pár kap egy képet, és a felsorolt szavakat indoklással társítja hozzá. A 3. 

feladat szövege utáni kérdések segítségével, ha a csoport érdeklődő, elmélyedhetünk a külön-

böző funkciókban, nem azért, mert ezekről feltétlenül tudni kell, hanem mert sok példa fel-

hozható. A nehézségek/támogatás kapcsán a „reprodukciós” részben beszélhetünk arról pl., 

hogy miért nincs valakinek gyereke, a gazdasági funkciónál a szegénységről vagy a túlzott fo-

gyasztásról, a nevelésinél a jó és rossz nevelési stílusokról stb. A táblázat, valamint a tudomá-

nyosabb hangvételű szöveg segíthet itt az eltávolításban. 

Kapcsolat: Nézz utána! 1. A családi élet dramatikus megjelenítése már korábbi évfolya-

mokon is szerepelt (5. Tk. 65., 67., 136., 138. old. 6. Tk. 143 old.), és hasonló témájú a Vincze 

család projektje is. Ha nem végezzük teljességében, a 109. oldal anyaga köthető ide, például 

kiváltva a szöveget, vagy ezen keresztül is vizsgálva a funkciókat.  

 

5–8. feladat. Családok térben és időben. Az elsősorban képek által előhívott ismeretek 

és elképzelések által a családi életmód és struktúra változásait vizsgálhatjuk.125 Köthető hozzá 

kutatómunka126 is csakúgy, mint személyes emlékek.127 A Családom projekt is kiegészíthető 

például az idősebb családtagokkal készített interjúval, elsősorban az életmódra vonatko-

zóan.128 A 7. és 8. feladat kitér más fókuszokra is: a 8. a globális világ gazdasági és társadalmi 

különbségeire (fejlődő-fejlett országok),129 de ugyanez megnézhető a magyar viszonylatokban 

is, a 7. pedig a válások értékeléséről és a hagyományok előíró szerepéről130 szól. 

Kapcsolat: Nézz utána! 2., 16. lecke 9. feladat. 

 

9. feladat. Levezetésként és szintetizálásként az ünnepek kapcsán térünk ki a családok 

egyéb kapcsolatrendszereire. Az ünnepek alkalmával közösséget alkothat barát és családtag 

                                                           
125 Vigyázzunk a túlzott vagy romantizáló általánosításokkal (pl. régen a család jobban működött), tárjuk fel a 
lehetséges előnyöket és hátrányokat is.  
126 Pl. Tőzsér Kapcsos Anna: Palócul tanított imádkozni az anyám. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kazar/pages/Palocul_tanitott_imadkozni/002_Els
o_konyv.htm, illetve az Örökségtár egyéb anyagai (5. Tk. 104. old. Cigány sor). 
http://www.gabrielegalimberti.com/toy-stories/, http://gallery.menzelphoto.com/index , 
https://www.businessinsider.com/pictures-of-toys-around-the-world-2016-8#in-a-haitian-home-living-on-
39month-per-adult-the-favorite-toy-is-a-tennis-ball-5 
127 Kedves ötletek találhatók az interneten, pl.: http://lemon.hu/2017/04/19/gyerekek-akik-ujrafotoztak-regi-

fenykepeiket-az-eredmeny-tobb-mint-vicces/, https://femina.hu/gyerek/regen-es-most/ 
128 Az ilyen feladatnál szükség lehet az előzetes felkészülésre, tanári segítségre, amelyben néhány fókuszáló kér-
dést fogalmazunk meg. (Pl. 5. Tk. 130. old., 8. Tk. 57. old.)  
129 Visszautalhatunk a 6. évfolyamon megbeszélt ökológiai lábnyom – fogyasztás témájára, kiegészítve a társa-
dalmi vonzatokkal. 
130 A cigány kultúrából vett idézet az előítéletek ellen is dolgozhat. A rövid szöveg sok kérdést vethet fel magá-
ról a házasságról, a gyerekekért érzett felelősségről, vagy arról, mi történik, ha a hagyományok lazulnak, de ar-
ról is, vajon mindig jók-e a hagyományok. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kazar/pages/Palocul_tanitott_imadkozni/002_Elso_konyv.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kazar/pages/Palocul_tanitott_imadkozni/002_Elso_konyv.htm
http://www.gabrielegalimberti.com/toy-stories/
http://gallery.menzelphoto.com/index
https://www.businessinsider.com/pictures-of-toys-around-the-world-2016-8#in-a-haitian-home-living-on-39month-per-adult-the-favorite-toy-is-a-tennis-ball-5
https://www.businessinsider.com/pictures-of-toys-around-the-world-2016-8#in-a-haitian-home-living-on-39month-per-adult-the-favorite-toy-is-a-tennis-ball-5
http://lemon.hu/2017/04/19/gyerekek-akik-ujrafotoztak-regi-fenykepeiket-az-eredmeny-tobb-mint-vicces/
http://lemon.hu/2017/04/19/gyerekek-akik-ujrafotoztak-regi-fenykepeiket-az-eredmeny-tobb-mint-vicces/
https://femina.hu/gyerek/regen-es-most/
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(pl. születésnap, esküvő, temetés), azonos vallási, kulturális vagy lakóhelyi kötődésű embe-

rek.131 A kérdések a hagyományokra és megújításra, zárt és befogadó rendszerekre egyaránt 

rákérdeznek. 

 

 

18. lecke – Családi mozaik 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Családi viszonyok, kapcsolatok – M, 1., 3–4. feladat, ÖK, AJ 

 Családmodellek – 2., 5–8. feladat, GY, NU1-2 

 Feladatok, együttműködés, nehézség a családban – 5–6. feladat, NU3, AJ 

 

A leckében különböző családstruktúrákat ismerünk meg: pl. mozaik-, egyszülős, többgenerá-

ciós, nagycsalád. A lecke semlegesen kezeli ezeket, nem mond értékítéletet, a helyzetek ösz-

szehasonlítására, az előnyök és nehézségek bemutatására törekszik. A fiktív család (3–4. fel-

adat) a pozitív (fél-, mostoha- és édes-) testvéri kapcsolatokat állítja példának.132 

 

Mottó + kérdések, Összegző kérdések. Az eddigiektől eltérően a lecke kezdete és zár-

lata keretbe foglalja a témát: a családot mint a szeretet (lehetséges) hordozóját jeleníti meg. 

A sokféle élethelyzetben, nehézségeken, változásokon túl a tagok egymás iránti szeretete az 

a közös alap, ami a család lényegét jelenti. Ezért a lecke végén, egyben a család résztéma zá-

rásaként érdemes ezt megfogalmazni.133 

 

1–4. feladat. Versen, dramatikus helyzeten (képregényen) és szociológiai szövegen ke-

resztül a nem hagyományos családokkal foglalkozunk,134 kiemelve, hogy „újjáalakult családok 

mindig is léteztek”. A minták alapján akár meg is kérhetjük a tanulókat, hogy rajzolják le saját 

teljes családjukat (de egyéni döntésük az, bemutatják-e a többieknek). A szövegből és az élet-

helyzetekből kiderül, milyen sok és sokféle minőségű kapcsolódás létezik. 

Tanítási javaslat: Ha nem akarjuk személyessé tenni a témát, akkor a rövid fogalomér-

telmezés után a vers vagy a képregény mintájára alkothatnak fiktív családokat és helyzeteket 

                                                           
131 Beszélhetünk arról is, hol nem kapcsolódik a család az egyéb, egyénekhez köthető közösségekkel, pl. bará-
tok, iskolatársak és szüleik –, a serdülő ugyanis gyakran szeretné szétválasztani ezeket. Ugyanakkor látható lesz, 
hogy mégsem különíthetők el teljesen: iskolai ünnepek, barátok megvendégelése stb. esetén mindig vannak 
kapcsolódási pontok. Szóba kerülhet, mikor érzi úgy valaki, hogy „mintha családtag lenne” egy másik közösség-
ben, vagy milyen más családi minták vonzóak számára (mint pl. a svéd gyermekversekben: S. Widerberg: Sóder-
parti, Mónáéknál). 
132 A teljes, harmonikus családban élő gyerekek is kerülhetnek váratlanul új helyzetbe. Az esetleges traumát 
oldhatja az a törekvés, hogy az új kapcsolatrendszerek jól működjenek. A válásokban a felnőttek közötti esetle-
ges feszültség vagy közöny mindig terheli a gyereket is, de a pozitív példák megerősíthetik. 
133 Annak ellenére, hogy a nehéz családi, érzelmi körülmények között élő gyerekek számára a szeretet hiányá-
nak érzete is megjelenhet. Az állítást azzal a (jog)gyakorlattal is alátámaszhatjuk, hogy a szegénységben élő gye-
rekek segítése is utolsó pillanatig a családban kell, hogy történjen, hogy az érzelmi kötődés ne sérüljön.  
134 Az 5. Tk. 8. leckében szintén szerepelnek a vegyes családmodellek és a családfa. 

http://mek.oszk.hu/00300/00303/00303.htm
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a tanulók (bevonhatók az 5–8. feladatok családtípusai is). A feladatokhoz tartozó képek illuszt-

rációk, de a második feladat fotói kapcsán beszélni lehet az örökbefogadásról is.135  

 

5–8. feladat. A mozaikcsaládot és néhány más családmodellt nézünk meg, egy-egy sa-

játos szempontot kiemelve. Az egyszülős családban a feladatmegosztás nehézségeire, a több-

generációs családnál a segítségnyújtásra, a nagycsaládnál az alkalmazkodásra, az örökbefoga-

dás esetén a befogadásra fókuszálunk. (Természetesen ezek változhatnak, keveredhetnek.) 

Mindegyiknél cél, hogy a tanulókban fejlesszük a nézőpontváltást, az empátiát és a segítő at-

titűdöt is. A mindennapi helyzeteken túl szóba kerülhetnek a tágabban értelmezett (családi, 

nemi) szerepek, a társadalmi támogatások vagy a kulturális elvárások136, a családtámogatások, 

a generációk tapasztalatcseréje, a felelősség, a felnőttség értelmezése. 

Tanítási javaslat: A családtípusok beépíthetők az előzőleg javasolt dramatikus felada-

tokba is.  

Kapcsolat: Nézz utána! A felnőtté válásról, szerepekről szó van a 7. Tk. 7–8. leckéjében, 

a generáció szót a 8. Tk. 4. leckében említjük. 

 

 

19. lecke – Élet zengi be az iskolát 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Az iskola/tanulás szerepe, feladatai – M, 3., 6. feladat, R, ÖK, NU3–4., AJ2 

 Társas helyzetek az iskolában – 1–2. feladat, AJ1/4 

 Szabályok, jogok, problémák – 4–5. feladat, GY, NU1-2, AJ3 

 

Az iskola mint a korosztály egyik legfontosabb közösségi tere újra előkerül. Az elsősorban kor-

társi közösségi lét néhány jellemzőjét beszéljük meg: együttműködés, konfliktus, önzés, árul-

kodás, kiközösítés, felelősségvállalás. Emellett az iskolára mint társadalmi helyszínre is tekin-

tünk: a problémamegoldás demokratikus lépéseit tanuljuk, jogokról és kötelességekről, sza-

bálykövetésről és szabályalkotásról is szó lesz. (Mindezek a következő két leckében is előke-

rülnek.) Végül pedig – a céltudatosság és pozitív attitűd fejlesztése érdekében – magával a 

tanulással is foglalkozunk. 

 

                                                           
135 Például az örökbefogadást segítő egyesületekről: Bölcső Alapítvány, Gólyahír Egyesület, Ágacska Alapítvány, 
Fészek Alapítvány, Együtt az életért Egyesület  
136 2016-ban emelték az Alaptörvénybe azt a módosítást, mely szerint a felnőtt gyermek köteles a rászoruló 
szülőről gondoskodni. Ez sok etikai és gyakorlati kérdést vethet fel. 

http://bolcso.hu/
https://www.golyahiregyesulet.hu/
http://www.agacska.hu/
http://feszekalapitvany.hu/
https://egyuttazeletert.org/
https://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/torvenybe-iktatva-mindenki-koteles-eltartani-szuleit
https://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/torvenybe-iktatva-mindenki-koteles-eltartani-szuleit
http://magyarugyved.blog.hu/2017/11/07/hiaba_van_az_alaptorvenyben_nem_mindig_kell_segitenie_a_gyermeknek_a_raszorulo_szulot
https://www.vg.hu/velemeny/egyre-kotelezobb-szulotartas-477433/
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Mottó + kérdések. 1–2. feladat. Ady versének két részlete az iskolához való kétféle 

viszonyulást mutatja be, ezzel jó kiindulási pontot adhat az – általában vegyes137 – viszonyulá-

sok feltárására. A következő képek és szövegek mindennapi helyzeteket vetnek fel, amelyek 

szintén megjelenítik ezt a kettősséget. 

Tanítási javaslat: Ha nem ismerik a tanulók a Harry Potter sorozatot, szükség lehet egy 

rövid ismertetésre. Ha a pedagógus ezt előre felméri, akár egy tanuló is elvállalhatja, hogy egy 

rövid előadást tart az osztálynak. Amennyiben ismerik, a könyv révén rengeteg etikai és egyéb 

problémát vethetünk fel.138 

 

3–5. feladat. A korábbi feladatok inkább a személyes kapcsolatok, attitűdök révén kö-

zelítettek az iskolához, most a tanulásról és a szervezett együttműködésről lesz szó. Mindhá-

rom feladat célja, hogy a tanulók mélyebben értsék az iskola céljait és működését, ugyanakkor 

kritikai érzékkel, de konstruktívan tudják véleményezni.139 A strukturált vita, szabályalkotás az 

állampolgári – és egyben a társas – kompetenciákat is fejleszti. A házirend megismertetése 

nem elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a rengeteg tiltást és kötelezettséget megtanítsuk 

nekik, hanem egy jó minta arra, milyen módon szabályozhatja egy közösség, egy intézmény a 

saját működését.  

Tanítási javaslat: A megadott szöveg helyett természetesen használhatjuk a valódi há-

zirendet is, de lehet, hogy azt kivonatolni kell. A 4. és 5. feladat összefűzhető úgy, hogy a saját 

házirend értelmezése, megvitatása után gyűjtünk és választunk ki problémákat, amelyekre 

megoldáskereső vitát szervezünk. 

Kapcsolat: Rendszerezzünk! Nézz utána! Ajánló 2–3. A 116. oldalon található leírás szin-

tén a szabályalkotási folyamatot mutatja be. Az ötödik évfolyamon foglalkoztunk az iskolával 

(90–91. old.), a Diákparlamenttel (134. old.) és a házirenddel (95. old.) is. A 6. Tk. 32. oldalon 

iskolai eseményekről, a 34. oldalon a gyermekjogokról található szemelvény. 

 

6. feladat. Elgondolkodóbb csoportoknak ajánljuk az idézetet, amely kapcsán a tanu-

lást és tanítást nem csak iskolai keretekben értelmezzük. Fontos cél lenne az, hogy a tanulásra 

mint a világ megértésének eszközére tekintsünk, a szót tágabb értelemben használjuk: mindig 

                                                           
137 Az első feladat jó vagy rosszként jellemzi a helyzeteket, de társíthatunk sokféle jelzőt ezekhez, akár a semle-
ges, érdektelen, közömbös jelzőket is. Az is kiderülhet, hogy ugyanazt a jelenséget másképpen ítélik meg a ta-
nulók (pl. osztálykirándulás, szereplés, felelés), ezek mellett lehet érvelni – természetesen a meggyőzés szán-
déka nélkül. Törekedhetnek a pontosabb önkifejezésre is: ha „utál valamit”, fejtse ki, pontosan miért is. 
138 Magában az iskolai helyzetekben pl. csoportalkotás, versengés, vagyoni-társadalmi különbségek, a tágabb 
történetben: barátság, behódolás, leigázás, félelem, erőszak, fajelmélet, a társadalmi rendszer megváltozta-
tása, ellenállás, kitartás, önfeláldozás, stb. A sorozat végén áll össze a Dumbledore által mindig hangoztatott 
elmélet: mindig azok lépnek tovább, akik szeretni tudnak másokat és szeretetet kapnak. 
139 A szabályalkotásba történő bevonás lehetőséget, de egyben felelősséget is ad a gyerekeknek. A kritizálás és 
esetleges ellenállás helyett a számukra elfogadhatóbb megoldások felé mozdulhatnak, viszont megtapasztalják, 
milyen sok tényezőt és érdeket kell figyelembe venni. Ezzel a nézőpontváltást is fejlesztjük. 
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és bárhol lehet tanulni, az információ lehet hasznos, érdekes vagy egyszerűen véletlen – mind-

egyik értékes. „Tanító” is bárki lehet, de a tanulás mégis mindig egyéni.140 Nem szerencsés az 

a szemlélet, hogy a tanulást csak iskolai vagy valamely intézményi keretben történő dolognak 

fogjuk fel. 

 

 

20. lecke – Nincs egyebünk, csak a törvényeink 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Szabály, törvény, rend a csoportban – M, 1. feladat, GY, R 

 Egyén és közösség, hasonlóság, különbség – 2., 4-5., 8. feladat, ÖK 

 Szabályalkotás – 3. feladat 

 Fair play a sportban és az életben – 6–7. feladat, NU, AJ 

 

Az iskolával foglalkozó anyagban már érintettünk a szabályok szerepét. A 20. leckében ezt tár-

sadalmi keretekbe helyezzük. A 'törvény' szót nem jogi értelemben használjuk, hanem a min-

den emberre vonatkozó általános szabályokra. Ennek kapcsán beszélünk arról, mi történik, ha 

nem követjük a szabályokat, ugyanakkor milyen különbözőségekre kell figyelemmel lenni a 

szabályalkotóknak, hogyan ütközhetnek csoportok szabályai. Végül a 'fair play' értelmezésével 

arról is szó van, milyen belső erkölcsi szabályokra hallgathat egy ember. 

 

Mottó + kérdések. A rövid idézet két fogalmat vet fel: szabadság és rend. Ezek rövid 

értelmezése lehet a ráhangoló feladat, de a kísérő általános kérdéseket megvitathatjuk az óra 

későbbi szakaszában is, mivel szintetizálásra alkalmasak.141 

  

1–2. feladat. Golding regényének142 részleteivel a civilizációból kiszakadt gyerekcso-

port történetén keresztül a szabályalkotás és -követés szerepéről beszélgethetünk. Itt nem-

csak a túlélés, hanem bizonyos emberi minőségek megőrzése is célként jelenik meg. A sokrétű, 

kiélezett helyzet több kérdést is felvet. A második feladat tovább bonyolítja a témát: ha nem 

vagyunk egyformák, hogyan vonatkozhat mindenkire a törvény? Mi a helyzet a kivételek-

kel?143  

 

                                                           
140 A harmadik kérdésben kiemelt szövegrészlet összhangban van a konstruktivizmus mint ismeretelmélet alap-
tételével: a tudás nem „adható át”, az emberi elme maga alkotja meg a tudást, a környezettől érkező ingerek, 
ismeretek alapján, amelyben a segítő személy – szülő, tanár, tapasztaltabb kortárs – szerepe az lehet, hogy eze-
ket az ismereteket más, egyszerűsített formában is közli vagy a megértési folyamathoz modellt kínál – de maga 
a megértés és a tanulás nem feltárható. Nahalka István: Konstruktív pedagógia – egy új paradigma a láthatáron 
(III). Iskolakultúra 1997/4. 3–20. old. 
 
141 Anélkül, hogy egyértelmű választ tudnánk találni rájuk. 
142 Két filmfeldolgozás készült: 1963-ban és 1990-ben 
143 Érdemes arról beszélgetni, hogy valóban, a törvények alapján történő ítélkezés is rugalmas: figyelembe veszi 
a körülményeket, szándékokat, következményeket stb. Meghívható egy jogi szakember is, aki példákat hoz 
erre. A témát nyolcadik évfolyamon tovább bontjuk pl. a 16. és 20. leckében. 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00124/pdf/1997-4.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00124/pdf/1997-4.pdf
https://port.hu/adatlap/film/tv/a-legyek-ura-lord-of-the-flies/movie-1477
https://port.hu/adatlap/film/tv/legyek-ura-lord-of-the-flies/movie-52076


FI -504030701 Etika 7. |  F I - 504030801 Et ika  8 .  –  Ta nár i  ké z ikö nyv  
  
 

 84 

3–5. feladat. Az általános szabályokon túl egyes csoportok vagy személyek által alko-

tott szabályokhoz érkezünk. A sorrend cserélhető úgy, hogy a 4. feladat eseteinek elemzése 

után (kinek, mely csoportoknak milyen érdekei ütköztek, milyen szabályok vonatkoztak egyes 

személyekre, kire nem és miért, honnan származnak ezek a szabályok?) nézzük meg az 5. és a 

3. feladatban mutatott érdekegyeztetési mintákat. A felvázolt esetek közvetve sok egyéb er-

kölcsi kérdést, dilemmát vagy fogalmat felvethetnek, amelyekkel már találkoztak a tanulók, 

pl. csúfolás, felelősség, egészségtudatosság, hagyomány, összetartás.144 Az 5. feladatnál visz-

szacsatolhatunk a 12. lecke 6. feladatának 'győztes-vesztes' dilemmájához. A 4. feladat esete-

inek megoldásához felidézhetjük az eddig tanult konfliktuskezelő technikákat. 

Kapcsolat: A 113. oldalon leírt folyamat a probléma feltárására és a megoldások gyűj-

tésére törekszik elsősorban. Itt pedig a megfelelő állapotot továbbra is biztosító szabályt al-

kotjuk meg, tehát a két folyamat összeköthető. 

 

6–8. feladat. A fair play kétféle értelmezése fontos kiindulópont. A sport azért jó példa, 

mert alapvetően a versenyre, a győzelemre helyeződik a hangsúly, mégis egyes esetekben a 

helyzetet felülírja a korrektség, a másik figyelembe vétele, a segítségnyújtás késztetése. A – 

látszólag – magamat hátrányosabb helyzetbe hozó viselkedések mögött felfedezhetünk sza-

bályokat, amelyek a hosszabb távú együttműködést és a kölcsönös segítséget is szolgálják,145 

és az aranyszabályra vezethetők vissza. Itt a csoporttal közösen feltárhatjuk a mélyebb erkölcsi 

szabályokat, értékrendet, ami alapján végül is döntünk. 

Kapcsolat: Nézz utána!, Ajánló. 

 

 

21. lecke – Alkalmazkodás és önállóság 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Szabadság és kötöttség a közösségben – M, 1–2., 5. feladat, GY, R, AJ 

 Az önállóság/autonómia a közösségen belül – 3., 7–10. feladat, ÖK, NU, AJ 

 Befogadás és kirekesztés a közösségben – 6–7., 9. feladat, AJ 

 

A csoportokon belüli helyzetekhez és szabályokhoz térünk vissza, elsősorban az egyén és a 

csoport, illetve az egyén és a többség érdekeinek vagy értékeinek, normáinak ütközése esete-

ihez. Az elsődleges cél az, hogy a gyerekek tanulják meg tudatosan szemlélni ezt a kettőt, és 

képesek legyenek adott esetben önálló döntést hozni, még akkor is, ha szembe kerülnek a 

többség elképzelésével. Azt kellene megérteniük, hogy egyrészt nem mindenáron kell követni 

a csoportnormát vagy a vezetőt – még ha ez a legtöbb esetben a csoport működésének az 

alapja –, és hogy a csoport tagjaként formálhatják annak véleményét. A szituációk hétközna-

                                                           
144 Az első eset előrevetíti a 21. lecke – alkalmazkodás és/vagy autonómia – kérdését is. 
145 Erre konkrét példa a 8. feladat, ahol a szabály szerint közlekedő autósok „beszorulnak” a helyzetbe, mivel 
nem engedik ki a másikat. 
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piak, de súlyosakat is hozunk példának: kiközösítést, megszégyenítést, játéknak tekintett bán-

talmazást. Minden esetben érdemes a helyzet mögé is tekinteni: vajon miért viselkedhetnek 

így a szereplők vagy általában az emberek?146 

 

Mottó + kérdések. 1–3. feladat. Ismét a szabadság és kötöttség kérdésével indítunk. 

Mi minden okozhatja a szabadság/kötöttség érzetét?147 A 2. feladat azonban arra is rámutat, 

hogy egyes kötöttségek felvállalása is szabad döntésünk lehet. Ez az autonóm, döntésképes 

személyiséget is bemutatja. A 3. feladat kérdéssora az általános összefoglalás mellett már az 

alkalmazkodás sokféleségét is felsorolja: előkészíti a későbbi feladatokat azzal, hogy tudato-

sítja a vonzódáson, tiszteleten, rajongáson vagy akár félelmen alapuló kapcsolatokat. 

 

4–6. feladat. A kortárs közösségek dinamikáját tekintjük át, részben ismételjük. A cso-

port hasonló helyzetű, gondolkodású vagy célokkal rendelkező egyének, de különböző szemé-

lyiségek együttműködésén alapszik. A befogadásnak sajátos feltételrendszere vagy folyamata 

is lehet. Ez a későbbi feladatokat is megalapozza. 

Kapcsolat: A Gyűjtemény és a korábbi tankönyvek játékai. Az 5. Tk. 19–23. leckéinek 

témái.  

 

7–10. feladat. Olyan esetek elemzése, amelyekben az egyén úgy érezheti, hogy nem 

tudja elfogadni a saját csoportjának viselkedését, ez dilemmát, feszültséget okozhat, és így 

vagy úgy, de szembeszállhat a csoporttal. Ezen túl természetesen arra is fel szeretnénk hívni a 

figyelmet, hogy mely esetek sértik a másikat. A beavatás – és enyhébb esetekben a játékok – 

sajátossága, hogy éppen azért kell valakinek elviselnie a bántó helyzetet, hogy a csoport része 

maradjon. Itt fontos a befogadók felelősségét hangsúlyozni: még ha önként is vállalta a másik 

a „feladatot", nem tiltakozik, akkor sem tehető meg erkölcsi értelemben minden.148 A játékkal 

kapcsolatban: ahogy már korábban említettük, sokan, különösen a digitális eszközök révén és 

a média hatására a legdurvább helyzeteket is szórakoztatásként, szórakozásként értelmezhe-

tik a nézők. A „Csak játék” – „Mindenki ezt csinálja” kijelentések szembesíthetők az erkölcsi 

szabályokkal. 

Kapcsolat: Nézz utána! – Kihívás. Bár (szociál)pszichológiai kísérletek, eredményeik jól 

érthetők és elgondolkodtatók a gyerekek számára is. Az Ajánló változatos filmkínálatában a 

közösségbe illeszkedés és autonómia különböző eseteit elemezhetik.149 

 

 

  

                                                           
146 A tömeghez való alkalmazkodás, a konformizmus, a kirekesztéstől vagy büntetéstől való félelem az ember-
ben feltehetően nem is tudatos, ezért nehéz lehet feltárni a valódi okokat. 
147 A tankönyv 6–8. leckéiben is szó volt több ilyen kérdésről. 
148 Ráadásul lehet, hogy a beavatás csak indok a kegyetlenségre, a hatalom éreztetésére. Érdekes kérdés az is, 
vajon ha ilyen a csoportnorma, és én ennyire nem értek egyet vele, miért szeretnék ide tartozni? Megtekint-
hető rövid film valós esetről: https://www.youtube.com/watch?v=geST2Hfgzkc (A Matthew Carrington eset) 
149 Itt is célunk, hogy jól ismert filmeket etikai szemszögből is elkezdjenek nézni a tanulók.  

https://www.youtube.com/watch?v=geST2Hfgzkc
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22. lecke – Senki sem különálló sziget 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Egyén, társkapcsolat, egyedüllét – M, 6. feladat, ÖK, NU, AJ2 

 Önismeret, önelfogadás – 1–5. feladat, AJ1 

 A személyes felelősség a társakért – 7–9. feladat 

 

A lecke egyrészt a közösséghez tartozás néhány olyan kulcsfogalmát tárgyalja ki, amelyek még 

nem kerültek szóba, másrészt összefoglalja az eddig tanultakat – a fejezetet és a tankönyvet 

is. A hatodikos és nyolcadikos könyvhöz hasonlóan a jövőbe is előretekintünk. 

 

Mottó + kérdések. A mottó kapcsán áttekinthetjük, milyen kapcsolódásai vannak az 

embernek, kiszélesítve más élőlényekre vagy az egész természetre.  

Tanítási javaslat: A tanulók ábrázolhatják a megbeszélteket rajzban is, akár közös pro-

jekt eredményeként az év etikatanulmányainak összegzésére. 

 

 1–5. feladat. Visszatérünk az egyénhez, a személyiséghez, önismereti részhez és a fej-

lődéshez. A mese önmagunk elfogadására és értékeink felismerésére biztat, az 5. feladat pedig 

a céltudatosságot is beemeli. 

Kapcsolat: Ajánló – az Andersen mese. 

 

6. feladat. Az egyén és a közösségbe tartozás között ott az egyedüllét, amelynek egyik 

formája a magány. E kettőnek a formáiról és az okairól beszélünk: mikor lehet szükség egye-

düllétre és ennek tiszteletben tartására, és mikor kell tennünk a magány ellen. Ide kapcsoljuk 

a virtuális elemeket is: miben segít és mikor árthat a virtuális közösségbe tartozás. 

Kapcsolat: Összegző kérdések és a filmajánló.150 

 

7–9. feladat. A társas kapcsolatok elemeiből a felelősséget emeljük ki mint az autonó-

mia és az együttműködés alapvető szabályozóját. Legvégül visszatérünk a családhoz, itt össze-

gezzük a pozitív értékeket. 

 

A Nézz utána! feladat szintén jó szintetizáló összefoglaló feladat, projektté is alakít-

ható, mint például kérdőív készítése és kiértékelése, az eredmények megjelenítése rajzos pla-

kát vagy fotóinterjú formájában. 

 

Visszatekintő – fejezetzáró 

Itt egy oldalt szánunk a két feladatra: az első ismét képekkel, asszociációkkal dolgozik, a krea-

tivitást igénybe véve, a második személyesebb és tudatosabb, kritikai gondolkodást igényel. 

                                                           
150 A 20. lecke „hajótöröttek” témájával is összehasonlíthatjuk, illetve az egyedüllét és a magány kiélezett hely-
zetében – a hiány miatt – még jobban kirajzolódhat annak a fontossága, hogy az ember társas lény. 
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Ez a feladat is átalakítható kérdőívvé, és az összegzés valamilyen kreatív módon megjelenít-

hető.151 

 

Gyűjtemény 

 

A Gyűjtemény a hetedikes és nyolcadikos tankönyvben saját címlapot kap, amelyen több ér-

dekes idézet található. Itt a „graffiti”-szerű bölcsességek vagy humoros kijelentések olvasha-

tók, amelyeket egyszerűen feladhatunk egyéni olvasásra, majd reagálhatnak a tanulók a szá-

mukra legérdekesebbekre. A közös értelmezés során újabb kérdésekhez juthatnak. Készíthet-

nek rajzot, montázst valamelyik idézethez, kereshetnek vagy alkothatnak újakat. 

 

II.2.2. A nyolcadik évfolyamos tankönyv 

A Bevezetőben, mint a tankönyvcsalád minden tagjánál, röviden bemutatjuk a témaköröket 

és a tankönyvi elemeket, valamint a projekteket. Idén egy projekt vonul végig a könyvön (A 

Mars-kolónia, 4 részletben) és 2, illetve 1 kisebb projekt kapcsolódik egy-egy fejezethez. A 

tankönyv szerkezete ismerős lesz a hetedik évfolyamról, a módszertani kínálat pedig a korábbi 

tanévekből. Ennek ellenére nem baj, ha újra és újra tudatosítjuk a tanulói gondolatok, véle-

mények sokszínűségét és a rugalmasság elvét. 

Megjegyzés: Az első lecke szintén foglalkozik az előretekintéssel, hasonlóan a 7. Tk. 

első leckéjéhez. Ebben éves szabályokat, munkatervet is alkothatunk. 

 

A Mars-kolónia – Projektfeladat 

A projektben a tankönyvi témák – személyes és társadalmi viszonyok, fejlődés, életmód, etikai 

kérdések – egy történetben jelennek meg úgy, hogy a tanulók találják ki a helyzetek fő jellem-

zőit és a főszereplőkkel zajló eseményeket. Míg korábban egy lineáris vagy epizodikus törté-

netet alkottak, itt egy nem is annyira kitalált152 helyzetben cselekvő feladatot látnak el: végig-

kísérik és megtervezik az első Mars-expedíciót. A projekt fókusza az, hogy egy mesterségesen 

létrehozott humán közösségben milyen emberi jellemzők, működési mechanizmusok jelen-

hetnek meg, egyben értékelik is ezeket a tanulók.  

Tanítási javaslat: A projektmegbeszélések produktumát rögzítsük minden alkalommal, 

hogy ezek segítsenek felidézni a korábbi eredményeket. A különálló elemeket a végén össze 

lehet fűzni pl. egy napló vagy közösségi krónika, filmes híradó formájában. A tankönyv 158. 

oldalán javaslat található arra, hogyan mutassák be a csoportok az eredményeket.  

 

                                                           
151 Például: osztályfénykép, és egy-egy kérdéshez egy-egy arc (kinagyítva), amelyen valahogy megjelenik a felve-
tett helyzetre történő reagálás. A képen körbe, akár gondolatbuborékokban pedig néhány érdekes vélemény.   
152 A hír valódi: az utazók kiválasztását elkezdték. A tanulók gyűjthetnek egyéb információkat, pl. kísérletekről, 
erdeményekről. https://www.hirado.hu/2015/02/20/mars-expedicio-a-jegy-egy-utra-szol/ https://www.mars-
one.com/ 

https://www.hirado.hu/2015/02/20/mars-expedicio-a-jegy-egy-utra-szol/
https://www.mars-one.com/
https://www.mars-one.com/
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Fejezetnyitó képek. Hasonlóan a hatodikos könyv komplex rajzaihoz, egy-egy képen több ve-

tület jelenik meg: a személyek, a látásmód, az idő és az adott fejezet fő témái (1 – virtuális 

világ és valóság, 2 – közösség és hagyomány, 3 – hit és tudás). A tanulóknak természetesen 

nem kell „helyesen" értelmezniük a képeket, hanem szabad asszociációra, a téma felvetésére 

használhatók, vagy akár a lezárására. 

 

1. fejezet – Mi dolgunk a világban? 

 

A fejezet a kerettanterv ötödik, Én és a környezetem – Boldogulás, boldogság című tematikai 

egységét dolgozza fel. (A sorrendi cserét az indokolja, hogy a pályaválasztás előkészítése miatt 

hamarabb foglalkozzunk az önismerettel és a jövőképpel.) Ennek résztémái: Jóllét és jólét, Bol-

dogulás, boldogság, A média és a valóság. Ezen kívül a 4. témakör – Új technikák, új szabályok 

– részben ide került.  

 

Kerettantervi kulcskérdések: Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosz-

szul? Miről tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei közül? Mit sze-

retnék elérni az életemben? Mikor érezném sikeresnek, értelmesnek az életem alakulását? 

Milyen szerepe lehet ebben a tanulásnak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi 

kapcsolatoknak? Mit tehetek és mit nem szabad tennem a boldogulásomért? Mivel tudom 

enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy 

elképzeltem? Mit gondolok ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Honnan tudjuk, 

hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az újságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten 

találunk? Mitől függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan kell tájéko-

zódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jussunk? Tudjuk-e mi magunk is alakítani a világot 

a médián keresztül? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az interneten elérhető tartalmak 

közül, és mi az, amit nem? 

 

Az 1. fejezet tartalma: Tulajdonképpen három részből áll, az első leckék a személyiség-

ről, boldogulásról szólnak, majd a környezetből a médiára és a virtuális világra figyelünk – el-

sősorban azért, mert ezeknek komoly hatása van mind az egyének gondolkodására, mind a 

társadalomra. A sztereotípiák és előítéletek kapcsolhatók lennének a társadalmi kérdésekhez 

(2. fejezet), és a tudás vagy a vélemény (3. fejezet) fogalmaihoz, de itt részben a média hatá-

sára létrejövő sztereotípiákról és az egyéni gondolkodásról van szó, amellyel a környezetünket 

megítéljük. 

 

Célok: Az önismeret fejlesztése és a tudatosabb jövőkép alakítása. A médiatudatosság, 

az eligazodás képessége a virtuális világban. Kritikai gondolkodás gyakorlása és felelősségérzet 

erősítése. A személyes autonómia növelése. Pozitív látásmód alakítása. A személyiség- és 

egészségkárosító hatások felismerése, kezelése. 
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Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: jólét, alapvető javak, lét-

minimum, pozitív életszemlélet, boldogság, boldogulás, siker, stressz, feszültségoldás, testi és 

mentális egészség, függőség, leszokás, alkohol, nikotin, drog, játékszenvedély, média, 

médiaüzenet, a média szabályozása, szabad véleménynyilvánítás, gyűlöletbeszéd, valóság mé-

diaképe, reprezentáció, információ, hitelesség, sztereotípia, előítélet, rögzült gondolkodás-

mód, a nyilvános megszólalás felelőssége, személyes adat, információk védelme, virtuális vi-

lág, digitális közeg, hálózatszerű felépítés, információáramlás, NETika. 

 

Összefüggések: A fejezetben ismertetett jelenségek nagy része elsősorban túlzott vagy 

nem kritikus szemlélettel átgondolt használata vezet problémához. A pozitív szemlélet és a 

tudatos gondolkodás tarthatja keretek között, ennek eredményeként a lelkiállapotunk harmo-

nikusabb lehet. 

 

 
A fejezet 10 leckét tartalmaz: 

1. Tanévkezdő – Ismétlés 

2. Amilyen vagyok 

3. Stressz, stresszoldás, függés 

4. Jólét, siker, boldogság 

5. Akivé válhatok 

6. Média és társadalom 

7. A valóság médiaképe 

8. Sztereotípiák, előítéletek 

9. Behálózott világ 

10. NETika: jog és felelősség az információs társadalomban 

+ Projektek: A siker útjai, Emberi sorsok közelről, A Mars-kolónia 

+ Visszatekintő 
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A fejezet tartalmi egységei: 

 Ismétlés, együttműködés – 1. lecke 

 Önismeret, jövőkép, boldogság – 2–5. lecke 

 Média és virtuális világ – 6–7., 9–10. lecke 

 Sztereotípiák – 8. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Melyek személyiségem erősségei és gyengeségei? Mi jelenti szá-

momra a sikert, a boldogságot? Mi minden szükséges szerintem egy ember létfenntartásához 

és boldogulásához? Miről tudnék lemondani és miről nem? Milyen tapasztalataim vannak a 

függőségről? Kik számomra az önmegvalósítás példaképei? Milyen szerepet játszik a média és 

a virtuális világ az életemben? Mennyiben tartom fontosnak a viselkedés szabályozását a vir-

tuális világban és a médiában? Jellemző-e rám az előítéletes gondolkodás? 

 

 

1. lecke – Tanévkezdő – Ismétlés 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Előretekintés a tanévre, munkaszervezés – M, 8. feladat, ÖK 

 Az együttműködés fontossága, feladatmegosztás – 1–4. feladat, NU, AJ 

 A hetedik évfolyam témáinak ismétlése – 5–7., 9. feladat 

 

A lecke a hetedikes témákról átvezet a nyolcadikos tanévre készülésre, de alapvetően 

ráhangoló funkciót lát el. A pedagógus bármelyik elemnek nagyobb nyomatékot adhat: a nyol-

cadikos létre való készülődésnek, az együttműködés minősége javításának vagy a konkrét te-

matikai ismétlésnek. Javasoljuk, hogy a korábbi tankönyvek hasonló leckéiből is merítsen öt-

leteket, vagy beépítheti a korábban kihagyott feladatokat.  

 

Mottó + kérdések. Kifejezetten a személyes érzésekre és a változás lehetőségeire kér-

dez rá – szóba kerülhet az iskolaválasztás, felvételi vizsgák, a nagyobb felelősség, legidősebb-

nek lenni a (nyolcéves általános) iskolában, az iskolaváltás/közösségtől elszakadás érzései. Ha 

jobban belemerülünk ezekbe (amennyiben a csoport szívesen beszél minderről), valószínűleg 

egyben ismételjük és elő is készítjük az etika témáit: pl. fejlődés, változás, közösség, jövőkép. 

Tanítási javaslat: Választhatunk egy képet, amely pl. egy távolba néző, elgondolkodó 

tizenévest ábrázol, vagy a Bevezető graffiti-szövegeivel is kezdhetünk (akár a korábbi tanköny-

vekben szereplőkkel is). 

 

1–4. feladat. Játékkal, kitalált történetekkel (vagy filmekkel, lásd Nézz utána!), szemé-

lyes tapasztalatokkal indíthatjuk a sikeres együttműködésről szóló beszélgetést. Elsődleges 

célja a közös munka megalapozása, így konkrét problémákkal, tervekkel, szabályokkal is fog-
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lalkozhatunk (lásd Összegző kérdések, Ajánló), de előkészítjük a tanévet, és a későbbi társa-

dalmi kérdések témát is. A mottót is idekapcsolva, a tanulók megfogalmazhatnak személyes 

célokat, terveket, elemezve saját „működésüket”. 

Kapcsolat: A 2. lecke első feladatai (1–4.) mélyebben elemzik a közösség és az egyén 

lehetőségeit, ezért kombinálhatjuk az első két leckét olyan módon, hogy az elemzés után lé-

pünk a tervezésre. A korábbi tankönyvek szintén foglalkoznak a tervezéssel és együttműkö-

déssel: 5. Tk. 5., 21. lecke; 6. Tk. 1., 13., 26. lecke; 7. Tk. 1., 6., 22. lecke. Az Ajánlóban található 

posztereket érdemes tanulmányozni, akár ki is nyomtatni. (Ebben a tankönyvben kevesebb 

szó esik a konfliktusmegoldásról, de adott esetben fel lehet ezeket  használni vagy a korábbi 

könyvek anyagait idézni – pl. 5. Tk. 138. old.; 6. Tk. 143. old.; 7. Tk. 113., 116. old.) 

 

5–9. feladat. Az etika fogalmainak, témáinak feldolgozása különböző módokon. Itt is 

lehet választani az asszociációk és a strukturáltabb, nyelvi és képi feladatok között. A 8. feladat 

ráhangoló céllal szerepel. 

Kapcsolat: A 8. feladathoz van visszacsatolás a tankönyv utolsó részében (126. old.). 

 

 

2. lecke – Amilyen vagyok 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Önismeret, személyiségjegyek, énkép – M, 1–3. feladat, NU1–2,  

 Erősségek, gyengeségek, változás – 3–4. feladat, ÖK, AJ2 

 Az egyéniség a közösségben, autonómia, önmegvalósítás – 5–6. feladat 

 Virtuális személyiségek – 7–8. feladat, NU3 

 Korosztályi, generációs jellemzők – 9. feladat, AJ1 

 

A lecke az önismeret-önmegvalósítás résztéma nyitó leckéje. Célja, hogy a tanulók reflektálja-

nak saját személyiségükre és a külvilághoz való kapcsolódásaikra, végiggondolva a pozitív és 

negatív jellemzőket és az esetleges veszélyeket, külön fókuszba helyezve a virtuális világot. A 

következő három leckében visszatérő témák (önmegvalósítás, változás, fejlődés, pozitív szem-

lélet, tervezés, tudatosság, siker, boldogság) szerepelnek, így akár felcserélhetők, össze is von-

hatók a feladatok.153 

 

Mottó + kérdések. 1–6., 9. feladat. A mottó ráhangol az önismeret fontosságára. Az 

1–4. feladatokban a tanulók magukat és egymást is jobban megismerhetik, fontos azonban a 

munkaforma. A csoporttól függ, mennyire tehető nyilvánossá az eredmény. A kérdések meg-

alkotása magában is gondolkodtató, közvetve az emberek viselkedési módjaival, a különböző 

személyiségekkel foglalkozik. A pedagógus válogathat a valós elemzések (1–4. feladat) vagy 

                                                           
153 Lásd a rugalmas tanmenetben. 
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fiktív történetek (6.), eltávolító megbeszélések (5.) között. A 9. feladat szövegei – bár a gene-

rációs különbségekről154 szólnak, és kitérhetnek erre a kérdésre is – valójában szintén az ön-

reflexióra hívnak fel.  

Tanítási javaslat: Érdemes alkalmazni az ajánlott online eszközöket is. A leckében sze-

replő grafikai rendszerező ábrák, a javasolt megtervezett kérdőívek tanulásmódszertani célok-

ból is hasznosak. Ide ajánlhatók még Janikovszky Éva és Ágai Ágnes művei is – az egyik köny-

nyedebb, humorosabb, a NEMzedék c. könyvek versei nehezebbek (inkább idősebbeknek szól-

nak, de válogatással, érdeklődő csoportoknak ajánlhatók.) 

Kapcsolat: Különösen a hetedik évfolyamon foglalkoztunk sokat az önismerettel és a 

serdülőkorral (1. fejezet). E tankönyv 8. leckéjének 4–5. feladata a nemi sztereotípiákkal fog-

lalkozik: az önismeret-jövőkép kérdés érdekes része lehet. Mivel tanév végén tervezünk egy 

visszatekintést a fejlődésre, a pedagógus összegyűjthet néhány anyagot, és év végén a gyere-

kek elemezhetik, miben és mennyit változtak.  

 

7–8. feladat. Az önismereti rész után arról beszélhetünk, vajon milyennek láthatnak 

minket mások, mit tudunk magunkból megmutatni. A jelenben azonban ez új értelmet kap, 

mivel a virtuális világban meg is alkothatjuk a személyiségünket. Az erkölcsi kérdéseken és 

veszélyeken túl – pl. hazudunk-e ilyen módon, hazudhatunk-e pl. jó célból, hogyan ismerhetjük 

így meg a másikat – az is felmerülhet, milyen vágyak vagy rejtett tulajdonságok kerülhetnek 

elő ebben a közegben, illetve hogy miért nem tudjuk magunkat felvállani. A rövid szövegek 

többféle esetet mutanak be, és a „kétféle világ” találkozásának a konfliktusát mutatják be. 

Kapcsolat: Nézz utána! 3. Mindenképpen nézzük meg a két ajánlott kisfilmet, amely a 

veszélyekre is felhívja figyelmet, de beszélgetés alapja is lehet. Az énképpel kapcsolatos, ha-

tásos film a Nézz utána! 1. 

 

 

3. lecke – Stressz, stresszoldás, függés 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Nehéz helyzetek az életben, segítségkérés – M, 1–2., 4. feladat, ÖK1, AJ4 

 A stressz és oldása – 3–4. feladat, NU1, AJ5 

 Függés veszélye, káros szokások – 6–8. feladat, NU3, AJ1-3 

 Önállóság, tudatosság, felelős viselekdés – 8–9. feladat, ÖK2, NU2 

 

A leckében a fizikai és mentális egészségre veszélyt jelentő szokásokat, viselkedéseket elemez-

zük két megközelítésből: először a stresszoldás felől, azután a kortárs közösség nyomása vagy 

a felnőtt minta felől. A fejlesztés célja a tudatos, autonóm gondolkodás alakítása, de a szüksé-

ges ismeretanyag is része ennek. 

 

                                                           
154 Az információs szöveg a fogalmat magyarázza, de kezeljük óvatosan a 'generációs különbségek' fogalmát, a 
generáció-elméleteket több kritika is éri, és mivel nagyon eltejedtek a köztudatban, erősen általánosítanak, sőt 
sztereotipizálnak. Lásd pl.: Lénárd András: A digitális kor gyermekei. Gyermeknevelés, 2015/1. 

http://epa.oszk.hu/02400/02411/00005/pdf/EPA02411_gyermekneveles_2015_1_074-083.pdf
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Mottó + kérdések. Fontos része a témának – bár a feladatokban nincs annyira meg-

erősítve – a tanácsadás vagy segítségkérés. Ehhez először tudatosítani kell magát a problémát. 

A mottó általánosan veti fel a probléma és támogatás kérdését, de a lecke végén vissza lehet 

ide térni: a különböző felsorolt helyzetekben kitől, milyen módon lehetne segítséget kérni 

vagy önmagunkon segíteni. 

Kapcsolat: A leckén belül csatolható ide a 2., 4., 5. feladat és a Nézz utána! 1–2. vagy 

az ajánlott weboldalak. 

 

1–5. feladat. Az első kettő a lelkiállapotokon és hétköznapi eseteken keresztül beszél 

a stresszt okozó helyzetekről. Különösen ajánlott a 2. feladat, amellyel feltárulhatnak a prob-

lémák. Az információs szöveg tudatosítja a stressz fogalmát, egyben árnyalja is: nem feltétle-

nül rossz a stressz, és különbözőképpen reagálunk rá. A 4. és 5. feladat szintetizál: az eddig 

előkerült – fiktív vagy valós – esetekhez kitalálhatnak a tanulók megoldást, dramatikus játé-

kot.155 Az értő figyelem gyakorlásánál nem az az elvárás, hogy tökéletesen alkalmazza a tanuló, 

hanem a másikra figyelés hangsúlyozása.156 

 

6–7. feladat. A függőség157 fogalmát, jelenségét járjuk körül, bár nincs pontosan meg-

határozva a fogalom, a tanulóknak kellene megkeresni azokat a jeleket, amelyek szerintük már 

függőségre utalnak. Ez vitát fog generálni, hiszen ezt mindenki másképpen ítélheti meg. A cél 

ismét nyilván az, hogy felhívjuk a figyelmüket erre, a 6. feladat pedig azt mutatja meg, hogy 

mi mindentől válhatunk függővé, még olyan dolgoktól is, melyek nem feltétlenül rosszak: já-

ték, szerelem stb. Ez a feladat az átmenetre is utal – ami korábban a stressz ellen hatott, az 

válhat károssá.  

Kapcsolat: A 7. Tk. 6. leckében a mértékletességről volt szó, 5. Tk. 4. leckében a men-

tális egészségről.  

 

8–9. feladat. „Buli” és alkohol – az elfogadott korosztályos szórakozási formák, időtöl-

tések mikor válhatnak veszélyessé, például a megfelelés igénye vagy kényszere miatt. Az ese-

tekben több szempont, dilemma is megjelenik: szabály, tiltás megszegése, zaklatás, barátság, 

családi kapcsolat, csalódás, félelem, aggodalom, beilleszkedés. Elemezhetjük a felelősség kér-

dését, de vegyük komolyan a dilemmákat, amelyekkel a korosztály találkozhat!158 A lecke 

                                                           
155 A 4. feladat megoldási javaslatai a gyerek kompetenciájába sorolhatók, de nem tagadhatjuk le, hogy bizo-
nyos helyzeteket – pl. bántalmazó család – nem lehet „belülről” megoldani, és maga a megoldási folyamat is 
stresszt szülhet (félelem, lelkifurdalás...). 
156 Felidézhető az 5. Tk. 139. oldalának feladata, amely viszont a közléssorompókkal is foglalkozik.  
157 Hasznos linkek: http://kimondhato.hu/kiadvanyaink/ , http://uj.kimondhato.hu/informacio/. Egészségkuta-
tás 2014  
158 Például kinek a felelőssége Angéla esete? Mit kellett volna/nem kellett volna tennie? Meddig tilthat egy 
szülő? Mit tiltson a szülő, mit engedjen? Kerüljük az áldozathibáztatást: életszerűtlen az, hogy utólag már min-
denki tudja, mit nem kellett volna tennie, azt figyeljük, mire lehet számítani előre. 

http://m.koloknet.hu/iskola/tanulas/pedagogiai-modszerek/a-gordon-modszer/
http://kimondhato.hu/kiadvanyaink/
http://uj.kimondhato.hu/informacio/
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf
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utolsó szerepjátékában159 ezeket az eltérő vagy ellentétes igényeket próbáljuk feloldani a „tár-

gyalással”. 

Kapcsolat: A 8. lecke 3. feladatában az egyik eset döntési lehetőségeit bontjuk ki. A 

hetedik évfolyamon több alkalommal volt szó az önállóságról: 7., 8., 14., 21. lecke. Összegző 

kérdések 2 

 

Kiegészítő feladat (a kísérleti tankönyvből). A felelősséghez és a megfeleléshez kapcso-

lódó képes feladat. 

A magasban 

 Nézzétek meg a képet! Mondjátok ki azokat a szavakat, 
amelyek először eszetekbe jutnak róla! 

 Találjatok ki rövid történetet a képpel kapcsolatban! Ki lehet 
a férfi ? Hogy kerülhetett oda? Mi történik vele ezután? 

 Mit gondoltok, a kép a szabadságot vagy a felelőtlenséget 
fejezi ki inkább? Vitassátok meg! 

 Játsszátok el, hogy egy társatok tervbe vesz valami hason-
lót! Milyen érvek hangoznak el ellene és mellette? 

 

 

4. lecke – Jólét, siker, boldogság 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Létfeltételek, szükségletek, igények: a jólét és a boldogság érzetének feltételei – M, 1–

2., 4., 6. feladat, ÖK, AJ 

 Pozitív életszemlélet – 3., 7–8. feladat, NU 

 A siker – 5. feladat 

 

A lecke továbblép a jövőkép irányába, a boldogság és siker érzetének feltételeit vizs-

gálja, egymás mellé helyezve az objektív tényeket és a szubjektív elemeket. Egyaránt igyek-

szünk azt közvetíteni, hogy bizonyos feltételek (pl. anyagi, kapcsolati) elengedhetetlenek az 

elégedett életvezetéshez,160 ugyanakkor rámutatni arra, hogy a szemléletünk is befolyásolja 

                                                           
159 Tanári visszajelzésekre válaszolva: a) a házibuli csakugyan nem mindenhol szokás – túl fiatalok/túl idősek 
már a gyerekek, attől függetlenül dramatizálható a feladat, vagy ennek mintájára más esetek is eljátszhatók: a 
lényeg a végiggondolás, b) a házibuli nem stresszoldás példájaként szerepel (bár lehet az is), hanem mint a kor-
társ csoporttal való találkozás terepe, ahol előkerülhet az alkohol, vagy a meggondolatlan, „poénos” ötletek. 
160 Nem akarjuk az anyagi alapok fontosságát csökkenteni, hanem a kettő közötti egyensúlyt mutatjuk be. Érde-
kes gondolatmenet Szathmári Sándor a Kazohiniához írt utószavából: „A létszükségletnek pontos alsó és felső 
határai vannak. Az éhség éppúgy fájdalmas, mint a gyomor túlterhelése. Tizennyolc foknál hidegebb és huszon-
négy foknál melegebb hőmérséklet egyformán kellemetlen. Az alvás és a nemi élet szintúgy korlátoknak van 
kitéve. A létszükséglet tehát bőven kielégíthető volna. Ezzel szemben a kultúrszükségletnek nincs felső határa. 
Ha a fáraó aranykocsin jár, még mindig nem engedi meg rabszolgáinak, hogy fölös munkaerejüket saját nyomo-
ruk enyhítésére fordítsák, hanem piramist építtet velük. [...] A kultúrszükséglet felső határát nem az örökké 
megszabott és változatlan természet adja, hanem a fantázia, tehát felső határa nincs. [...] A telt gyomrú embert 
nem bántja, ha más is jóllakik, de a bálkirálynőt porig sújtaná, ha minden nőnek ugyanolyan ékszere volna, mint 
neki. A kultúrember csak mások éhségétől tud jóllakni [...]." 
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ítéletünket.161 A feladatok végig a vitákra, ötletelésre, személyes véleményre és tapasztala-

tokra építenek, ezzel közvetve is rámutathatunk arra, hogy a témában milyen sok tényező ját-

szik szerepet.  

 

Mottó + kérdések. Ágai Ágnes verse a tizenévesek „vagyonáról” szól, a tárgyakon, dol-

gokon túl a személyes tulajdonságokat is behívhatjuk („magamhoz való eszem”, „rendérzé-

kem”). Az egyszerű versszerkezetet alapján könnyű hasonló verset írni, amellyel a tanulók már 

önértékelést, önismeretet is alkalmaznak. Ki lehet térni arra is, hogyan jut hozzánk egy dolog 

(kaptuk, vele születtünk, örököltük, magunk készítettük, gyűjtöttünk rá, stb.) – ez már előké-

szíti a javakhoz való hozzáférés témáját is.162  

 

1–2. feladat. Mindkettő az alapvető szükségletekről, létfeltételekről szól, kitágítva a 

fogalmakat. Az első feladat szabad ötletelést kér a tanulóktól, majd a listákat össze lehet vetni 

a szöveggel, van-e olyan dolog, amire nem gondoltak. A szöveg sugalmazza, hogy nincsenek 

egzakt értékek, számok – bár érdekes lehet valódi, aktuális KSH-adatokat163 is megnézni. Az 

„alapvető javak” kifejezés itt a „teljes élet” megélésének alapját jelenti, tehát a lelki, szellemi 

tényezőkre is vonatkozik. A „minden állampolgárnak járó” javakról beszélve szóba kerülhet a 

társadalmi igazságosság és az alapvető jogok164 kérdése (ezekről már korábban beszéltünk: 6. 

Tk. 3. lecke vagy 7. Tk. 19. lecke). 

Tanítási javaslat: A feladatokhoz érdemes grafikai rendszerező ábrát alkalmazni. Látvá-

nyos alkotás lehet egy közösen összeszerkesztett gondolattérkép, amelyhez minden páros ké-

szít egy elemet, akár kis képekkel illusztrálva. Egyszerű piktogramokból állíthatnak össze rajzos 

plakátot, amelyek a felsorolt fogalmakat jelenítik meg.165 Ha ez a megközelítés nehéz, játsz-

hatjuk először a „lakatlan sziget” vagy „költözés” játékot, amelyben el kell dönteni a csopor-

toknak, mi az a 10/20 dolog, amit magukkal vinnének.166 Készíthetünk hasonló táblázatot: 

                                                           
161 A jólét, boldogság, siker esetében fennáll a veszélye annak, hogy túlságosan is a tárgyi, anyagi tényezők vagy 
a sikernél a közismertség határozza meg a fogalmat, fontos cél arra rámutatni, hogy ez bennünk dől el. 
162 Ez utóbbi más irányba is vihet: a felnőtté válás, a munka kérdése felé, vagy akár társadalmi-gazdasági kérdé-
sek felé: kinek mi jár, hogyan keletkeznek a javak a társadalomban, milyen az elosztás, mi számít igazságosnak 
stb. A gyerekek esetleges leegyszerűsített gondolkodása – „többet akarok, adjanak a gazdagok, miért nincs in-
gyen vagy olcsóbb, a pénzt csak ki kell venni a bankautomatából” – sokszor a nagy komplex rendszerek hiányos 
ismeretéből ered. Lehet-e mindig csak kapni? Ha olcsóbb egy áru, kevesebb pénzt kap-e egy munkás? Ha keve-
sebbet kap, kevesebb árut vehet stb. Ennek alátámasztásához jó példa az 5. lecke a vállalkozásokról szóló 6. 
feladata. 
163 KSH: Magyarország 2016  
164 Itt is átvihető a téma arra a kérdésre, kinek mi jár, milyen alapon és milyen forrásból. Készülhetünk azonban 
az előítéletes vagy kirekesztő vélemények megjelenésére. 
165 Minta lehet erre az ENSZ fenntartható fejlődés céljainak rajzos ábrája. 
166 Ha a csoportok elkezdték a Mars-projektet, akkor itt beépíthető egy ilyen feladat is (vagy ki is válthatja eze-
ket): a program tervezőinek ki kell gondolni, mit kell biztosítsani a telepeseknek, amely a minimális jólétet és 
jóllétet megteremti számukra. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2016.pdf
http://www.geopolitika.hu/hu/2015/10/10/millenniumi-utan-fenntarthato-fejlodesi-celok/
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Kapcsolat: 14. lecke; 6. Tk. 2–3. lecke, Boldogságház 159. old.  

3–4. feladat. A jólét-jóllét-elégedettség-biztonság-boldogság fogalmakat feldolgozva 

valójában nehéz elkülöníteni őket feladatonként, hiszen logikusan szóba kerülhet mindegyik. 

A harmadik feladat két szélsőséges helyzetben mutatja meg azt, hogy az anyagi, fizikai körül-

mények mellett más tényezők is szerepet játszanak a mentális jóllétünkben.167 A negyedik ha-

sonlít a 2. feladat szövegének a listájához, de itt elsősorban az egyén köreit és szubjektív meg-

ítélését hangsúlyozzuk. 

Tanítási javaslat: Erős önreflexiót kíván, és nem is tehető publikussá, de érdekes lehet 

a gyerekeknek azt végiggondolniuk, hogy a leckében megismert kategóriákban saját életüket 

hogyan pontoznák 1 és 5 között. (A 2. leckében megismert technikákat alkalmazhatják. Például 

elkészíthetik maguk a kérdőívet a 15. oldal mintája szerint több válasszal.) Vagy/ezenkívül lis-

tákat is írhatnak, „mijük van” egy adott kategóriában. Ez azt a célt is szolgálná, hogy a szubjek-

tív érzetet és a tényeket összevessék. Ide kapcsolhatók az Összegző kérdések is.  

Kapcsolat: Az Ajánló honlapokat is kínál, ahol érdekes adatokat olvashatnak a tanu-

lók.168 A „boldogságprogram” honlapon más anyagok is szerepelnek a pozitív pszichológia te-

rületéről.  

 

                                                           
167 Placid atya történetével természetesen nem a valódi boldogságot mutatjuk be, és nem is akarjuk csökken-
teni a körülmények testet-lelket roncsoló szerepét, de arra szép példa lehet, hogyan talál rá valaki apró örö-
mökre – itt éppen a túlélés érdekében. Placid atya történetének megismerését kutatómunkában is adhatjuk, 
sok anyag található róla, videó is – amelyben életöröme is sugárzik. 
168 Ugyanakkor a kutatási eredményeket nem kell maximálisan komolyan venni, ezek is változnak, inkább a ten-
denciák alapján beszélgessünk arról, mi befolyásolhatja a boldogságérzetet, lehet-e jellegzetessége egy kultúrá-
nak a pozitív vagy inkább negatív látásmód. Erről a pontról továbblépve a magyar társadalom „lelkiállapotáról” 
is beszélhetünk: hol tapasztalnak maguk körül segítséget vagy agressziót, türelmetlenséget stb., és mit lehetne 
ez ellen tenni. 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ63GZVlMdc
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5. feladat. A két kontrasztos életút169 különböző értékeken alapuló sikert mutat be. 

Különösen fontos a médiához/közösségi médiához kapcsolódó ismertség, sikeresség elem-

zése.170 Javasoljuk a pedagógusnak, hogy a kérdések megbeszélése után térjenek ki külön a c) 

pontra: rendkívül fontos az, hogy a sikert itt ne csak a széles ismertséggel mérjük, hanem a 

kitűzött célok megvalósítása, a saját személyiség kiteljesítése vagy a fejlődés lépései is nevez-

hetők sikernek (lásd 4. feladat szövege vagy a 68. oldal 2. feladatának példái). 

Kapcsolat: 58. oldal A siker útjai projektfeladat. Lottónyeremény: 6. Tk. 7. lecke. 

 

6–8. feladat. Kreatív feladatok a boldogság-siker-pozitív szemlélet-célkitűzések téma 

további feladolgozásához. A 6. feladatban sokféle személyiséget és élethelyzetet alkothatnak 

meg a tanulók, itt a kapcsolódások lehetnek érdekesek: kinek mi okozhat elégedetlenséget 

vagy örömöt. Minél komplexebbek a leírások, annál jobb. Az élet himnusza szintén a komple-

xitást mutatja be, a felszólítások pedig a pozitív, cselekvő szemléletet. A 8. feladat játékai a 

derűlátó és a negatív látásmód különbségeire hívhatják fel a figyelmet, ezért érdemes reflexiót 

is beépíteni. 

Tanítási javaslat: A 7. feladatban ismét szóba kerülhet az, mi mindenért (vagy ellen) 

van lehetőségünk tenni, és mi az, ami meghatározott és valahogy el kellene fogadnunk.171 

Idézhetjük a következő mondást is: „Istenem, adj nekem türelmet, hogy elviseljem, amit nem 

tudok megváltoztatni, bátorságot, hogy megváltoztassam, amit tudok, és bölcsességet, hogy 

e kettőt meg tudjam különböztetni.”172 

Kapcsolat: Nézz utána! 2 – a szépségek, örömök meglátása. Játszhatunk a pozitív én-

üzenetekkel, amelyekkel már talákoztunk korábban (5. Tk. 53. old.). 

 

 

5. lecke – Akivé válhatok 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A csapatmunka – M, 1. feladat 

 Célkitűzés és döntés – 2–3. feladat, NU1, AJ1-2 

 Pályaválasztás, foglalkozások – 4–6. feladat, NU2, AJ3-4 

 Felnőtté válás, jövőkép – 7–8. feladat, ÖK 

 

                                                           
169 A szövegek valóban létező személyekre utalnak, egy azonos nevű sportoló és egy médiaceleb férfi története 
alapján íródtak. Érdekesség, hogy a celeb is folytat karitatív tevékenységet, tehát beszélhetünk arról is, hogy az 
ilyen sikeresség hogyan fordítható a közösségi jóra.  
170 A hasonló vloggerek kapcsán beszéljünk arról is, hogy itt valóban a néző teszi sikeressé a műsort azzal, hogy 
megnézi, feliratkozik stb. A vlogger több-kevesebb energiát tesz a videóiba, de a gyerekek végiggondolhatják 
azt is, milyen minőségű tartalmakat néznek, és vajon miért. 
171 Ugyan a pozitív szemléletet és a kitartást szeretnénk erősíteni, az túl nagy felelősséget róna a gyerekekre, ha 
azt hinnék el, hogy minden csak rajtuk múlik. Fontos, hogy a céljaikat és a lehetőségeket összehangolják. 
172 Reinhold Niebuhr teológusnak tulajdonított idézet (a nyugalom/békesség imája) 
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A lecke a pályaválasztásra koncentrál,173 szélesebb értelemben: foglalkozik az ehhez szükséges 

képességekkel vagy ismeretekkel is. Az együttműködéssel foglalkozó 1., az önismeretről szóló 

2. és az általános jövőképpel foglalkozó 3. lecke már megalapozta ezt, kiegészítjük a csapat-

munka, a tudatos célkitűzés és döntés, a felelősségvállalás, valamint a foglalkozások, szakmák 

témájával. A lecke így lezárja az önismeret-jövőkép blokkot az első fejezetben. 

 

Mottó + kérdések. 1. feladat. Az együttműködéssel sokszor foglalkoztunk már, itt azért 

választjuk a sportokat, mert ott tételesen fel lehet sorolni, hogy a – sokszor fizikai – együttmű-

ködés, precizitás, egymásra hangoltság vagy egymástól függés milyen módon juttat (közös) 

sikerhez, illetve milyen felelősséget ró az egyénre. A sport ilyen fegyelmezettsége jól model-

lezheti a kooperáció szerepét a munkában.  

Tanítási javaslat: Egy-egy, a gyerekek által ismert sportot minél részletesebben érde-

mes elemezni: melyek a sportolók fizikai és szellemi képességei, kik a segítők (pl. tréner, orvos, 

pályakarbantartó, gyerekek esetén a szülő), de érdekes lehet a ló és lovas együttműködése is. 

Jó, ha kiderül, milyen sok részletből, feltételből áll össze a jó eredmény.174 Mi történik, ha nem 

végzi valaki a feladatát jól?  

 

2–3. feladat. Személyes, mindennapi esetekhez térünk vissza, hogy a célkitűzés ténye-

zőivel, valamint a döntések következményeivel foglalkozzunk. A táblázat és a játék megmu-

tatja az alternatívákat is, amelyeket mérlegelhet az ember. A feladatok célja a lehetőségek és 

az autonóm, felelősségteljes választás bemutatása. 

Megjegyzés: A 3. feladat sok erkölcsi dilemmát mutat be, amelyekben nem könnyű 

dönteni. A játék azt is modellezi, hogy nem mindig tudjuk egyértelműen a következményeket 

kiszámítani, tehát mindig újra kell értékelni az adott helyzetet. (Ismét vigyázzunk arra, hogy 

ne utólag legyünk „okosak", amikor már ismerjük a következményt.) 

Kapcsolat: Mindegyik évfolyamon foglalkozunk a célkitűzés és tervezés kérdéseivel (5. 

Tk. 5. lecke; 6. Tk. 13., 26. lecke; 7. Tk. 6. lecke).  

 

4–6. feladat. Személyes ráhangolás (beszélgetés, önéletrajz megírása) után a szakmák-

kal – egyben hasznos honlapokkal175 – ismerkedünk meg, és megnézzük, hogy a jellemzők 

                                                           
173 Érdemes egyeztetni az osztályfőnökkel, tervez-e valamilyen pályaválasztásról szóló foglalkozást, az etikaóra 
anyaga előkészítheti vagy kiegészítheti azt. 
174 További következtetés lehet az is, hogy a látszólag ”kevésbé értékes” munkakörök (pl. takarítók) is milyen 
fontosak az egész szempontjából. Ennek mintájára a tanulók feltérképezhetik az iskolai együttműködést, pl. ké-
szíthetnek interjúkat és ezek alapján tablót az iskola dolgozóiról. 
175 A nemzeti pályaorientációs portál átalakult: az eletpalya.munka.hu korábbi anyagai (pl. a 138. old. profilja) 
nem mind találhatók meg (de sok hasznos anyag igen, lsd. önismereti kérdőívek). Jelenleg a 
palyaorientacio.munka.hu oldal aktív. A szakma profiljához ajánljuk a feorszam.hu oldalt. 

http://eletpalya.munka.hu/
https://palyaorientacio.munka.hu/
http://feorszam.hu/
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alapján176 kihez milyen szakma illene. Az önálló vállalkozás a gazdaság fontos része és (az al-

kalmazotti mellett) alternatív munkalehetőség is, ezért a gyerekekhez közel álló ötleteket mu-

tatunk be.  

Tanítási javaslat: Az 5. feladatot dramatizálással tehetjük érdekessé: (a Mars-projekt-

hez hasonlóan, 59. old.) eljátszhatunk interjúkat úgy, hogy az egyik csapat egy szakmaprofilt 

készít, a többiek CV-t írnak, és a beszélgetés során derítik ki, kihez illene a szakma. A 6. feladat 

valamelyik pontja projektmunkává is alakítható.177 A tanulók készíthetnek interjúkat ismerő-

seikkel érdekesnek tűnő szakmákról, illetve meg is hívhatnak ilyen személyeket.  

Kapcsolat: A vállalkozásról szóló részek kötődhetnek a kreativitással (6. Tk. 24. lecke), 

az önkéntes munkával (6. Tk. 9. lecke) a problémamegoldással (7. Tk. 19. lecke) foglalkozó 

korábbi leckékhez. A tervezéshez mintát nyújthat a táblázat a 6. Tk. 152. oldalán. 

 

7–8. feladat. A jövőkép téma szintetizáló-záró része: a változásról, a felelősségről való 

beszélgetés és a kreatív feladat révén továbbgondolhatjuk az életutat.178 

Kapcsolat: Összegző kérdések – tulajdonképpen személyessé teszi a 8. feladatot, a ta-

nulók dönthetnek arról, hogy beszámolnak-e róla. A siker útjai projektfeladat szintén a szak-

mai utakra fókuszál. A Nézz utána! kutatómunkában a különböző díjak révén sokféle területen 

sikert elérő személyek mintát nyújthatnak a tanulóknak.179 

6. lecke – Média és társadalom 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A média szerepe az életünkben – 1–3. feladat, ÖK, NU 

 A média hatása a gondolkodásra – M, 3–5. feladat, AJ 

 Médiaetika és -szabályozás – M, 6–7. feladat 

 

A fejezet második fele a hagyományos és új médiával foglalkozik. Bevezetésként szükséges 

lehet más tantárgyakból felidézni a média fogalmát, a médiumok fajtáit összegyűjteni. A 6–7. 

lecke elsősorban a média az egyének és a társadalom életére, gondolkodására gyakorolt ha-

tását vizsgálja, kitér a befolyásolásra és a manipulációra is. Az ajánlott anyagokon túl a peda-

gógus készíthet aktuális médiatartalmakból válogatást, és konkrétan ezt elemezve, értékelve 

vonhatnak le következtetéseket a tanulók.  

Megjegyzés: Ez az anyag részben hiánypótlás is: a médiaismeret, médiaműveltség tar-

talom önálló tantárgyként az általános iskolában nem jelenik meg, ugyanakkor a média – és 

                                                           
176 A szakmák kapcsán beszélhetünk arról, kit mi érdekel, de a jellegzetességek, feltételek részletes felsorolása 
alapján játszhatunk is azzal, kihez mi illene legjobban, ezzel egyben önismeretet is gyakorlunk, illetve rámuta-
tunk arra, hogy érdemes szélesebb körben gondolkodni. 
177 Az ajánlott ejam.hu oldal más webhelyen található: https://diakvallalkozasok.hu/, itt csakugyan lehet a diák-
vállalkozás programhoz csatlakozni. A http://www.penz7.hu/ oldalon letölthető tananyagokat is találunk téma-
hét kialakításához (Tudástár menüpont). 
178 Ez is olyan téma, amire sokszor kitértünk, azonban ebben a leckében közelítettük meg a legpraktikusabb, 
legtényszerűbb módon, így érdekes lehet azt megfigyelni, vajon látszik-e ez a tervezett jövőn. 
179 Ez különösen akkor hatásos, ha a személy hátterét is megismerik: honnan indultak, mivel járt együtt a siker. 
Az Aranypánt-díjat éppen azért említjük újból, mert ott a látszólag „kisebb” társadalmi sikerességet (főnővér 
egy kórházban, buszvezető) nagy munkával érik el a jelöltek. Ennek mintájára biztassuk a tanulókat többféle díj 
kitalálására! 

https://diakvallalkozasok.hu/
http://www.penz7.hu/


FI -504030701 Etika 7. |  F I - 504030801 Et ika  8 .  –  Ta nár i  ké z ikö nyv  
  
 

 100 

ebbe bele kell értenünk az újmédiát is – hatása az életmódra és a gondolkodásra egyre na-

gyobb.180  

 

Mottó + kérdések. A szövegben megjelenő két kulcsfogalom: hír és vélemény már rá-

hangol a média funkcióira.181 Megbeszélhetjük, mi számít hírnek, mit hiszünk el és kinek, ho-

gyan különítjük el a tényeket és véleményeket. Létezik-e objektív hír vagy a tényeket is egyé-

nileg értelmezzük? (Lásd. 6. Tk. 21. és 7. Tk. 4. lecke) 

 

1–2. feladat. Adatok és metaforák segítségével ismerkedünk a médiával. A fogalomér-

telmezéshez használhatunk pl. ilyen táblázatot: 

 

A média több csoportra osztható:  

1. tömegkommunikációs – nyomtatott és sugárzott – média, ahonnan mások által szerkesz-

tett adatokhoz jutsz. 

2. a digitális eszközök és az internet révén széles körben jutsz adatokhoz, 

3. a személyes médiumok, amelyeken te is tartalomközlő vagy, 

4. a hálózatos, közösségi média, ahol kapcsolatba lépsz másokkal. 

Párokban keressetek példákat ezekre, majd a gyűjtött példákat egyénenként értékeljétek 0-5-
ig, milyen gyakran használjátok, és aszerint, hogy mire! Az alábbi táblázat segíthet. 
 

Típus Példa Használat Funkció 

1. televízió 3 szórakozás (tehetségkutató mű-

sor) 

magazin 1 sporthírek olvasása 

rádió 0 - 

2. weboldal 5 információkeresés (időjárás) 

videómegosztó portál 4 szórakozás (videók) 

3. blog 0 - 

4.    

 

3–4. feladat. Gazdag információs szöveg arról, hogyan viszonyulhatunk a médiához. 

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek nagyrésze nem állítás, hanem feltételezés: „attól félünk... úgy 

hisszük..". Ezzel a gyerekeknek felkínáljuk a vita lehetőségét, a lehetséges pozitív és negatív 

hatások gyűjétését. A moziról szóló érdekes szöveg többszörös reflexiót igényelhet: kiválthat 

olyan véleményt is, hogy „...akkor is csak feleslegesen féltek, most sem kell annyira komolyan 

venni az internettől való félelmet...” – ezeket használjuk arra, hogy a tanulók érvelhessenek 

ellene vagy mellette, illetve ennek kapcsán elkülöníthetjük a hagyományos (egyirányú) médiát 

                                                           
180 Médiaismeretet erre képzett tanárok taníthatnak, az etika integráló jellege miatt azonban nem árt vala-
mennyire utána olvasni a témának. Például: újmédia. 
181 A hírekről való beszélgetés azért is fontos lehet, mert a média ma egyre inkább a szórakoztatást tűzi ki célul, 
különösen a korosztály számára, holott eredetileg az információközlés volt az elsődleges célja. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/vi_az_jmdia_vilga.html
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és az interaktív internetet, beszélhetünk a technika feljődéséről (VR – virtuális valóság, 4D 

mozi, Google szemüveg), vagy akár a szabályozás, az etika kérdése is előkerülhet már. Kell-e 

figyelni ezekre a jelenségekre, ki szóljon időben, ha mégis veszélyes helyzetekbe kerül egy gye-

rek? Ki ellenőrzi a netes tartalmakat? Hogyan érvényesüljenek a média kétségtelen pozitív ha-

tásai? 

Kapcsolat: 6. Tk. 15–17. lecke. 

 

5. és 7. feladat. Mindkettő képhez kapcsolódik, képértelmezést fejleszt. Vigyázzunk 

arra, hogy ezek a megjelenített helyzetek nem tényeket közölnek (tehát hogy a média hátte-

rében gonosz hatalmak manipulálnak), hanem félelmeket jelenítenek meg. A két kép negatív 

színben tünteti fel a médiát, de emellett nem hagyhatjuk ki a befogadó közönség igényeit (szó-

rakoztatás, szenzáció, pletyka, dráma, tragédiák), és a sajtó tényfeltáró vagy ismeretközvetítő, 

pozitív szemléletformáló funkcióját sem.182 Ha ezekről is beszélünk, akkor például készíthet-

nek a tanulók ilyen jellegű rajzokat is.  

Megjegyzés: Bár a lecke a (hagyományos) médiáról szól, újra és újra bevonhatjuk az 

értelmezésbe az újmédiát. A 7. feladat képe alapján beszélhetünk arról a jelenségről, amikor 

egy eseményt – még akkor is, ha tragikus – azonnal felveszünk, fotózunk, filmezünk (pl. 

okostelefonnal), majd meg is osztunk másokkal.183 Mi motiválja ilyenkor az átlagembert készí-

tőként és fogyasztóként? Milyen esetben kellene másképpen viselkedni? 

 

6. feladat. A médiával kapcsolatos meglátások, félelmek mellett tényként mutathatjuk 

be, hogy intézményi szinten is szabályozzák a média működését, etikai elvek alapján.184 Meg-

vitathatjuk a kérdés összetettségét (az alapjogok ütközését, művészi szabadságot), vagy a fo-

galmak tág vagy szubjektív értelmezését: „megrázó", „különlegesen félelemkeltő”, „szexuali-

tás direkt ábrázolása”185, illetve közvetetten a tanulók saját médiafogyasztásukra is reflektál-

hatnak úgy, hogy megnézik, egyetértenek-e a szabályozással, ha kisebb gyerekekre vagy ha 

saját korosztályukra gondolnak. Adódik az a kérdés is, vajon a látott-hallott jelenségek csak-

ugyan károsítják-e a személyiséget.186 

 

                                                           
182 Nem a sajtótól való elfordulás a nevelési cél, hanem a kritikus szemlélet és sokoldalú látásmód. Felhozha-
tunk olyan példákat, amikor a sajtó derített ki vagy hangosított ki eltitkolt eseteket.  
183 Ajánlott ide Steve Cutts: Moby and the Void Pacific Choir animációs film 2.33-2.52 
184 Megpróbálhatjuk megfogalmazni ezeket az elveket is, és indokolni jelentőségüket. 
185 Ha csak a szöveg fogalmainak értelmezéséből indulunk ki, máris vitába csöppenünk bele: kinek mi a félelem-
keltő, durva, honnan kezdődik a szexualitás ábrázolása, mit jelent az érzelemmentes kapcsolat – mindenezek 
átvezetnek más (hetedik évfolyamon is vett) témákhoz. 
186 A „hozzászokás” folyamatáról érdemes beszélni: ami először ijesztő, mert a természetes védő félelmeinket 
vagy empátiánkat hívja elő, az a későbbiekben elveszítheti hatását, és lassan megszokottá válhat. A kérdés 
azonban az, hogy mi történik akkor, ha az ijesztő jelenségek elfogadottak lesznek egy közösségben. Ugyanakkor 
a felnövekedésnek része az is, amikor a világ negatív dolgaival találkozik valaki, a vizuális ábrázolás pedig meg-
érteti egy jelenség súlyát. (Például a történelemtanítás módja – érthetően – egy bizonyos fokig eltávolítja a gye-
rekeket a valós eseményektől, ezáltal az etikai súlyuktól is. A valósággal való szembesülésnek sokkoló hatása 
lehet.)  

https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
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A Nézz utána! itt kutató feladat, hasonló szerepel a 10. leckében is, így azt is előkészít-

hetjük vele. Az 53. oldal táblázata kibővítve grafikai szervezőként segíti az adatrendezést. Az 

Összegző kérdések harmadik pontja rendkívül hasznos, reflexiót igénylő feladat.  

 

 

7. lecke – A valóság médiaképe 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A médiüzenetek készítése és értelmezése – M, 1–4., 7. feladat, ÖK, NU, AJ 

 A valóság dokumentálása, a dokumentumfilm – 5–6. feladat, AJ 

 

A média témájába bevezető 6. lecke után a 7. azt elemzi, hogyan születik a médiaüzenet, ho-

gyan értelmezzük azt, és milyen hatással lehet a befogadóra. Újra felmerülhet a kérdés: léte-

zik-e, létezhet-e objektív hírközlés, tudósítás? A hírek tudatos módosításának187 elemzése a 

kritikai gondolkodást fejlesztheti. Bár a lecke nem említi, a finomabb módosítások mellett a 

szándékos megtévesztésről, kamuhírekről,188 médiahype-ról is beszélhetünk. 

Mottó + kérdések, 1. feladat. A két feladat rövid ráhangoló arra, milyen kapcsolatban 

lehet média és befogadó. A karikatúra kapcsán beszélhetünk a valóság- és időérzékelésről a 

hagyományos és újmédia kapcsán, saját tapasztalatokat bevonva.189 

Kapcsolat: 6. Tk. 15–17. lecke. 

 

2–4. feladat. A szöveg tömény fogalom- és definíciótartalmát tanári segítséggel kell 

kibontani. (A 3. feladat szorosan kapcsolódik a szövegfeldolgozáshoz.) A 4., kreatív feladat azt 

mutatja be, hogyan lehet a valóságot – amit a kép és a kitalált szöveg jelenít meg – különbö-

zően értelmezni, bemutatni a nézőnek. Ennek mintájára más képekkel190 vagy valós esemé-

nyekkel is dolgozhatnak a tanulók. A Gyűjteményben csatolt szöveget hasznos lehet a tanu-

lókkal elolvastatni, még külön feldolgozás nélkül vagy önálló munkában is. 

Tanítási javaslat: Hatásos feladat lehet egy éppen időszerű hírt, aktuális témát meg-

vizsgálni közösen többféle médiumban megjelent hír alapján! Túllépve – de akár önreflexióval 

megfigyelve – az előzetes álláspontunkat a hírrel kapcsolatban, figyeljük meg a szóhasználatot, 

tények (és források) említését, a képek jellegét, a közvetett sugalmazásokat és azt, hogy az 

                                                           
187 A leckében különösen a dokumentumfilmeknél lesz arról szó, hogy a hírt a fogyasztó számára 
„emészhetőbbé”, befogadhatóbbá szokták tenni. De térjünk ki arra is, hogy maga a fogyasztó is azokat a híreket 
választja ki, amelyekben értékrendjének vagy előfeltevéseinek inkább megfelelő információt kap! A választható 
digitális hírforrások különösen leszűkítik a kínálatot, így még egyértelműbb, „letisztítottabb" képet kapunk a 
világról. Nem hagyható ki a fogyasztó felelőssége. 
188 Javasolt anyag akár projektkeretű feldolgozáshoz: http://www.urbanlegends.hu/, tanári segédletek ezen az 
oldalon: „Kamuhírek az iskolában” cikksorozat óravázlatokkal, oktatócsomag: http://televele.hu/dron. 
189 Például: a korosztály számára ismerős helyzet lehet az a konfliktus, amikor a szülő szerint túl sokat tölt ilyen 
tevékenységgel a gyermeke, az ő számára viszont rövid az idő. Hasznos lehet ilyenkor mérni: valójában ki hány 
percről beszél. De felidézhetnek olyan helyzetet is, amikor a felnőtt merül bele a képi világba, és nehéz vele 
kommunikálni. 
190 Összevonhatjuk a 7. feladattal, akár az ott látható képpel is dolgozhatunk. Súlyosabb feladat lehet erősebb 
értékítéletű hírek írása (pl. rossz iskola, tehetetlen tanár, ártatlan csínyek) – egy jó reflektivitású csoporttal 
megértethető az ilyen hírek készítésének és megosztásának felelőssége. 

http://www.urbanlegends.hu/
http://televele.hu/dron
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egyik vagy másik médium olvasója, nézője mennyiben különböző hírhez jut. Mitől függ vajon 

az, hogy elhiszi-e? 

Kapcsolat: A 8. lecke ezen a ponton kapcsolódik a média témájához: médiareprezentá-

ció (ábrázolás és olvasat – az ezt megalapozó előfeltevés), illetve hogyan alakíthatja a média 

az előítéleteket ilyen eszközökkel. A 48. és 60. oldalon bemutatott „keretezés” (framing) tech-

nika a média ábrázolási, megjelenítési készletébe tartozik. 

 

5–7. feladat. A dokumentumfilmeken keresztül (ezekre már utal a 2. feladat szövege 

is) mutatja meg a tankönyv, hogy a megismert fogalmak a „valóságot bemutató" műfajra is 

érvényesek: a felvétel, vágás, szerkesztés, hangvétel mind egyben alkotói értelmezés is, 

amelynek a néző befolyásolása is lehet a célja.191 A kreatív feladat célja itt a valósághű, tény-

szerű ábrázolás gyakorlása, de azt is figyeljük meg, milyen módon hívja fel magára a figyelmet 

egy sajtótermék vagy sajtóhír. 

Tanítási javaslat: A 7. Tk. 4. fejezet 8. feladatához hasonlóan készíthetnek szándékosan 

módosított vagy torzított híreket is.192 Ez esetben érdemes elemezni hatás és etikai szempont-

ból a produktumot is. 

 

Nézz utána! kitekintés az újmédiára. Az infotainment jelenségével – ide kapcsolódik a 

mottó is – érdemes foglalkozni, mert a híradás és a bulvár egyre inkább összemosódik, a kö-

zösségi oldalakon különösen. A hírek információs vagy etikai értékét felülírhatja a szórakozta-

tási, „érdekesség” faktor.193 Az ajánlott Truman show kapcsán a valóságshow-k világát (és an-

nak fogyasztói oldalát is) megbeszélhetjük.194 

 

 

8. lecke – Sztereotípiák, előítéletek 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A sztereotípia és az előítélet fogalma – M, 3. feladat, NU, AJ2 

 A bennünk élő sztereotípiák vagy előítéletek – 1., 6. feladat, ÖK 

 A nemi sztereotípiák – 4-5. feladat, AJ1 

 Az előítéletek lebontása – M, 2., 6., 7., 8. feladat, NU 

 

                                                           
191 A befolyásolás sem egyértelműen negatív erkölcsi értékű: idézzük fel a 6. Tk. 57. oldaláról a társadalmi célú 
hirdetést! 
192 Lásd még 185. lábjegyzet. 
193 Érdekes pedagógiai kérdés, hogy az iskolának, a nevelőnek mennyire kell alkalmazkodnia ahhoz a (feltétele-
zett) korosztályi igényhez, hogy 'érdekes' legyen az anyag, amit tanít. Az, hogy ha csak azzal foglalkozunk, ami 
érdekes, nem csökkenti-e a monotóniatűrést, a kitartást vagy az elmélyülést, az információ megértését, feldol-
gozását? 
194 Térjünk ki arra is – lehet, hogy a gyerekek erről többet tudnak –, milyen hasonló 'műsorok' találhatók a 
YouTube-on, ahol a feltöltők saját életüket osztják meg. (Gyakorlatilag a közösségi oldalak is ezt a célt szolgál-
ják.) Milyen erkölcsi felelősség merülhet fel és kinek a részéről? Hol vannak a határok? Miért érdekel minket 
egy másik – idegen – ember élete, amely nem is túl érdekes? 
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A fejezet bevezetőjében indokoltuk, miért került ide a sztereotípiákkal foglalkozó lecke – a 

tények-hiedelmek-előfeltételezések valamint a rögzült (a – részben saját magunk által kreált 

– médiakörnyezetből eredő) gondolkodás témák révén. Ugyanakkor a lecke nem mutatja be 

ezt a kapcsolatot, de a pedagógus kiegészítheti a leckét ezzel, például:  

– a 6. lecke 6. feladatához hozzátehető a sztereotípiák, előítéletek elleni szabályok alkotása, 

– a 7. leckében a médiaüzenetek elemzésébe beépíteni a szempontot vagy a kreatív alkotást 

kiegészíteni a sztereotípiák lebontásának céljával, 

– a 8. lecke kutatófeladatának bővítése példákkal, 

– a 8. lecke 8. feladata alapján másik történet írása, eljátszása vagy kisfilm készítése vagy a 

Visszatekintő képes feladatánál a sztereotípiák lehetséges megjelenéséről beszélni, 

– a 7. lecke olvasmánya végigviszi a média szerepét a téves ismeretek, tudás kialakulásában. 

Kapcsolat: 7. Tk. 9. leckében a férfi-női sztereotípiák. 

 

Mottó + kérdések. 1-2. feladat. A mottó rögtön a kulcsfogalom értelmezésével indít. 

Ráhangolásnak azonban ugyanúgy használható az 1. és 2. feladat, amely először a bennünk 

lévő előítéletekkel foglalkozik, és utánuk lévő reflexióban is feltehetjük a mottó kérdéseit.195 

De használhatjuk a 3. feladat mondatbuborékait is a sztereotip gondolkodás bemutatására. 

 

3. feladat. A bevezető „idézetek" mintájára a tanulók gyűjthetnek vagy kitalálhatnak 

még sztereotípiákat.196 Meglepő lehet számukra, hogy milyen sok csoportra vonatkozhatnak. 

A szöveget tanári segítséggel érdemes feldolgozni, kiemelve, hogy vannak pozitív sztereotípiák 

is – ehhez segítség a két Szűcs Édua-rajz –, illetve azt, mi lehet a baj a rögzült gondolkodással 

és milyen káros következményei vannak a diszkriminációval. 

Megjegyzés: Ezen a ponton szükség szerint tovább lehet haladni abba az irányba, mi-

lyen torzító, másokra veszélyes fokozatokig juthat el az előítélet, a tolerancia hiánya (akár ide 

kötni a média eseteit is). Kiemelhetjük azt is, hogy ezt ráadásul valamilyen igazságosságtudat 

vagy pozitív célkitűzés is kísérheti. Fontos tudatosítani, hogy ez egy gondolkodásmód, és ha 

nem szorítjuk erkölcsi korlátok közé (akár meggyőződésből, akár társadalmi szabályozással), 

az előítélet tárgyából egyre több lesz. 

 

4–5. feladat. A tavalyihoz hasonlóan a nemi sztereotípiákat vizsgáljuk: mi számít  „fér-

fias” vagy „nőies” viselkedésnek a kultúránkban.197 Ez az önazonosság-jövőkép témához is 

kapcsolódhat. Az ajánlott Billy Elliot c. film meg is tekinthető, kapcsolva az önismeret, önmeg-

valósítás, illetve a család témákhoz. 

 

                                                           
195 Érdekes lehet az a gondolatmenet is, ha először elméleti szinten beszélünk a fogalomról, és utána szembesü-
lünk azzal, él-e bennünk sztereotípia vagy előítélet. (Ezek nagyon gyakran nem tudatosak, vagy tudunk róluk, de 
nem tartjuk magunkat előítéletesnek.) 
196 Hasonló a célja a 2. feladat 2. játékának. 
197 Hasonló képek elérhetők: http://ofi.hu/nok-es-ferfiak 

http://ofi.hu/nok-es-ferfiak
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6–7. feladat. A történet előtt érdemes tisztázni, mi az a Fedél nélkül újság.198 Feldol-

gozható úgy is a feladat, hogy képen jelenítjük meg a hajléktalan és a punk csapat karaktereit, 

és egyrészt a tanulók gyűjtik össze a gondolataikat (sztereotípiákat), másrészt azt, mit gondol-

hat egymásról a két fél. Mi történhet, amikor a hajléktalan ajánlja az újságot a punkoknak? A 

történet feldolgozása után beszélhetünk a sztereotípiák, előítéletek feloldásának lehetősége-

iről: összegyűjthetjük a legerősebb társadalmi sztereotípiákat – visszatérhetünk a 3. feladat-

ban gyűjtött mondatokra –, és kreatív feladatként programokat, tevékenységeket tervezhe-

tünk, amelyek a sztereotipizált csoportok jobb megismerését segíthetik.199 

 

8. feladat. A 'keretezés' [framing] technikát a médiánál már említettük. Itt szimbolikus 

utalással említjük – a bevezetőből idézve: „...időnként pedig azt mutatják meg, hogy mindig 

van más, szélesebb látószög. Mielőtt valamiről vagy valakiről véleményt alkotnánk tehát, pró-

báljuk meg átlátni a helyzet egészét!”  

 

Az Összegző kérdések jó lezárást adnak a leckének: önreflexiót igényelnek, végiggon-

dolva, változott-e a véleményünk? 

 

 

9. lecke – Behálózott világ 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A közösségi oldalak szerepe – M, 1–2. feladat 

 Az internet hatása a társadalomra – 3–4. feladat, ÖK, NU 

 Virtuális közösség – 5–6. feladat 

 Internetes biztonság – 7. feladat, AJ 

 

A 'média' témában lépünk tovább: az internet és a virtuális közösségek hatásairól beszélünk. 

A pedagógus aktuális kérdéseket is köthet a témához. A közösségi oldalak szerepének szánhat 

nagyobb szerepet, szükség lehet az önreflexióra, különösen az esetleges függés felismeré-

sére.200 Külön résztéma a biztonság kérdése.  

Kapcsolat: A következő leckében a 'netiká'-ról, azaz a virtuális térben való viselkedésről 

és a kiberzaklatásról is lesz szó. A tankönyv 2. leckéjében a virtuális személyiséggel, a 3. lecké-

ben a függéssel, a 7. Tk. 13. és 14. leckéiben a zaklatás formáival foglalkoztunk. 6. Tk. 17. lec-

kéjében az internettel. 

Tanítási javaslat: A 9. és 10. lecke összevonható és a feladatok sorrendje átalakítható: 

pl. 9/M, 1–2., 9/5–6., 10/M, 1–2., 9/3–4., 10/6., 10/3–5., 9/7. 

 

                                                           
198 Kutatási feladatnak is érdekes lehet. http://www.fedelnelkul.hu/news.php A hajléktalanság témája előkerül 
a 19. lecke 7. feladatában is, érdemes visszautalni ide. 
199 Kutatómunkában kiadható az is, hogy olyan szervezeteknek nézzenek utána a tanulók, amelyek ezt a célt 
tűzték ki. Pl. roma sajóközpont, különböző érzékenyítő programok, kiállítások. Pl.: http://csillag-
pont2015.reformatus.hu/erzekenyito-programok – ez kapcsolható a 22. lecke témájához is. 
200 http://mte.hu/_magyar_facebook_trendek/, http://uj.kimondhato.hu/internet/ 

http://www.fedelnelkul.hu/news.php
http://csillagpont2015.reformatus.hu/erzekenyito-programok
http://csillagpont2015.reformatus.hu/erzekenyito-programok
http://mte.hu/_magyar_facebook_trendek/
http://uj.kimondhato.hu/internet/
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Mottó + kérdések. 1–2. feladat. A mottó a közösségi oldalakra vonatkozó ellenmon-

dással indít, és ehhez csatolható a vicc is: Mi valójában a közösségi oldalak jelentősége? Ott 

dőlnek el a fontos dolgok? Segítik a kapcsolatokat vagy illúziókat teremtenek? A 2. feladatban 

a tanulók tapasztalataira kérdezünk. A három feladatból lehet választani ráhangolás céljára. 

 

3–4. feladat. A kép kapcsán szabadon beszélgethetünk arról, mi is az internet, milyen 

kép él róla bennünk, hogyan kapcsolja össze az embereket a világ különböző pontjain. Ki miért 

lép be, milyen okból juthat el üzenet, információ az egyik embertől a másikig? A szöveg ettől 

a kapcsolódási rendszertől indul, és az általa teremtett problémás helyzeteket vázolja fel. A 

szöveg értelmezése, kivonatolása után folytatható a munka például csoportokban: a kiemelt 

gondolatokhoz gondolattérkép készítése. 

 

5–6. feladat. Nem elsősorban az internetes oldalakról szólnak a szövegek, hanem a 

virtuális közösségekhez kapcsolódásról – legyen az rajongói közösség vagy a kedvenc soroza-

tunk201 szereplői. A téma a média jelenségeihez és hatásához köthető, és a feladat célja az 

önreflexió: annak végiggondolása, milyen virtuális közösségekhez kötődünk202 és hogyan, mi-

lyen erősen. Szóba kerülhet a bulvár iránti igény (Andi véleménye), vagy a közösséghez tarto-

zás illúziója, amit a mottó is említ, de felidézhetjük a 2. lecke 8. feladatának eseteit is. 

 

7. feladat, Ajánló. Választható, önállóan is feldolgozható feladatok az internetes biz-

tonság növelésére. Érdemes több időt szánni rá, vagy akár projektté alakítani. 

 

 

10. lecke – NETika: jog és felelősség az információs társadalomban 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A számítógép és az internet használata – M, 1–2. feladat, ÖK, NU2, AJ 

 Etikai kérdések – 3., 6. feladat, NU1 

 Online zaklatás – 4–5. feladat 

 

A média témablokk záróleckéje, kiélezve az egyik kulcskérdésre: etikus viselkedés az új tech-

nológiák világában. A középpontban álló 'Számítógépes etikai kódex' elemzése, hasonló készí-

tése akár más témákhoz aktivizálja a tanulókat, a téma alapos átgondolására késztetheti őket. 

Kombinálhatjuk problémafelvetéssel, -megoldással vagy strukturált vitával, szavazással.203  

Kapcsolat: 6. Tk. 148. old. Moderálás, 144. old. Szabad felhasználás, 23. lecke; 7. Tk. 4. 

lecke. 

                                                           
201 Hasonló eset történt a Star Wars 7 bemutatója előtt: egy halálos beteg rajongó premier előtt láthatta a leg-
nagyobb titokban tartott filmet. 
202 Kérdés, mennyiben különbözik a facebook-csoportunk a szövegben említettől, hiszen ott sokakat személye-
sen ismerünk. Mi a helyzet egy-egy online játék közben az interneten megismert emberekkel? 
203 Minta: 5. Tk. 134. old. Diákparlament; 7. Tk. 113. old. Problémamegoldás, 116. old. Szabályalkotás, 

https://www.gamestar.hu/masvilag/star-wars-az-ebredo-ero-the-force-awakens-j.j.-abrams-disney-lucasfilm-daniel-fleetwoof-169613.html
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Megjegyzés: Bár a virtuális világgal foglalkozunk, érdemes a valós térben is megvizs-

gálni ugyanazokat a jelenségeket: zaklatás, kommunikáció, tulajdon, személyiségi jogok, ada-

tok megosztása, felhasználása stb. 

 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. Az előző leckéhez hasonlóan mindhárom ráhangoló 

feladat, a mottó azonban általánosabb kérdéseket vet fel, és érdemes a címet is megbeszélni. 

Itt lehet – akár előre kiadott kutatásként – röviden áttekinteni a technikatörténet ide vonat-

kozó részét, azt kiemelni, hogy annyira gyorsan jönnek létre a fejlesztések, hogy nehéz felké-

szülni az okozott problémákra .204 

 

3., 6. feladat. Részben előre utalhatunk a tankönyv 16. lecke 4. feladatára, ahol a tíz-

parancsolatról van szó, és elbeszélgethetünk arról, mit jelenthet az erkölcsi kérdés, szabály. A 

„társadalmilag elfogadott normák” definíciója itt nem problematikus, hiszen éppen arról van 

szó, hogy ezekben a konkrét kérdésekben nincsenek egyértelműen szabályozó normák, vi-

szont vannak alapvető erkölcsi iránymutatások, amelyeket az egyén érvényesíthet, és amelyek 

arra vonatkoznak, hogy másnak kárt ne okozzunk. A parancsolat azonban minél általánosabb, 

annál többféleképpen értelmezhető, tehát ilyenkor mindig kérjünk példát, esetet és a benne 

lévő ellentmondásokat is vegyük szemügyre. A 6. feladat205 Gyűjteményes kiegészítő részében 

éppen ilyen vitára adunk mintát.  

Kapcsolat: Ide köthető a Nézz utána! kutatómunkája206 is. Az első feladathoz azt java-

soljuk a pedagógusnak, hogy válasszon egy kommentfolyamot, és a tanulókkal közösen ele-

mezzék a szöveget: hány durva/sértő/megalázó/agresszív kifejezést találnak, mire reagálnak 

így a szerzőik, hogyan válaszolnak erre a többiek, mennyire jelenik meg az érvelés és mennyire 

az érzelmek/indulatok. Összességében milyen benyomások érik a tanulókat? 

 

4–5. feladat. Az online zaklatásról volt szó a hetedikes tankönyvben (14. lecke), első-

sorban a szexuális töltetű megosztásokról. A szöveg alapján megbeszélhetjük a technika által 

felerősített pszichológiai problémákat, a kreatív feladatot dramatizálhatjuk is. Érdemes meg-

nézni kampányvideókat207 is.  

Az Ajánló kapcsán zárhatjuk úgy is témakört, hogy a gyerekek választanak egy filmet,208 

(megnézik) és beszámolót készítenek róla. 

 

Projektleckék. A két különálló projekt egyéni életutakkal foglalkozik – egyben különböző ku-

tatási módszereket mutat be. Mindkettő céja, hogy valós sorsokat ismerjenek meg a tanulók. 

                                                           
204 Jelenleg például maguk a fejlesztések indítói kezdenek beszélni arról, milyen károkat okozhat a technológia 
az emberi kapcsolatokban, valamint törvényi szabályozások is kezdődnek. 
205 Az idézett szöveg eredete azt jelezheti, hogy a kérdések etikailag olyan fontosak, hogy egyházak is foglalkoz-
nak velük.  
206 http://zope.lutheran.hu/ujsagok/evelet/archivum/2007/15/111?print=1 
207 http://tantrend.hu/hir/beszelgess-bullying-rol-ezek-videok-segithetnek-benne 
208 Az ajánlott weboldal eléggé régi, ezért az azóta megjelent filmekből is kershetnek, illetve figyeljünk a korha-
táros besorolásra. https://androbit.net/articles/345/a_legjobb_hacker_filmek.html  

http://hvg.hu/tudomany/201807_kozossegi_media_fuggok_es_dilerek
https://tldr.444.hu/2017/07/18/az-internet-hoskoranak-vege
http://zope.lutheran.hu/ujsagok/evelet/archivum/2007/15/111?print=1
http://tantrend.hu/hir/beszelgess-bullying-rol-ezek-videok-segithetnek-benne
https://androbit.net/articles/345/a_legjobb_hacker_filmek.html


FI -504030701 Etika 7. |  F I - 504030801 Et ika  8 .  –  Ta nár i  ké z ikö nyv  
  
 

 108 

Az első,209 A siker útjai a sikeresnek mondható (annak érzett) pályákról szól, interjút alkal-

mazva. A személyes interjúval a sikeresség fogalmát mélyebben értelmezhetik a tanulók, mint 

pl. a 4. leckében vagy a hétköznapi szóhasználatban.210 A második projekt – Emberi sorsok 

közelről – a tragikus sorsok után kutat, módszere a dokumentumelemzés. Közvetve természe-

tesen a tragikus történelmi időszakokkal, társadalmi eseményekkel is foglalkozunk, amelyek 

etikai kérdéseit a pedagógus szükség szerint kiemelheti, tovább bonthatja. Kinek milyen erköl-

csi felelőssége van ezekben a helyzetekben (koncentrációs táborok létrehozása), hogyan jutott 

el a társadalom idáig, mit tudtak és mit gondolhattak az érintettek és a kívülállók, milyen sze-

repe volt az előítéleteknek, a politikai intoleranciának? Joga van-e az egyik embernek a másik 

sorsáról így dönteni? Hol és hogyan állítható meg ez a folyamat?211 A Mars-kolónia 2. része az 

utazás előkészületeit játssza el, a személyiségjegyekre, a kolóniát alkotó egyénekre fókuszál – 

a médiával összekapcsolva.212 

 

Visszatekintő. A záróelem két részből áll: egy, a témától inkább elvonatkoztató feladat a 8. 

leckében megismert keretezés – itt ismét szó lehet arról, hogyan befolyásolhatjuk a néző gon-

dolatait a kivágás megválasztásával –, és egy közvetlenebb „ismétlése”, szintetizálása a lecké-

nek, fogalmak segítségével. (Ezt már a 6. és 7. évfolyamról ismerős a tanulóknak.) A feladatok 

választhatók, az igényelt idő is különbözik. 

 

 

2. fejezet – Helyem a világban 

 

A fejezet a kerettanterv negyedik, Én és a tágabb közösségeim – Helyem a világban című 

tematikai egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: Tágabb otthonunk: Európa, Színesedő tár-

sadalmak, A társadalmi együttélés közös normái, Új technikák, új szabályok (ez az 1. fejezetben 

jelenik meg).  

 

Kerettantervi kulcskérdések: Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek 

számomra? Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak lakói, és mi minden-

ben különböznek egymástól? Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, 

mint ahol megszülettek? Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és más 

országban akarnak letelepedni? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e jelenségnek az 

egyének és a közösségek életére? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az 

                                                           
209 A kísérleti tankönyv (51. old.) e projektjét átdolgoztuk. Mintaként használhatja a pedagógus, ha mégis valós 
személyekhez akarja kötni a projektet.  
210 A téma tulajdonképpen a „példaképekhez” is kapcsolódik, csak a korosztálynak ez talán már túlságosan di-
rekt (és riasztó) lenne. Az általuk sikeresnek tartott személy azonban egyben példakép is lehet. 
211 A nyolcadikos tanulók történelmi tanulmányai már elég gazdag forrást jelentenek a kérdések megbeszélésé-
hez, de elkerülhetetlen a jelenkor eseményeinek megbeszélése. Az aktuálpolitikán felülemelkedve vizsgálhat-
juk, milyen folyamatok zajlanak a szemünk előtt, hogyan vonatkoznak ránk, a mi időnkre a felvetett kérdések.  
212 Tanári visszajelzések alapján javasoljuk, hogy ha az éves projekten dolgozik a csoport, akkor fontos „újra fel-
venni a fonalat”, felidézni, megnézni az előző fázis eredményeit, újra szerepbe helyezkedni. 

https://player.nkp.hu/play/184282/false/undefined
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együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó emberek között? Milyen jellegű szabályok vonat-

koznak a társadalom minden tagjára? Miért baj, ha egyesek nem tartják be ezeket a szabályo-

kat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik őket? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen 

módon lehet jóvátenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? Milyen formában 

próbálnak egyes emberek mások által nem elérhető előnyökhöz jutni?  

 

Az 2. fejezet tartalma: A tágabb közösségektől haladunk a közvetlenül jobban érzékel-

hető közösségek felé. Az európai és magyar identitással foglalkozunk először, majd a társa-

dalmi együttélés alapjaival: kölcsönös együttműködéssel, az aranyszabállyal, a különböző ér-

dekek dinamikájával, a szabályok betartásával és megszegésük következményeivel.  

 

Célok: A saját kultúrkörrel azonosulás, annak tudatosítása, hogyan kapcsolódik kultú-

ránk az európai gondolatkörhöz, gondolkodásmódhoz, a nemzeti sokszínűség megismerése, a 

többszörös identitás megismerése, a közösség szabályainak, elvárásainak, a szabályok össze-

tartó és életszervező szerepének tudatosítása, a szabályszegés, normaszegés és a szabálykö-

vetés felelősségének és következményeinek felismerése, saját értékek és érdekek képviselete, 

mások érdekeinek felismerése, figyelembe vétele. 

 

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: kulturális közösség, sza-

badság, demokrácia, szolidaritás, egyenlőség, Európai Unió, állampolgárság, nemzeti közös-

ség, önazonosság [identitás], nemzetiség, népesedés, együttélés, kölcsönösség, bizalom, sza-

bály, aranyszabály, társadalmi szerződés, egyéni és közösségi érdek, érdekütközés, érdekér-

vényesítés, társadalmi normák, jogok és kötelességek, negatív társadalmi szerződés, szabály-

szegés, csalás, korrupció, büntetés, helyreállító [resztoratív] szemlélet. 

 

Összefüggések: Az önazonosságon és kölcsönösségen (bizalom, egyezetés, kooperáció) 

alapuló rendszert egységét kezdi ki a „csalás” és kirekesztés jelensége. 
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A fejezet 5 leckét tartalmaz: 

11. A mi Európánk  

12. Magyar vagyok – otthon vagyok 

13. Együttélés a társadalomban 

14. Egyéni és közösségi érdek 

15. Társadalmi szabálytalanságok 

+ Projektek: A magyar társadalom sokszínűsége; A népesedési változások problémái; A 

Mars-kolónia 

+ Visszatekintő 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

 Identitás, kötődés a kulturális közösséghez – 11–12. lecke 

 Együttélés, közösség és egyén felelőssége – 13. lecke 

 Érdekek és érdekellentétek – 14. lecke 

 Szabályszegések, csalás, korrupció – 15. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Miben nyilvánul meg számomra kötődésem a magyar és az eu-

rópai kultúrához? Milyen más kulturális identitás jellemez? Mit gondolok a többi kultúráról? 

Kit tekintek magyarnak és kit nem? Milyen esetet tudok felidézni, amikor egyéni érdekem 

ellentétes volt a közösségével? Mi a véleményem a társadalom szabálykövetési és szabály-

sértési hajlandóságáról, gyakorlatáról? Milyen szabálysértést tartok enyhének, időnként elfo-

gadhatónak, és melyet súlyosnak? Milyen esetekben követek el én szabálysértést? Milyen 

esetekben milyen büntetést tartok indokoltnak? Mit tudok a mediációról és a resztoratív 

szemléletről? 

 

 

11. lecke – A mi Európánk 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Európa kulturális, szellemi értékei – M, 1., 8–9. feladat, ÖK, NU, AJ 

 Különbségek az európai népek között, azonos kulturális-szellemi alapok – 2–5. feladat 

 Magyarország mint az Európai Unió tagja – 6–7. feladat 

 

A lecke célja, hogy a magyar kultúrát ne elkülönült egységként, hanem Európa213 (a maga tör-

ténelmi múltjának sokféle gyökeréből táplálkozó) szellemi-kulturális szövedékéhez kapcso-

lódó, azzal folytonos kölcsönhatásban álló rendszernek lássák a tanulók, és ilyen módon euró-

pai identitásuk is tudatosodjon. Az európai kultúra otthonosságot is jelent: ismerős zenék, tá-

jak, épületek, nyelvek, de szeretnénk felismertetni azt is, hogy a modern társadalmi szemlélet, 

állam- és jogrendszer, erkölcsi normák, tudomány nagyrészt az európai történelmi hagyomá-

nyokból erednek. Az Unió megítélését szükséges kiemelni az aktuálpolitikai hullámzásból, és 

                                                           
213 A lecke az Európa szót földrajzi, történelmi-társadalmi értelemben használja, az Európai Uniót politikai intéz-
ményként tekinti, a kettőt el kell különíteni, ugyanakkor a kapcsolódásokat kiemelni. 
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megpróbálni – a hátrányokat és előnyöket is figyelembe véve214 – a gyerekekkel saját jövőjük 

szempontjából értékeltetni.  

 

Mottó + kérdések. 1–3. feladat. Az első feladattal mint ráhangolóval érdemes kezdeni, 

a pedagógus természetesen gyűjthet még több képet. Célja az Európával kapcsolatos ismere-

tek felidézése, a tanulók elmondhatják személyes élményeiket is. Készíthetünk játékos kvízt – 

akár a tanulók otthoni feladatként, előző órán feladva –, amelyben földrajzi-kulturális, törté-

nelmi ismeretekre kérdezünk rá. A 2. feladatban ezeket az ismereteket rendszerezzük – a né-

pek közti hasonlóság/különbség megítélése természetesen szubjektív. A 3. feladat tanári köz-

lést is igényelhet, például a képek alá írt kulcsfogalmak történelmi léptékű megjelenéséhez215 

(hol, mikor, milyen formában). Különösen fontos az a kérdés, vajon hogyan észlelik, értelmezik 

mindezeket a tanulók a saját életükben.216 A kultúra szó meghatározásánál vegyük figyelembe 

a különböző definíciókat,217 és használjuk minél tágabb értelemben. 

Kapcsolat: A lecke 9. feladata hasonló gyűjtést igényel, ha azt is használjuk, akkor dönt-

sük el, mennyiben különbözzön a kettő. 

 

4–7. feladat. Az előző feladatból, az európai kulturális örökségtől úgy lépünk az EU-

hoz, hogy elsősorban a működését meghatározó (alapszerződésben lefektetett) elveket figyel-

jük meg. A tankönyv nem foglalkozik részletesen az Unió működésével – a 6. feladatban emlí-

tünk még gazdasági-politikai szempontokat –, hanem a közös értékekről beszélünk, amelyek-

ből a működési módozatok is eredhetnek.218 Az eurók mint szimbólumok szerepelnek itt (köt-

hetők a mottó gondolatához): egységes pénz a nemzeti sajátosság megjelenítésével. 

Tanítási javaslat: Lehetséges, hogy az uniós tagságról inkább hiányos ismereteken ala-

puló, érzelemvezérelt vélemények hangoznak el. Próbáljuk ezeket strukturált vitává alakítani, 

vagy tegyük súlyosabbá a kérdést: az ország vezetőiként a tanulók eljátszhatnak pl. egyezte-

tést különböző érdekű csoportok között, és megtervezhetik a szerződés módosítását, számba 

véve a következményeket is.219 

 

8–9. feladat. A két kreatív feladat Európa és Magyarország kulturális kapcsolódását, 

közös, illetve egymás számára hasznos értékeit gyűjti össze. Kereshetnek (vagy készíthetnek) 

                                                           
214 Általánosságban törekedhetünk annak megértetésére, hogy a szerződés mit jelent – ez a társadalmi szerző-
désre is vonatkozni fog –, kétoldalú vállalásokat, amelyeket aláírásával mindkét fél tudomásul vesz. A szerződés 
tárgyalható és újra is tárgyalható. A szerződés során lehetséges, hogy egy számomra látszólag hátrányosabb 
helyzetet vállalok fel másfajta előnyökért (pl. hitelfelvétel). Beszélhetünk arról, hogyan tehető korrektté egy 
szerződés, de a túlságosan leegyszerűsítő szemléletet fel kell oldani. 
215 Egyeztetve a szaktanárral, a megelőző történelem- vagy irodalomórán áttekinthetik a témát. 
216 Ennek a tudatosítására azért lehet szükség, hogy a tanulók értékeljék azt, hogy olyan korba, kultúrába szület-
tek, ahol ezek az értékek a meghatározóak (még ha nem is mindig működnek tökéletesen.) 
217 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/interkult_komm/2_a_kultra_fogalma 
218 Innen eredhet az a megvitatatndó kérdés, milyen mértékben szólhat bele az Unió egy ország belügyeibe, 
kinek a dolga megítélni, mennyire felel meg (vagy tér el) egy ország jogi vagy társadalmi rendszere ezeknek az 
alapértékeknek. Ugyanakkor az uniós támogatások eredhetnek a szolidaritás és esélyegyenlőség alapelvéből is.  
219 Kutathatnak a Brexit után is, milyen félelmek, problémák vezettek ide, hogyan szakad el Nagy-Britannia az 
EU-tól, milyen folyamatok indulnak el. Pl. http://www.portfolio.hu/cimke/brexit , https://hellomagyarok.hu/  

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/interkult_komm/2_a_kultra_fogalma_modellek_s_elmletek_a_kultrrl.html
http://www.portfolio.hu/cimke/brexit
https://hellomagyarok.hu/offtopic/brexit-vagy-bremain-kilep-vagy-marad-az-eu-ban-az-egyesult-kiralysag
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a tanulók interjúkat külföldiekkel: milyennek látják ők a magyarokat,220 mit ismernek Magyar-

országról, a magyar kultúrából. 

 

Az Ajánló apropóján feladatot adhatunk egy-egy európai ország vagy helyszín megis-

merésére. (A Google Maps 'képek'/'belső nézet' funkció révén a tanulók „be is járhatják” a 

helyszínt.) 

 

 

12. lecke – Magyar vagyok – otthon vagyok 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Magyarságtudat, a 'haza' értelmezése – M, 1., 3–4. feladat, ÖK 

 Hazafiság – 2. feladat 

 Identitás, nemzeti és kulturális közösség – 5–6. feladat, NU2 

 Magyarország, a magyar kultúra értékei – 7. feladat, NU1, AJ 

A lecke a személyes magyarságtudattal foglalkozik, bár ezt érzékenyen kell kezelni, mivel a 

kulturális identitást valójában nehéz pontosan megfogalmazni, a felszínre hozni. Ne érezzék 

kényszernek ezt a tanulók! Másik kulcstéma itt a többszörös identitás, a magyar kultúrához és 

nemzethez való kapcsolódás más kulturális háttérrel. A téma könnyen vihet előítéletes, kire-

kesztő megnyilvánulásokhoz is, ebben az esetben próbáljuk feltárni közösen ennek a kérdés-

nek a bonyolultságát.221 

Kapcsolat: 5. Tk. 16. és 18. lecke (közösségek és magyarság), 6. Tk. 5–6. lecke (nemze-

tiségek), 7. Tk. 8. (identitás).  

 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. Két fogalmat vetnek fel ezek a feladatok: a hazáét és 

a magyarságét. A Márai-idézet a haza szóhoz gyakran társított (a gyerekek számára talán ri-

asztó) patetikusságot próbálja enyhíteni: a haza olyan valami, amiből eredsz, ami megjelenik 

a mindennapjaidban, legfeljebb nem tudatosan. Hasonló szemléletű az első feladat: a magya-

rok hasonlóan élik az életüket, hétköznapjaikat és bizonyos pillanatokban tudatosabbá válik a 

magyarságuk. A kitalálandó történetek azonban bármilyen megfogalmazást tartalmazhatnak, 

ráhangoló céljuk van. A 'hazafi' szónak is tágítjuk az értelmét: nem csak a „nagy” emberek 

lehetnek jó hazafik (honleányok), nem csak a különleges történelmi helyzetekben lehet tenni 

valami fontosat a hazáért.222  

                                                           
220 Érdekes tükör és nemzeti önismeret-fejlesztés is lehet az önkritikus szemlélet, azon elgondolkodni, hogy az 
esetleges említett negatívumokkal mi is találkoztunk-e (tehát létező probléma). Torzíthatja a gondolkodást az a 
nézet, ha minden kritikát azonnal elutasítunk, esetleg sértésnek, támadásnak ítéljük meg!  
221 Kis falvakban párhuzamot vonhatunk a beköltözők kérdésével. Mikortól és mitől válik valaki a falu lakójává? 
Ha beköltözik? Ha mindenkit ismer? Ha már x éve ott él? Ha részt vesz a falu életében? Ha úgy érzi, idetartozik?  
222 Az ünnepi hagyományaink és a híres magyarok vagy a magyar történelem nagyjai mellől igencsak hiányoz-
nak a hétköznapi hősök, a maguk körében kitartó, erős, áldozatot hozó személyek példái. Azt a képet sugalmaz-
zuk a gyerekeknek, hogy a hazáért valamilyen „csatában” kell tenni, mivel a haza is „nagy” dolog. A közvetlen 
környezetéért tevő, felelős ember, vagy aki legyőzi nehéz körülményeit kisebb hírértékű... ezért adhatunk ilyen 
jellegű kutatófeladatot is. Az etikatanításban a korábbi években folyamatosan próbáltuk ezt erősíteni: Hősök és 
példaképek (3. évf.), civil szervezetek, önkéntes munka (2., 6. évf.), hátrányos helyzetűek segítése (6., 8. évf.), 
önmegvalósítás (7., 8. évf.). 
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Tanítási javaslat: Az ötödik évfolyamon a 'haza' szó értelmezésénél a „hazamegyek” 

kifejezésből indultunk ki, a kérdés az volt, mikor és vajon mitől érezzük azt, hogy hazaértünk, 

otthon vagyunk.223  

 

3–4. feladat. „Magyar vagyok"-megfogalmazásokat olvashatunk fiktív gyerekszerep-

lőktől és Babits Mihálytól. Megjelennek bennük kérdések, kételyek, bizonytalanságok is, jó, ha 

ezeket a gyerekek is ki tudják mondani. Közvetve pedig az is felvetődik, hogy a biztos magyar-

ságtudatnak együtt kell-e járnia az elfogultsággal vagy a más kultúrák lenézésével? Ezekre is 

rá lehet kérdezni, illetve arra, mi minden erősítheti az ember magyarságtudatát. 

 

5–7. feladat. A szöveg átvezet a magyarság többféle értelmezésére: van politikai-jogi 

és kulturális-nyelvi közösség is, és ezek nem minden esetben fedik le teljesen egymást. A szö-

veg szándékosan nem említ példákat (a 7. feladat esetei kapcsolhatók ide), de minél többféle 

identitást és helyzetet kereshetünk a tanulókkal: határon túli magyarokat, akik más állam pol-

gárai, második vagy harmadik generációs külföldön élő magyar vagy itt élő betelepült család 

gyereke, külföldön dolgozó magyarok, ’56-os menekültek, nemzetiségek. Beszélhetünk arról 

is, nekik mit jelenthet a magyarság, a magyar eredet, miért kezdhet gyengülni vagy az itt élők-

nél mikor kezd erősödni a magyar kötődés. (A nemzetiségekkel, kettős identitással, kettős kö-

tődéssel már korábban, 6. évfolyamon is foglalkoztunk.) A 7. feladat esetleírásaiban fontos az 

egyes szám első személyű fogalmazás: én miért tartom magamat magyarnak?224 A Gyűjte-

mény feladatában a migráció jelenségét is felvetjük is rákérdezünk.225 

Kapcsolat: A magyar társadalom sokszínűsége projekt (87. old.) 

 

8. feladat. A Nézz utána! és az Ajánlóval együtt néhány magyarországi226 értékkel, ne-

vezetességekkel zárjuk a leckét. Mindig érdekesek a tanulók által javasolt értékek, illetve a 

kisebb helyi, kevésbé ismert „csodák”.227 A hungarikumok weboldala folyamatosan bővül a 

nemzeti, települési értékek listájával. 

 

                                                           
223 Tanári kézikönyv 5–6.: „...a tanulók ...elképzelhetik például, hogy egy nagyon távoli helyről érkeznek haza. 
Melyik pontokon, mely helyeken érzik úgy, hogy most már ismerős a környezet, otthon vannak? (Európába érve, 
az országba érve, a tájegységre érve, a településre érve, az utcába érve, a lakásba érve, a szobába érve... – de 
akár érkezhetnek az űrön át is.)” 
224 Egyrészt jelzi, hogy ez inkább érzés, mint megfogalmazható, indokolható érv. Másrészt felmerülhet az: van-e 
joga másnak eldönteni azt, ki számít magyarnak? 
225 Bár a tankönyv írásának idején más aktualitást kap a migráció fogalma (és értéktartalma), a jelenséget nem 
kerülhetjük meg, különösen, mivel a kerettanterv is előírja. Az országok és kultúrák közötti mozgás mindig léte-
zett, jó, rossz vagy semleges következményekkel járva. Fontos két oldalról nézni a kérdést: ahogy a magyarok 
különböző okokból kerülnek más kultúrákba, országokba, úgy Magyarországra is érkeznek külföldiek.  
226 Felvetődhet, hogy az Aggteleki-karszt a Szlovák-karszttal együtt lett világörökség, hiszen határon átnyúló 
képződmény.  
227 Tanári kézikönyv 5–6.: „Ajánljuk a Magyarország száz csodája című háromrészes könyvsorozatot (Totem 
Plusz Kiadó, 2001–2009), amelyben a híres helyszínek mellett rejtett értékek is szerepelnek. A tanulók keres-
hetnek településükhöz közeli helyszíneket. Ezenkívül a ... közismert, jelképes dolgokon túl kereshetnek kevésbé 
ismert, helyi értékeket: ritka madarak, növények, idős fa, sajátos ételkészítési mód, szóhasználat. Ez különösen 
a vidéki, kis falvakban élő gyerekek számára lehet tanulságos.” 
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13. lecke – Együttélés a társadalomban 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Szabályok, szabálykövetés – M, 3-4. feladat, ÖK 

 Közösség és egyén felelőssége, érdekei, együttműködés – 1–2., 7. feladat 

 A szabályok betartása és betartatása, a büntetés – 5–6. feladat, NU, AJ 

 

A társadalmi együttműködés néhány alapvető elvéről lesz szó (a teljesség igénye nélkül): tár-

sadalmi szerződés, aranyszabály, együttműködés és szabálykövetés, illetve a konfliktusos ese-

tekben a „bíró”, a külső igazságtétel szerepe. Nem lépünk fel a jogrendszer, törvényi szabályo-

zás szintjére, sokkal inkább a közvetlenül megtapasztalható esetekről lesz szó. (Ugyanakkor 

jelezhetjük, hogy a jog is ezekből az elvekből ered, és beszélhetünk arról, hogy a törvény és 

jog, a törvényi szintű büntetés hogyan találkozhatnak.) 

Kapcsolat: A közösség működéséről beszéltünk többek között: 5. Tk. 16., 19–21. lecke;  

6. Tk. 1. lecke; 7. Tk. 1., 19–22. lecke. 

 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. A két témafelvető feladat a direkt (pl. közlekedésbiz-

tonsági) és a rejtettebb szabályokról és egyben jogokról is szól. Kapcsolható az egyéni és kö-

zösségi érdekekhez is, valamint a szabadság és a felelősség kérdéséhez. Mi az, amit megtehe-

tek egy közösségben, és mit nem? Ki határozza ezt meg? Sérül-e valamilyen jogom, ha a kö-

zösség (többség) nem enged meg valamit? Ki mindenkit érinthet egy szabálysértés következ-

ménye? Felelős-e a közösség, ha valaki sérül a szabálysértés miatt? Mikortól vállaljon az egyén 

felelősséget a döntéséért? Az információközlő szövegben a társadalmi együttműködés több 

tényezőjét említjük, a lap alján felsorolt fogalmak szerepével külön érdemes foglalkozni, a ja-

vasolt módon is: mi történik, ha nincs meg a közösségben a megnevezett jelenség? 

 

3–4., 7. feladat. Újra a közlekedést vesszük példának: a kölcsönös bizalom, biztonság, 

szabályok belátása és betartása szemben az erőfölény, az erőszak „törvényével”. A szöveg 

kontrasztjával éppen azt mutatjuk meg, miért jobb, ha vannak szabályok, és miért észszerű 

ezeket betartani. Ezt foglalja össze a szöveg is a „szerződés”228 szó újbóli megjelenésével. Ezt 

a bizalmat, kölcsönösséget fejezi ki a hétköznapokban is alkalmazott aranyszabály – amely er-

kölcsi alapként is megjelenik a 19. leckében.229 

Tanítási javaslat: A kísérleti tankönyv feladatához hasonlóan indíthatunk sokféle sza-

bály megfogalmazásával vagy piktogramokkal, pl.: Étkezés előtt moss kezet! Az ünnepségre 

vedd föl az öltönyödet! Mindenki rád vár! Dolgozatírás közben ne beszélgessetek! Ne vedd el 

a tollamat! Kérlek, ne vágj a szavamba! Lépj vissza három mezőt! Csak diákigazolvánnyal lehet 

bemenni! 

                                                           
228 A társadalmi szerződés fogalmáról olvasnivaló: www.rubicon.hu. A felvázolt képet (barbár középkor) azon-
ban árnyalni is lehet: minden emberi közösségen belül kialakul a szabályok és normák rendszere, a „primitív" 
népcsoportoknál is. 
229 A kölcsönösség szerepéről evolúciós pszichológiai szemlélettel: Birkás Béla : Önzetlenség, támogatás, nagy-
lelkűség – részlet 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/ujkori_allamelmeletek_a_legfobb_hatalom_eredete
http://www.evoluciospszichologia.hu/uploads/9/3/4/5/9345921/nzetlensg_fejezet_kzirat.pdf
http://www.evoluciospszichologia.hu/uploads/9/3/4/5/9345921/nzetlensg_fejezet_kzirat.pdf
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5–6. feladat. A szabályszegések büntetésével foglalkozunk. A képeken megjelenik az 

írott – tehát mindenki által ismert –  szabályok (játék, közlekedés) megszegése, ezekben az 

esetekben van kijelölt személy, aki jogosult betartatni a szabályt, figyelmeztetéssel vagy bün-

tetéssel. Beszéljünk arról is, miért van szükség erre a szerepkörre, honnan kap az illető felha-

talmazást erre, hogyan viszonyulunk hozzá.230 A személyközi (pl. válási) konfliktus nem a sza-

bályokhoz kapcsolódik, de ott is megjelenik a külső, törvényi hatalom képviselője mint az 

együttélés egyik szabályozója. Ezután a büntetésre térhetünk át. Sok minden felmerülhet, pl. 

mi alapján hoznak igazságos büntetést, egyáltalán van-e igazságos büntetés, hatékony-e a jövő 

(megelőzés) szempontjából vagy a retorzió a lényeg. Mindenképpen beemeljük a javító-meg-

előző szemléletet a Gyűjteményben szereplő „furcsa joggyakorlat” megismertetésével. 

Kapcsolat: Az 1. lecke végén ajánlott plakátok231 között találunk a resztoratív szemlé-

letről, mediációról is anyagot. 

 

14. lecke – Egyéni és közösségi érdek 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Egyének és csoportok érdekei – M, 1–3. feladat, ÖK1, NU, AJ2 

 Érdekellentétek – 4., 6–7. feladat 

 Érdekérvényesítés – 5–6. feladat, NU, AJ1 

 Az emberiség érdekei (környezetvédelem) – 8. feladat, ÖK2, AJ3 

 

Az együttélés meghatározó tényezője az érdekek rendszere. Konkrét, hétköznapi példákon ke-

resztül elemezzük az érdekeket és kapcsolódásaikat, ütközéseiket. Szeretnénk mintákat is 

nyújtani az érdekérvényesítés korrekt társadalmi módozataira. A leckébe szervesen illeszkedik 

– bár egy külön egységként is feldolgozhatjuk – az emberiség jelen- és jövőbeli érdekeinek 

ellentéte: a jelenlegi fogyasztás és az erőforrások felélése problémaköre.232 

Kapcsolat: Az előző leckéhez több ponton kapcsolódik ('önzés', 'felelősség', kölcsönös-

ség). Bár nem emeljük ki, felidézhetők a konfliktus – melynek egyik lehetséges oka az érdekel-

lentét – kezelésének különböző stratégiái is. 

 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. Az idézet a boldogság iránti igényről szól (kapcsolat a 

4. leckével), egyben összefoglalja az érdekérvényesítés egyik alapelvét. Megtehetjük, hogy az 

óra későbbi szakaszában beszélünk róla, és azt is megvitatjuk, lehetséges-e megvalósítani ezt 

az ideális állapotot, vagy valakinek az érdeke mindenképpen sérül. Az első két feladat célja 

sokféle helyzet felvetése, és ezekben az érdekek keresése – még ne lépjünk tovább a konfliktus 

vagy annak kezelése irányába, de később szerepjátékhoz használhatjuk az eseteket.  

                                                           
230 Megfigyelhető a kettős viszonyulás: a bizalom az iránt, hogy megvédenek, és a hatalomtól való félelem.  
231 http://ofi.hu/plakatok 
232 A tankönyvben nem jelenik meg külön a környezetvédelmi felelősség kérdése, holott az Én és a környezetem 
témához hozzátartozna. Utoljára hatodik évfolyamon volt anyagunk, de legalább egy feladat erejéig nyolcadi-
kosként, érettebben is végig kell gondolni a fő irányokat. 

http://ofi.hu/plakatok
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3–4. feladat. Az egyéni érdek és közérdek megfogalmazása. Ugyanezzel foglalkoztunk 

a hatodikos tankönyv 2. leckéjében. Ott is javasoltuk, hogy ne állítsuk szembe feltétlenül a 

kettőt.233 A felsorolt példákban inkább az egyéni érdek a negatív, illetve a d.) pontban két kö-

zösségi érdek234 is ütközik. 

Kapcsolat: A 7. feladatban szintén érdekellentétekről van szó, azonban kevésbé egyér-

telmű az, hogy a változás jó vagy rossz, ugyanis valamilyen javítás, problémamegoldás az át-

alakítás célja. Az első és negyedik képpáron a természeti környezetet alakították át (játszótér, 

tanösvény), a másodikon a leromlást állítják meg, de a szórakozóhely235 zavarhatja a lakókat. 

Ennél a feladatnál már az érdekérvényesítés módjait is felsorolhatjuk. Az Ajánlóban szereplő 

Himalája c. film egy speciális közösség helyzetét mutatja be. 

 

5–6. feladat. Az asszertivitás fontos nevelési cél, a példaszöveg a középutat állítja kö-

vetendő mintának: nem azt, aki „nem használja ki, ami megilleti”, sem azt, aki „nagyobb helyet 

foglal-e, mint amennyi jár”.236 A valós hír bemutatásának az is a jelentősége, hogy a tanulók 

lássák: az érdekérvényesítés mindennapi gyakorlat, kialakult módozatokkal. Az eset ugyanak-

kor megint csak komplex: a két lakossági csoportnak végül is ugyanazok az érdekei, de más 

preferenciát állítanak fel (felújítás, praktikusság – hagyományőrzés, környezetvédelem).  

Kapcsolat: A Nézz utána! részben a diákjogokra utalunk, amit már minden évfolyamon 

megtettünk (az iskoláról vagy a szabályalkotásról szóló leckékben – 5. Tk. 134. old. Diákparla-

ment, 7. Tk. 113. old.), nem véletlenül. Az állampolgárrá és a demokráciára nevelés része a 

jogaink tudatosítása, a tárgyalási módok tanítása. 

 

8. feladat. A közérdek fogalmát a legmagasabb szintre emeljük: az emberiséget mint 

sajátos érdekekkel rendelkező közösséget vizsgáljuk. Az egyéni érdekek (kényelem, fejlődés) 

és a rövidebb távú érdekek (pl. gazdasági érdekek) következményei rombolhatják a távlati 

(közvetve az egyéni) érdekeket is. Az ötletes, szimbolikus szövegeket feldolgozó kérdések mel-

lett belemélyedhetünk a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés témájába.  

 

 

 

                                                           
233 Tanári kézikönyv 5–6.: „...mikor beszélünk egyéni és mikor közösségi érdekről. Ám a helyzet bonyolultabb en-
nél a két pólusnál. Az egyénnek lehet hosszabb és rövidebb távú érdeke is, és a közösségi érdek is összetevőd-
het egyéni érdekekből. Az érdekek mögött értékek, szükségletek, igények húzódhatnak. ... a célunk ... egy-egy 
helyzet minél sokrétűbb feltárása! Ez az önismeretet, tudatosságot is erősíti, mivel a tanulóknak saját érdekei-
ket is fel kell ismerniük. Jól használható eszköz a gondolattérkép, fürtábra. Ha felmerül a „Kinek volt igaza?” 
kérdés, mutassunk rá, hogy itt nézőpontok, álláspontok vannak, illetve felmérhetjük azt is, egy érdek teljesülése 
esetleg milyen kárral jár a másik félre nézve. Itt fontos fejlesztési cél a másik fél álláspontjának megértése, a 
nézőpontváltás gyakorlása.” 
234 Érdekes kiegészítő, akár kutatási feladat is lehet a 'not in my backyard' jelensége, lásd pl. Kiss Gabriella: A 
helyi környezeti konfliktusok szereplői. 
235 Azt is érdemes végiggondolni, hogy annak, aki átalakít, miért éri meg a befektetés. 
236 Ennek a gondolatnak és a 8. feladatnak az összekapcsolása lehet az emberiség fogyasztásának egyenlőtlen-
ségeiről való beszélgetés. 

http://www.sze.hu/etk/_konferencia/publikacio/Net/tema.htm
http://www.sze.hu/etk/_konferencia/publikacio/Net/tema.htm


FI -504030701 Etika 7. |  F I - 504030801 Et ika  8 .  –  Ta nár i  ké z ikö nyv  
  
 

 117 

15. lecke – Társadalmi szabálytalanságok 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Szabályszegések: csalás, lopás, korrupció – M, 1–5. feladat, ÖK1–2, NU, AJ 

 Negatív társadalmi szerződés – 6. feladat 

 „Nem az én dolgom” – 7–8. feladat, ÖK3 

 

A társadalmi szabályok, normák és ezzel a társadalmi szerződés megszegésének néhány ese-

tével foglalkozunk, a kisebb szabálysértésektől (pl. puskázás) kezdve a korrupcióig.237 Míg a 

szabálysértések egy része helyi retorzióval jár (iskolai büntetés, játékból kizárás stb.), fontos 

tudatosítani a tanulókban a büntetőjogi felelősséget238 is. A szabályszegéseknél elkülöníthet-

jük az erkölcsi, az illem- és a jogszabályok megszegését. A lecke végén olyan eseteket muta-

tunk be, amikor nem történt szabálysértés, szabályszegés,239 „csak éppen” nem segített senki 

a közösségnek. A segítő viselkedés hiánya – bár mély erkölcsi parancs – nem számonkérhető, 

de a társadalmi szolidaritást alapozná meg, ezért fel kell hívnunk rá a figyelmet. 

Megjegyzés: Számíthatunk arra, hogy néhány fogalom ismeretlen lesz a tanulók szá-

mára, vagy úgy érzik, távol állnak ezek az esetek tőlük, ugyanakkor akár környezetükben, akár 

a hírekben találkozhatnak a jelenségekkel. Külön figyelmet fordíthatunk azokra a jelenségekre, 

amelyek társadalmilag elfogadottabbak, pl. a bliccelésre, torrentezésre, puskázásra, protekci-

óra.240 Azonban az Ajánlóban szereplő könyv és film rávilágít arra is – és ezt a pedagógus tet-

szés szerint hangsúlyozhatja a témánál –, hogy a lopás, bűnözés speciális helyzetből is szár-

mazhat: gyermekszegénységből, támogatás hiányából.241 

 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. Ráhangolásként-témafelvetésként három feladatban 

sokféle szabályszegést mutatunk be. A mottó szerint és a dopping esetében az előnyszerzés a 

motiváció, ezeket mélyebben elemezhetjük. Az 1. feladatban sok eset kerül elő, ezekről véle-

ményt is mondhatnak a tanulók, feltárva a maguk számára is, mennyire tartják súlyosnak az 

egyes tetteket. Itt szóba kerülhetnek a különböző retorziók is. A sporton keresztül a csalás és 

sportszerűség242 fogalmán át a 13. leckében már megbeszélt bizalmat, kölcsönösséget idéz-

hetjük fel. 

 

                                                           
237 A korrupcióról háttéranyag: http://mek.oszk.hu/07900/07999/pdf/bereczkei-toth_p.pdf 
238 A téma kiegészíthető azzal, hogy több, törvény által büntetendő esetet gyűjtünk. Nem a fenyegetés szándé-
kával, hanem mert a gyerekek tévesen ítélhetik meg a tetteik súlyát. Hasonlóan a 7. évfolyamon az internetes 
zaklatásnál is külön kiemeltük, hogy amit esetleg poénnak tartanak, az valójában büntethető.  
239 Az Ajánlóban szereplő Viszik a nappalit c. kisfilm különösen érdekes ebből a szempontból. 
240 Készüljünk arra is, hogy így tulajdonképpen szembesíthetjük a tanulókat azzal, hogy ők vagy szüleik, ismerő-
seik rendszeres szabálysértők. Ez kiválthat szégyent vagy ellenállást, bagatellizálást. 
241 Nem a tettek mentegetése a cél, de jobb lenne, ha a társadalom a büntetés helyett más megoldást találna – 
a segítségnyújtás és a szolidaritás erkölcsi elvén túl a saját érdekében (a bűnözői pályáról való elmozdítás) is. 
242 A 7. Tk. 20. leckében is szó volt az előnyről, sportszerűségről, fair play-ről. 

http://mek.oszk.hu/07900/07999/pdf/bereczkei-toth_p.pdf
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3–4. feladat. Az első szakaszban már véleményezhették a tanulók a szabályszegéseket, 

most részletesen elemzünk több esetet. A már ismert fiktív szereplők vitáján keresztül foglal-

hatnak állást. A 3. feladat szövege előkészíti a negatív társadalmi szerződés fogalmát: látszólag 

jól jár243 mindenki.  

Tanítási javaslat: A tanulók – ha érvelni kell – hamar rátalálhatnak a cáfolatra, de ha 

nem, felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy a kérdés az, ki a „mindenki”, és mikor és hogyan jár 

jól. Itt már a nagyobb rendszerek működését is látniuk kell: a működési forrásokat, az ingye-

nesség lehetetlenségét stb. Még egy fontos elem lehet: mit tegyen a külső szemlélő? Van-e 

hozzá „köze”? A lopott CD esetében Péter megpróbálja lebeszélni Lizát a lopásról. Miért? Az 

érvelésben elmondhatjuk, hogy az ilyen esetben a közérdek sérül, a köznek pedig mindenki 

részese. (Hasonló eset: 6. Tk. 4. lecke 4. feladat: virágszedés a parkban.) 

 

5–6. feladat. A korrupció – kiemelt kerettantervi fókuszként – szerepel itt 

fogalommeghatározással. Szükség lehet tanári magyarázatra, a jelenség károkozásának meg-

világítására. (A mottó vicce jó kiindulás244 vagy Arany A fülemüle c. verse.) A hivatalos személy 

dolga, hogy mindenkit képviseljen, és meghatározott elvek alapján ítéljen. Ha a személyes szí-

vességtétel dönt, akkor sérül a verseny vagy az esélyegyenlőség elve. Érdemes arról is beszélni, 

más-e a korrupció megítélése részünkről, ha a kedvezményezett vagy ha a kizárt csoportba 

tartozunk. A korrupció mellé tehetjük a protekciót – orvoshoz jutás vagy iskolai felvételi –, 

amely lehet szívességtétel ismerősnek, családtagnak, tehát nem anyagi előnnyel jár. A korrup-

ció okainak feltárása azonban valószínűleg nem fér be a kereteinkbe. A bonyolult társadalmi 

rendszert vázolja fel a 6. feladat rövid szövege. Ez alapján összefoglalhatjuk az eddig megbe-

szélteket: a példákat elemezzük a normaszegés–károkozás–elfogadottság szerint. Például: 

 
 

7–8. feladat. A humoros képek erős üzenetet közvetítenek, érdemes az 5. képpel kez-

deni, amely szimbolizálja azt, hogy bár a munkát elvégezték, arra már nem terjedt ki a feladat, 

                                                           
243 Hasonlít a helyzet az előző leckében megbeszélt közös legelők problémájához vagy az emberiség rövid és 
hosszabb távú érdekeihez. 
244 A viccben megjelenik azonban az is, hogy a bíró elítéli a megvesztegetési kísérletet – éppen ezt használják ki. 

társadalmi kár

elfogadottság

egyéni érdek

LOPÁS

•vállakozások tönkremennek, mert nincs megfelelő bevétel

•pénzt fordítanak az őrzésre, még több bevételre van szükség

•nő a bizalmatlanság, csökken az emberek biztonságérzete

•sokan teszik és nehéz büntetni

•erkölcsi súlya csökken 

•megszerezni valamit ellenszolgáltatás nélkül 
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hogy az ágat is odébbtegyék. Azt a fajta szűk látásmódot jelenítik meg, amely nem néz túl az 

adott feladaton, még ha egyértelmű is, hogy a munka így értelmét veszíti. Másrészt az auto-

nóm gondolkodás hiányát is jelzi: „nekem ezt mondták, így csinálom”. Természetesen beszél-

hetünk a munka minőségéről, szakértelemről, felelősségről is. Hankiss klasszikus története na-

gyon is ismerős lehet most is. A téma továbbgondolásánál eljuthatunk a konkrét segítség el-

mulasztásához, a be nem avatkozáshoz.245 

 

Projektleckék. A két különálló projekt a népesedési kérdésekkel és azok etikai vonatkozásaival 

foglalkozik – itt a kutatási módszer az adatok elemzése. Az elsőben a magyarországi kisebbsé-

gekkel ismerkedünk (lásd 6. Tk. 5-6. lecke), így kiegészítjük a 12. lecke ismereteit és a toleran-

ciára nevelést. A második projekt elgondolkodtat arról, miért csökken az ország (és Európa) 

népessége, milyen társadalmi okai és következményei lehetnek ennek, ezzel szemben mit je-

lent az emberiség számára az erőteljes növekedés,246 illetve hogyan változhat a világkultúra 

vagy a világgazdaság ettől a súlypontváltástól. Az ajánlott linkeken lévő adatok látványosak. A 

Mars-kolónia 3. részében az együttélés néhány feltételét alakíthatják ki a tanulócsoportok 

(természetesen saját szempontjaik szerint is)247 – ezzel összefoglalva a fejezetet. 

 

Visszatekintő. A záróelem ismét két részből áll: egy a társadalmi-egyéni értékrendek feltárása, 

amelyek fontos tényezői az együttélés minőségének, a másik a fejezet témáinak konkrétabb 

ismétlése. (A feladatok választhatók, az igényelt idő is különbözik.) 

 

 

3. fejezet – Erkölcs, hit, világnézet 

 

A fejezet a kerettanterv hatodik, Én és a mindenség – Hit, világkép, világnézet című tematikai 

egységét dolgozza fel. Ennek résztémái: Az ember mint értékelő és erkölcsi lény, A nagy világ-

vallások világképe, A nagy világvallások erkölcsi tanításai, Párbeszéd és együttműködés.  

 

Kerettantervi kulcskérdések: Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések kö-

zött? Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? Mi a különbség a meg-

                                                           
245 Szó volt már erről 5. évfolyamon a „közöm van” kifejezéssel kapcsolatban. Tanári kézikönyv 5-6.: „Jók az 
olyan videofelvételek, amelyeken megrendezett jelenetekben figyelik az emberek viselkedését, például elmen-
nek-e az utcán fekvő ember mellett. (Mennyi idő után segítenek a járókelők? – 
https://www.youtube.com/watch?v=sVdLmNaDDC8) ('Hősök Tere' program a társadalmi közöny ellen) ” Ha a 
pedagógus fontosnak ítéli a kérdést, kutatómunkának adhatja, majd feldolgozhatják a 'járókelő (bystander)- 
effektust'. Ugyan a téma megjelenik az erkölcsi felelősség körében a 3. fejezetben (19. lecke) mint társadalmi-
pszichológiai jelenség, és ennek megértése (egyfajta önreflexió) hasznos lehet, hogy túl tudjunk lépni rajta. 
246 Ha érdeklődők a tanulók, csatolható ehhez a globalizáció (egymásra ható kultúrák és gazdaságok), a feljődő 
országok kérdése, a környezeti katasztrófa előrejelzései: klímaváltozás, vízhiány stb. Feladatunk erről beszélni a 
gyerekekkel, hiszen mindez az ő felnőttkorukban már egyre nagyobb problémát fog okozni. Az emberiség ek-
kora létszámban és ilyen technikai fejlettség mellett már nem tud nem globálisan létezni, elszigetelt csopor-
tokra bomlani, ezért széles perspektívákban kellene gondolkodni.  
247 A javasoltak helyett felállíthatnak ők is kategóriákat, majd beoszthatják és kidolgozhatják azokat. 

https://www.youtube.com/watch?v=sVdLmNaDDC8
http://tantrend.hu/hir/hosok-tere-kezdemenyezes
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%B3kel%C5%91-effektus
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%B3kel%C5%91-effektus
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győződés, a hit, a világkép és a világnézet között? Milyennek mutatja be a világ kezdetét, mű-

ködését és végét a judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? Mit 

mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a helytelenről? Mit mondanak ugyan-

erről a judaizmus, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások 

közös értékei? Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző keresztény 

felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó vallású embereknek, a keresztényeknek és 

más vallások követőinek, a hívőknek és a nem hívőknek? Milyen új vallási mozgalmak kialaku-

lásának lehetünk tanúi napjainkban?  

 

A 3. fejezet tartalma: A fejezetben az erkölcsi-világnézeti kérdésekkel foglalkozunk, az 

erkölcs tanulásával és kulturális eredetével, a létkérdésekre adott válaszokkal a hit és a vallás 

kereteiben, valamint néhány vallás megismerésével és az alapvető erkölcsi parancsaikkal: a 

szeretettel és az élet tiszteteletével. Az egyházak társadalmi-történeti szerepéről is beszélünk, 

felvetve néhány korunkra jellemző kérdést. 

Kapcsolat: A hatodik évfolyamon volt szó a létre vonatkozó kérdésekről (6. Tk. 19–20. 

lecke), a hetediken az erkölcsi értékekről (7. Tk. 5. lecke) 

 

Célok: Ismerkedés a világ jelenségeire vonatkozó kérdésekkel, saját világnézet feltá-

rása, a jó, rossz, hit fogalmainak körüljárása. Toleranciára nevelés, a mások véleményének, 

hitének, értékrendjének tiszteletben tartása, a vallások egyenrangúságának elfogadása. Kul-

turális sokszínűség tudatosítása, a vallások és közös elemeik megismerése. Az élet tiszteleté-

nek mint értéknek megerősítése, az aranyszabály, a szeretet mint viszonyulás és cselekvés 

fontosságának megértése. 

Fogalmak, amelyekkel találkozunk / amelyeket értelmezünk: erkölcsi látásmód, érték-

ítélet, jó és rossz, etikai probléma, erkölcsi döntés, világnézet, hit, hívő, ateista, vallásos, világ-

vallás, judaizmus, kereszténység, iszlám, egyistenhit, teremtés és világvége, távol-keleti vallá-

sok, hinduizmus, buddhizmus, többistenhit, együttélés, aranyszabály, tízparancsolat, feleba-

rát, szeretet, az élet tisztelete és védelme, egyház, vallásszabadság, a hit terjesztése, jótékony-

ság, társadalmi szerepvállalás. 

 

Összefüggések: A világnézeti, vélemény- és vallás különbözőségek megbeszélése után 

mindig a közös, emberi és kulturális alapokat hangsúlyozzuk: a fő erkölcsi parancsokat, szabá-

lyokat. 
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A fejezet 7 leckét tartalmaz: 

16. Honnan van a jó és a rossz? 

17. Hit, vallás, világvallás  

18. Ábrahámi vallások 

19. Tanítások a szeretetről 

20. Tanítások az élet tiszteletéről 

21. Európa vallási arculata 

22. Az egyházak társadalmi szerepvállalása 

+ Projektek: Egy etikai probléma körüljárása, A Mars-kolónia 

+ Visszatekintő 

 

A fejezet tartalmi egységei: 

 Erkölcsi alapkérdések, az erkölcs eredete – 16. lecke + Egy etikai probléma körüljárása 

projekt 

 Hit, istenit, vallás, világvallások – 17–18. lecke 

 Erkölcsi alapparancsok: a szeretet és az élet védelme – 19–20. lecke 

 Az egyházak Európában és Magyarországon – 21–22. lecke 

 

Tanári ráhangolódás: Melyek világnézetem alapjai és mi lehet ezek eredete? Isten-

hívő/vallásos vagyok-e? Volt-e világnézetemben életem során változás? Mely értékek, erkölcsi 

elvek a legjellemzőbbek értékrendemre? Mely értékek, erkölcsi szabályok megszegését érzem 

a legsúlyosabbnak? Mi a véleményem az élet elvételéről (embereké vagy más élőlényeké)? 

Milyen esetekben adnék erkölcsi vagy jogi felmentést? Hogyan fogalmaznám meg, mi a szere-

tet és mi a felebaráti szeretet? Melyik hogyan jelenik meg az életemben? Mi a véleményem a 

vallászabadságról mint alapvető európai értékről? 

 

 

16. lecke – Honnan van a jó és a rossz? 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Jó és rossz karakterek a mesékben és a valóságban – 1–3. feladat, AJ 

 Az erkölcs eredete – 4–5. feladat, NU 

 A tízparancsolat mint alapérték – 4. feladat 

 Az egyén erkölcsi szemlélete – Mottó, 5–6. feladat, ÖK 

 

Az erkölcsi gondolkodás két alapfogalmát: a jó-t és a rossz-at járjuk körül. A társadalmilag meg-

határozott jó cselekvésekkel a társadalmi együttműködés, az értékek témájánál foglalkoztunk. 

Most részben a vallásból eredő, a kultúra részévé vált erkölcsi parancsokról beszélünk, más-

részt az erkölcsi szabályokat mint tanulás útján elsajátított, egyénileg kialakított mentális ele-

meket is vizsgáljuk, és ebből eredően a jó és rossz különböző értelmezéseiről is szó lesz. 

 Mottó + kérdések. A mottó valójában az 5. és 6. feladathoz köthető, mivel az erkölcs 

szubjektivitását mutatja be, ugyanakkor rendkívül fontos annak észrevétele, hogy hajlamosak 
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vagyunk ugyanazt a cselekedetet hol jónak, hol rossznak megítélni, attól függően, ki teszi. Ezzel 

rögtön az erkölcs egyik alapkérdéséhez nyúlunk: vajon egy erkölcsi elv, szabály, „parancs” min-

denkire vonatkozik, vagy ez változik, vannak-e kivételek? A korábbi leckék, különösen a 2. fe-

jezet feldolgozása során bizonyára rengeteg etikai probléma került elő, ezeket ilyen szemszög-

ből is lehet vizsgálni. 

Tanítási javaslat: Kérjük meg a tanulókat, hogy próbálják megfogalmazni a törzsfőnök 

vagy a megemlített többi személy erkölcsi elvét. Pl. „Rabolni jó, ha magamnak rabolok.” Van-

nak-e olyan általános elveik, amelyek alapján cselekedni tudnak? Megbeszélhetjük azt is, mi 

lehet ezeknek és mi lehet általában az erkölcsi elveknek a funkciója.248 

 

1–3. feladat. A jó és rossz fogalmáról kézenfekvő a mesék kapcsán beszélni, akár klasz-

szikus mesét is felidézhetünk. A modern mesében – A Gyűrűk Ura – bár vannak egyértelműen 

jó és rossz karakterek, Tolkien az átmenetet is érzékelteti.249 Beszélhetünk más történetekről 

(regény, film), ahol kiderülhet, hogy az olvasó szeretne azonosulni a jó főhőssel és a gonosz 

legyőzésének örömével. Fokozatosan átlépve a valóságba, keressünk árnyaltabb vagy több di-

lemmával szembesülő személyeket, így már láthatjuk a viselkedésünk összetettségét is.250 

Megjegyzés: A 3. feladatban természetesen nem kell megnevezni a személyt, erre hív-

juk fel a figyelmet! Szintén vigyázzunk a megfogalmazással: „...a háttérben álló feltételezett 

tulajdonság” csakugyan feltételezett, nem lehetünk biztosak benne. 

 

4. feladat. Három részre bontható, az információs szöveg első része felveti az erkölcs(i 

tudásunk) eredetének kérdését. Tanuljuk, velünk született, tudatosan formálható, alakítha-

tunk rajta magunk is? Ahogy az etikaórán már többször kértünk önreflexiót a gyerekektől, ki-

csit elgondolkodhatnak rajta, vajon honnan származnak az ő saját ítéleteik. (A kérdést részle-

tesebben az 5–6. feladat bontja ki majd.) Ezzel párhuzamosan felvetődik a kérdés, hogy a kö-

zösség maga alkotja meg (és ha igen, vajon hogyan) a közös normákat, vagy „kívülről” kapta 

őket. A harmadik rész a vallásos világnézetet mutatja be, és ez egyben a fejezet egyik fontos 

célja: a különböző világnézetek felvázolása.251 A feladatok fókuszában a tízparancsolat értel-

mezése és aktualitása áll, a szokásos módon, minél több indoklással, példával alátámasztva. 

Kapcsolat: A Ne ölj! paranccsal külön, a 20. leckében foglalkozunk. (A 19. lecke az új-

szövetségi „Szeresd felebarátodat...” elvet járja körbe.) 

 

                                                           
248 Ezzel tulajdonképpen magát az erkölcsöt definiáljuk. De vigyázzunk, az erkölcsnek több definíciója létezik, 
sok kérdés vetődhet fel. 
249 Szarumán, Boromir vagy Denethor a hatalomvágyuk miatt kerülnek közelebb a rossz oldalhoz. 
250 Érdekesség, hogy az evolúciós pszichológia is feltételezi az emberről ezt a kettősséget: az embernek veleszü-
letett hajlama és késztetése van az együttműködésre és a csalásra is, a segítőkészségre és a bántásra, a cso-
portba fogadásra és a kiközösítésre, a büntetésre és a megbocsátásra is. Ajánlott irodalom: Bereczkei Tamás: Az 
erény természete (Typotex Kiadó, 2009), Matt Ridley: Az erény eredete (Akadémiai Kiadó, 2011). 
251 Nem hittant tanítunk itt, de a vallásos gondolkodás megértése a nem hívők számára is fontos, illetve a tízpa-
rancsolatban kifejezett alapelvek közös pontként jelenhetnek meg hívők és nem hívők számára. Egy-egy vallás 
fontosnak tartott értékei beépülnek, beépülhetnek a kultúra egészébe, ugyanakkor nem lehet teljesen kizáróla-
gosnak tekinteni egy-egy érték vallási eredetét. 
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5–6. feladat. Mindkettő az egyéni értékrendek különbségével foglalkozik, tartalmas ki-

egészítés kapcsolódik hozzájuk a Gyűjteményben. Választhatók vagy felcserélhető a sorrend-

jük. A Lázár Ervin-mese azt is megmutatja, hogy mindkét király választásában pozitív érték je-

lent meg, tehát nem mondhatjuk, hogy csak az egyikük döntött „helyesen”. Kitérhetünk arra 

is, van-e értelme egy ilyen esetben azon vitatkozni, kinek volt igaza. A másik gyűjteményes 

feladat információs szövegekkel vezeti be az erkölcsi tanulásról, döntésről, szándékról és kö-

vetkezményekről szóló, élethelyzetekre kérdező feladatokat.252  

Tanítási javaslat: Ha az 5. feladat információs szöveg harmadik pontjában (Gyűjtemény 

151-152. old.) nehéz a tanulóknak megkülönböztetni az eseteket, találjunk ki mondatkezdé-

seket, pl.: a) Így kell tennem, ezt tartom helyesnek... b) Szegény, milyen rossz lehet neki... c) 

Mit fognak gondolni a többiek, ha nem teszem meg... d) Mi lesz, ha rájönnek, hogy én tettem? 

e) Nem lenne okos dolog, ha... f) Nem teszem meg, mert én sem szeretném, ha velem ez tör-

ténne... g) Anya mindig azt mondja, hogy... h) Mindenki így teszi, akkor én is... i) Isten szerint 

bűn az, ha... 

A kutatási feladatokban Szókratész felidézése részben kitekintés az etika mint a filozó-

fia egyik ága felé. Másrészt a keresztény hagyomány mellett a görög-római eredetet is kiemel-

hetjük.  

 

 

17. lecke – Hit, vallás, hitvallás 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Létkérdések, kérdések a tapasztalaton túli világról – 1. feladat, ÖK 

 Isten léte – Mottó, 2–3. feladat, AJ2 

 Vallások, világvallások – 2., 4. feladat 

 A távol-keleti világvallások – 4–6. feladat, NU, AJ1 

 

A lecke a világnézet kérdései közül a világ eredetére, működésére és az isten(ek) létezésére 

vonatkozókkal foglalkozik, közvetve pedig a megismerés lehetőségeivel. Elsősorban a kérdés-

felvetésre koncentrálunk, és az ezekre adható különböző válaszokra, majd a vallásokra térünk 

rá, és megemlítünk néhány távol-keleti vallást, amelyeket a későbbiekben összevetünk a kö-

zel-keleti eredetű, az európai kultúrát jobban meghatározó vallásokkal (18. lecke). 

Kapcsolat: 6. Tk. 19–20. leckék 

                                                           
252 A harmadik rész példáiban nagyrészt Lawrence Kohlberg kategóriái jelennek meg, de szintekre helyezés nél-
kül. Természetesen a válasz is komplex lesz, egyes esetekben más-más hatás érvényesül jobban. Célja ismét az, 
hogy a gyerekek elgondolkodjanak azon, hogyan működik az ő ítéletalkotásuk, ez önismeretet is fejleszt. 
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Mottó + kérdések. 1. feladat. A mottó a történelmi-kulturális tanulmányok253 felidé-

zésével elindíthat beszélgetést az istenhit szerepéről az ember életében.254 A létezik/lé-

tezne/kitalálni szavak már az Istenről, Isten létezéséről való gondolkodást is felvetik. Az 1. fel-

adat szövege és kérdései elsősorban azt mutatják be, hogyan töpreng valaki a létkérdésekről, 

hogyan lehet vajon megtudni valamit, hogyan lehet vagy lehet-e vitatkozni ilyen kérdésekről. 

Tanítási javaslat: Koncentráljunk a szövegben felmerülő kérdésekre. Bátoríthatjuk a ta-

nulókat további hasonló, vagy más témára vonatkozó kérdések felvetésére. Elemezhetjük az 

állításokat és cáfolatokat, rámutatva, hogy a maga logikájában mindegyik igaznak tűnik. A szö-

veg alkalmas arra is, hogy rámutassunk, a tudományos, megismerő gondolkodás is úgy műkö-

dik, hogy megfigyelt jelenségekről kérdéseket, feltételezéseket alkotunk, amelyeket igyek-

szünk alátámasztani. Ha a tanulók véleményt formálnak a szöveg kapcsán, ne a „helyes vá-

laszt” keressük, hanem további kérdésekkel segítsük a gondolkodást.255 

 

2–3. feladat. Az ismeretközlő szöveg kategóriákba rendezi az Istenről való gondolkodás 

módjait. (A 3. feladat b. pontja ezt még tovább árnyalja.) Hasznos lehet valamilyen grafikai 

szervező ábrába rendezni az információt. Fontos, hogy a világnézeteket egyenrangúnak mu-

tassuk be, és megértessük a tanulókkal, hogy nem nézhetik le az övéktől különböző világnéze-

tet.  

Megjegyzés: A tantárgy egyik kritikus témájához értünk, mivel a tanulókat nem kérhet-

jük arra, hogy nyilvánítsák ki saját világnézetüket vagy véleményüket a világnézetekről, vallá-

sokról.256 (Érdemes ezt a téma felmerüléskor tudatosítani.) Ezért ezt vagy anonim módon te-

gyék (3. feladat b. pont), vagy szerepbe helyezkedve (3. feladat a. pont) vagy saját maguk szá-

mára (Összegző kérdések). 

 

4–6. feladat. A 4. feladat bevezető rövid szövege a vallásokra fókuszál, és így kezdünk 

bele öt fontos vallás bemutatásába. (Átrendezhetjük a feladatokat úgy is, hogy a 101–102. 

oldal szövegét és feladatait is hozzárendeljük, és úgy vetjük össze a vallásokat.) A három fel-

adat (+ a kutatómunka, illetve filmajánló) csak arra elég, hogy a tanulók a két bemutatott vallás 

néhány fő világnézeti elemét felidézzék, és bár történelemből biztosan tanultak róluk, most 

kicsit elemezzék, ebben a reinkarnáció fogalma és a jin-jang szimbólum segít. 

                                                           
253 Akár konkrétan a francia felvilágosodás korában élő különböző elképzeléseket is összevethetjük. De a mottó 
kapcsán ne mélyedjünk bele nagyon a történelembe, ez visszafoghatja a tanulók saját kérdésfelvetéseit.  
254 Forrásanyag például, kutatómunkának is adható: http://ofi.hu/tudastar/teremtesmitoszok, sorozat 1 
https://www.nyest.hu/hirek/az-ateizmus-kezdetei, 2 https://www.nyest.hu/hirek/a-vallas-biralata-a-19-
szazadban 3 https://www.nyest.hu/hirek/a-vilag-kezdeten-es-azelott 4 
https://www.nyest.hu/hirek/istenervek-es-ellenvetesek 5 https://www.nyest.hu/hirek/mit-neveznek-istennek 
6 https://www.nyest.hu/hirek/az-orokkevalo-es-a-halandok 7 https://www.nyest.hu/hirek/miert-lennenk-hal-
hatatlanok 
255 A hit kérdése annyira megalapozza a személyes véleményt, hogy a pedagógusnak itt különösen fel kell ké-
szülnie, hogyan tud úgy megnyilvánulni, hogy megtartja a „semlegességet”. 
256 A vallási vagy más világnézeti meggyőződés szenzitív személyes adatnak számít. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjo-
gok_alkotmanytan_ii/ch02s05.html Ezenkívül sajnos az intoleranciával is számolni kell. De még ha egymással 
különösen elfogadók is a gyerekek, a megtudott információt továbbadhatják. 

http://ofi.hu/tudastar/teremtesmitoszok
https://www.nyest.hu/hirek/az-ateizmus-kezdetei
https://www.nyest.hu/hirek/a-vallas-biralata-a-19-szazadban
https://www.nyest.hu/hirek/a-vallas-biralata-a-19-szazadban
https://www.nyest.hu/hirek/a-vilag-kezdeten-es-azelott
https://www.nyest.hu/hirek/istenervek-es-ellenvetesek
https://www.nyest.hu/hirek/mit-neveznek-istennek
https://www.nyest.hu/hirek/az-orokkevalo-es-a-halandok
https://www.nyest.hu/hirek/miert-lennenk-halhatatlanok
https://www.nyest.hu/hirek/miert-lennenk-halhatatlanok
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjogok_alkotmanytan_ii/ch02s05.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjogok_alkotmanytan_ii/ch02s05.html
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18. lecke – Ábrahámi vallások 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Az ábrahámi vallások jellemzői, kapcsolódásaik – M, 1–3., 5. feladat, 

 A vallások különbségei és azonosságai – 4. feladat, ÖK 

 A vallások együttélése – 5. feladat, NU 

 

Folytatjuk a vallások bemutatását,257 a lecke címe érdekes pontra világít rá: a vallások erede-

tének egy közös elemére. További hasonlóságokat hangsúlyozunk: a kinyilatkoztatást, az egy-

istenhitet, és a teremtés/világvége pontját. Az irodalmi idézet példabeszéde is a közös alapo-

kat említi, Jeruzsálem példája pedig azt mutatja be, hogy ugyanaz a dolog lehet szent külön-

böző vallások számára is. 

Megjegyzés: Ez utóbbi példa, és maga a téma természetesen a konfliktusok megjele-

nését is elő fogja hívni. Készülhetünk arra is, hogy az aktuálpolitika által felnagyított vagy le-

egyszerűsített problémákat halljuk a gyerekektől. A különbségeket, konfliktusokat, problémá-

kat nem lehet letagadni, de próbáljuk a tanulókat a kritikai, alapvetően előítéletmentes gon-

dolkodásra késztetni. Rámutathatunk, hogy a vallási különbségek nagyon könnyen fordíthatók 

erőszakos konfliktussá,258 és mindkét oldal felhatalmazva érezheti magát a 'jogos' erőszakra, 

ebből a körből pedig nagyon nehéz kilépni.  

Kapcsolat: A 21. leckében a vallási toleranciáról is szó lesz mint európai alapértékről. 

 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. A Koránból vett idézet már jelzi azt, hogy az iszlám 

vallásról is szó lesz, közvetve pedig a szent könyvek szerepét a vallásokban. A három vallás 

összevetésekor – más tantárgyi, illetve kulturális ismeretek felidézésével – a hasonlóságokat 

is emeljük ki: mindegyik vallásnak van saját szokás- és szimbólumrendszere, amelyet illik tisz-

telni, ahogy mi is elvárjuk a tiszteletet saját kultúránk iránt. 

Tanítási javaslat: Mivel a követező feladat visszatekint a távol-keleti vallásokra is, azok 

szimbólumrendszereit is felidézhetjük, illetve ha pl. készültek tanulók kiselőadással, az jól ide-

fűzhető, ahogy a személyes tapasztalatok is. 

 

3. feladat. A rövid szövegben és a feladatokban az eddig említett vallások közös voná-

sait és fő világképi különbségeit emeljük ki.  

Tanítási javaslat: Az állítások és a fogalmak kapcsán kiemelhetünk néhány szempontot, 

ami a vallásokat meghatározza, közvetve a „világkép” fogalma is alaposabb értelmezést kap. 

Honnan ered a világ, mi működteti, mozgatja, volt-e teremtés (akarat vagy tudat), vannak-e 

emberen (természeten) túli, ember feletti erők, mi Isten szerepe, egy vagy több isten létezik, 

                                                           
257 A világvallások tanításainak megismeréséhez, valamint napjaink kérdéseire adott válaszaikhoz érdekes forrás 
a körinterjú: https://istentudja.24.hu/2018/02/11/isten-tudja/ 
258 Lásd például katolikus-protestáns ellentét Észak-Írországban vagy a délszláv háború. 

https://istentudja.24.hu/2018/02/11/isten-tudja/
https://mno.hu/migr_1834/vallashaborunak-alcazott-etnikai-konfliktusok-852491
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van-e felettes (erkölcsi) ítélkezés, van-e más létállapot? Bár az előző leckében is szó volt ezek-

ről, ott csoportosítottuk a gondolatköröket, most a tanulók maguknak is megválaszolhatják a 

kérdéseket külön-külön, így kirajzolódhat számukra saját világképük. 

Megjegyzés: A világkép mellett a vallások erölcsi-életviteli útmutató szerepére is kitér-

hetünk, illetve arra, hogyan következhetnek ezek a vallás világképéből.259 (Kapcsolat: 21. lecke 

Összegző kérdések) A következő leckékben szó lesz néhány erkölcsi parancsról, de nem min-

den vallásra lebontva.  

 

4. feladat. A szöveg értelmezését maguk a fiktív gyerekvélemények segítik, ugyanakkor 

vitát is indíthatnak. Lehet-e igaz mindegyik vallás, ha nem, mi alapján dönthető el, melyik az 

'igaz'? Zalán első véleménye – „mit gondolnak arról, mire jogosítja fel őket az...” – felveti a 

vallások „igazsága” mellett az emberi tényezőt is: mit van joga tenni egy embernek, ha azt 

gondolja, az ő vallása az igazi?260 

5. feladat. A vallások egymás mellett élésére ad példát Jeruzsálem, ugyanakkor a meg-

ismerő-kutató célú feladat által a vallási konfliktusok is felmerülhetnek. 

 

 

19. lecke – Tanítások a szeretetről 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 A szeretet jelentése, a szeretet parancsa – M, 1–2., 5. feladat, ÖK1-2, AJ 

 Az emberek egyenértékűsége – 3. feladat, ÖK3 

 Az aranyszabály a vallásokban – 4. feladat 

 Viselkedés a másik emberrel – 6–7., 9. feladat, NU2 

 Gazdasági etika – 8. feladat, NU1 

 

Vallási tanítások kereteiben, de általános erkölcsi parancsként beszélünk a szeretetről mint az 

embertárs iránti viszonyulásról és megnyilvánulásokról. A lecke párban áll a 20. leckével, 

amelyben a másik alapszabályt elemezzük: a Ne ölj! (enyhébb értelemben a Ne bánts mást!) 

parancsot. Ennek a két témának a középpontjában az emberi viselkedés áll, erről pedig renge-

teg példát tudnak hozni a tanulók. Mikor, kinek és miért segítünk vagy miért nem? Bármilyen 

eset kerül elő, a megfelelően mély elemzéssel összetett erkölcsi helyzeteket, etikai dilemmá-

kat és sok önismereti, valamint társadalmi kérdést is feltárhatunk. 

 

                                                           
259 Lásd 152. lábjegyzet. 
260 Számtalan történelmi példát hozhatnak a tanulók, törekedjünk arra, hogy sokféle vallást érintsenek. Próbál-
ják elválasztani a valódi vallási konfliktust az egyéb – hatalmi, gazdasági – hátterű, de vallási színezetet kapó, 
vagy azt kihasználó cselekvésekkel. Mélyebb beszélgetésekben továbbmehetünk a vallás társadalmi hatásaira, a 
hívőktől várt viselkedési vagy viszonyrendszerre. Nem akkor alakul ki társadalmi-vallási konfliktus, amikor min-
denki a saját templomába megy, hanem amikor kulturálisan eltérő életmódot folytatnak híveik, különösen ha 
az jogrendszerbe is ütközik (pl. többnejűség).  
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Mottó + kérdések. A biblai idézet a lecke több fontos fókuszára utalhat: a vallási ere-

detre, a vallási vezetők erkölcsi útmutatására, a szeretetre mint parancsra és az embertárs 

értékére, azaz a „morális alanyok” körére. A vonatkozó kérdés – „reális elvárás-e, hogy min-

denkit szeressünk?” – előrevetíti a szeretet definíciójának problémáját, de logikailag kiegészít-

heti az, hogy mindenkire vonatkozik-e a szeretetparancs, vagy bizonyos csoportok, emberek 

esetében „felmentést kapok” alóla?261 

 

1–3. feladat. A feladatok a kulcsszavak általános értelmezését célozzák meg. Ki hogyan 

értelmezi, mi a szeretet, az egyenlőség, az álszentség, az önzés, a segítség vagy a kivételezés, 

csalás stb.? Ezeket példákkal is érdemes alátámasztani (hasonlóan az 5. feladathoz). 

 

4. feladat. Az aranyszabály újra és újra előkerül mint a helyes viselkedés egyik legalap-

vetőbb iránymutatása. A feladat célja ennek újabb elemzése, értelmezése. Az idézetek bemu-

tatása közvetve arról is szól, hogy a vallásokat mint erkölcsi elveket, tanácsokat is felmutató 

gondolatrendszereket is megismerjék a tanulók. A hasonló szövegek a közös vonásokra irá-

nyítják a figyelmet, itt utalhatunk az előző lecke 4. feladatára. 

 

5–7. feladat. A felebaráti, embertárs iránti szeretet értelmezése fontos. A példák átfe-

désben lehetnek a bevezető feladatokéval, de így strukturáltan felmutatva szélesebbre nyitjuk 

velük a morális felelősség körét, pl. felelős vagyok-e az idegenekért? Az irgalmasságról, a fele-

baráti szeretetről szóló klasszikus és mai példa is erről szól. 

Tanítási javaslat: A 7. feladat kapcsán újra beszélhetünk az önkéntes munkáról, az is-

kolai közösségi szolgálatról (lásd 6. Tk. 9. lecke): mi értelme lehet az önkéntes, viszonzás nél-

küli munkának, mit kaphatunk cserébe? Azt is  átgondolhatják a tanulók, ők vagy családjuk, 

ismerőseik mikor részesültek másoktól kapott valamilyen adományban.262 Beszélhetünk a civil 

szervezetek működéséről, amikor valaki tartósan köteleződik el egy segítő tevékenyéség mel-

lett. Azt is fontos kiemelni, hogy egy társadalom működésének komoly területét fedi le ez a 

fajta munka. A 22. lecke 6. feladatához hasonlóan beszélhetünk a közvetett támogatási mó-

dokról,263 a tanulók megfogalmazhatják vagy kutatómunka segítségével megtervezhetik, mi-

lyen területeken végeznének szívesen önkéntes munkát. 

 

8. feladat. Érdekes felvetés, hogy egy látszólag csak versenyre alapuló területen fon-

tosak-e az etikai szempontok, és ha igen, vajon mennyire érvényesíthetők. (Felidézhetjük a 7. 

                                                           
261 A pozitív viszonyulást előíró parancsnak (Szeress! Segíts!) komoly kérdései ezek, és itt különösen észrevehe-
tik a gyerekek azokat az ellentmondásokat, amelyeket mások, például a felnőttek viselkedésében látnak, érve-
ikben hallanak. A Lehet-e mindenkit szeretni, mindenkit támogatni? kérdésre már onnan kezdve gyakran nem a 
válasz, ha a saját körünk, életünk, vagy szűkebb csoportunk érdekei veszélybe kerülnek. Az emberre egyszerre 
jellemző a segítőkészség, altruizmus és a csoportján kívüli emberek kizárása, veszélyként kezelése. Az emberi-
ség számának és a mobilitásának növekedésével azonban a csoporthatárok összeértek, ezért egyre nehezebb 
rangsorolni a segítendők köreit.  
262 Keressenek közeli példákat, pl. az iskola szülői munkaközösségének feladatai (ebben saját szüleik is részt ve-
hetnek), vagy a szomszéd néni rendszeres segítése stb. 
263 Akár arról, milyen fontos legalább a támogató légkör, az elismerés, a tevékenység értékének felismerése. 
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Tk. fair play-ről szóló 20. leckéjét is, ahol hasonló a kérdés a sporttal kapcsolatban.) Ezt meg-

közelíthetjük gazdasági-társadalmi szempontból is, a szövegek–  a fejezethez illeszkedve – a 

vallási iránymutatásokból indulnak ki.  

 

9. feladat. A képregény az együttműködés, az aranyszabály fontosságát jeleníti meg. A 

lecke záróelemeként nem szükséges hozzá magyarázat, reflexió, kreatív zárásként használhat-

juk, de akár bevezető feladatként is. 

 

 

20. lecke – Tanítások az élet tiszteletéről  

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Az élet egyedisége, értéke – M, 3. feladat, AJ1 

 Az élőlények életének tisztelete – 1–2., 8. feladat, NU3, AJ2 

 Az emberi élet tisztelete, a Ne ölj! parancs – 3–6. feladat, ÖK, NU1, 4 

 Gyűlölet, agresszió – 7. feladat, NU2 

 

Vallási tanítások kereteiben, de általános erkölcsi parancsként beszélünk a legfontosabb tiltó 

parancsról: Ne ölj! vagyis Ne bánts mást! (A lecke párban áll a 19. leckével, amelyben a fő 

előíró alapszabályt értelmezzük. A parancs bármilyen egyértelmű is – különösen ha az arany-

szabályból indulunk ki – a valódi életben is nagyon sok ellentmondást tartalmaz.264 Éles hely-

zetekben éppen az alapparancsok kerülhetnek ütközésbe,265 de az állatok, növények életének 

tisztelete is sok kérdést felvet, és erős önreflexiót kíván.266 

Megjegyzés: Ez utóbbi téma kapcsán újfent kitekinthetünk a környezetvédelem felé, 

hasonlóan a 14. leckéhez, ezúttal az etikai szempontokat hangsúlyozva. Ugyanígy beilleszthet-

jük a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek vagy az emberi jogok kérdését: mindezeknek ko-

moly erkölcsi alapjuk is van. 

 

Mottó + kérdések. 1–2. feladat. Az élet megszűnéséről szól a három bevezető feladat, 

így a halál, a megsemmisülés különböző formái kerülhetnek szóba. Mint a fogalom értelme-

zése, az előzetes tudás és érzelmek feltárása kapcsán jó, ha minél többféle gondolat fogalma-

zódik meg. A mottó általánosabbra nyitja a témát, a feladatok azonban már a mások miatt 

bekövetkezett halálra koncentrálnak – egyelőre az állatokkal kapcsolatban. A kontraszt, hogy 

élelemért, de az élet értékének tiszteletével pusztul el a vad, vagy szórakozásból, haragból, 

                                                           
264 Lásd 256. lábjegyzet. A csoport vagy önmagunk védelmében elkövetett agresszió általában elfogadottabb, 
sőt hősiesnek számít, mivel a saját életét veszélyezteti a védő. A fő kérdés, hogy egyértelmű-e, ki indítja az ag-
ressziót és miért, illetve miért nem működnek ez esetben a másfajta megoldások. 
265 https://24.hu/elet-stilus/2016/05/22/letezik-jogos-emberoles-isten-tudja/ 
266 Az emberi alaplétforma is, a modern pedig extrém mértékben hat a környezetére, nagyrészt kihasználva, 
kizsákmányolva azt. Fontos tudatosítani azt a dilemmát, hogy ennek változtatásához lemondásra és az erőfor-
rások átcsoportosítására van szükség. Azzal szembesülni, milyen rombolásért vagyunk közösen és egyénileg is 
felelősek, a felnőtteknek is nehéz. 

https://24.hu/elet-stilus/2016/05/22/letezik-jogos-emberoles-isten-tudja/
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esetleg közöny miatt, rendkívül sok – etikai és praktikus – kérdést vet fel, annál is inkább, mert 

az állatokra nem vonatkozik olyan erősen a Ne ölj! parancs a mi kultúránkban.267 

 

3–6. feladat. Az információs szöveg már felveti a kérdés kettősségét: a másik ember 

életének elvétele alapbűn, ugyanakkor a megítélés széles skálán mozog, és koronként változik. 

Ennek egyik alapvető példája a halálbüntetés kérdése: az élet elvételének tiltása vonhatja-e 

maga után az élet elvételét? Próbáljuk meg a tanulókkal az ellentmondásokat is felfedeztetni, 

kitérve a büntetés módjaira is. A törvények vizsgálata azért lehet érdekes, mert a „szemet 

szemért”268 elv helyett rengeteg körülményt vehet figyelembe a büntetőeljárás.269 A szöveg-

gyűjtemény két részlete a katonák dilemmáját elemzi, az egriek célja egyértelmű, de a dalszö-

veg felveti azt a kérdést is, mi indokolhat egyáltalán egy háborút. Az abortusz és az eutanázia 

megbeszélése az életminőséghez és önrendelkezéshez való jog kérdését is felveti. Az informá-

ciós szöveg fontos mondata, melyet érdemes magyarázni, példákkal kísérni: „...minden egyes 

eset mögött személyes tragédiák állnak...”. 

Megjegyzés: Nem feladatuk a diákoknak igazságot tenni vagy most kialakítani saját el-

vüket a kérdésekben, az viszont fontos, hogy lássák a társadalmi-erkölcsi komplexitásukat, és 

azt, hogy belekerülhetünk ilyen döntési helyzetekbe. Mindenképpen érintsük azt a kérdést, 

hogy van-e harmadik út a kritikus helyzetekben, amelyekre az abortusz és az eutanázia az egyik 

megoldás. Különösen a szexuális felvilágosítás és a fogamzásgátlás kérdését vonjuk be, vagy 

szóba kerülhet az örökbeadás, a hospice szolgálat is.  

 

7. feladat. Míg az emberölésről a tanulók távolságtartással tudnak beszélni, a gyűlölet, 

harag, az agresszivitás különböző formái nagyon is az életük része lehet, akár elszenvedőként, 

akár cselekvőként. A bibliai idézet szándékosan provokatív: az, hogy a másiknak rosszat kívá-

nok, nyilván nem azonos a gyilkossággal, azonban a fokozatokat érdemes összegyűjteni, lát-

tatni, hogy ezek lépésről lépésre haladhatnak.270 Itt megemlíthetjük azt is, hogy a Ne ölj! er-

kölcsi alaptörvény megfogalmazható a Ne bánts mást! tágabb értelmében is. A bántás, bán-

talmazás, fenyegetés ugyanígy erkölcsi tilalom alá esik. 

                                                           
267 Beszélhetünk az állatvédelmi törvényről, amely már az állatokat – legalábbis bizonyos csoportjaikat – olyany-
nyira morális alanyként tekinti, hogy a kínzásukat vagy ok nélküli (pl. bosszú, szórakozás) megölésüket bünteti 
is. Ezzel kapcsolatos kutatómunkát is ajánlunk: az állatvédelmi törvény 1998-ban született, eszerint az állatok 
jóllétét is biztosítani kell, a módosítások során pedig szigorítások kerültek a szövegbe. A törvény pontjairól dis-
putamódszerrel vitát is rendezhetünk. 
268 A játékelmélet segítségével vizsgált, feletehetően evolúciósan kiválasztódott (és kulturálisan megerősített) 
viselkedési stratégiák büntetik a kooperáció és a bizalom bomlasztóit, ugyanakkor a legéletképesebbnek az 
időnként megbocsátó, időnként büntető stratégiák bizonyultak, hogy a kölcsönös 'szemet szemért' elv ne okoz-
zon teljes rombolást a közösségben. Hasonlóan a Bibliában egyszerre van jelen a megtorlás és a jézusi megbo-
csátás elve. (Ajánlott Ágai Ágnes Más-ság c. verse) 
269 Az emberöléshez mint jogi kategóriához sokféle eset tartozik, erről a tanulókkal is beszélhetünk: gondatlan-
ság, mulasztás, hirtelen felindulás, előre kitervelt, aljas indokból, különös kegyetlenséggel stb., valamint kérdés, 
hogy mikor tekinthető önvédelemnek.  
270 A verbális agresszió a fenyegetés első formája, és ide tartozik a káromkodás is. Nem csak a tabu szavak miatt 
érezzük magunkat kellemetlenül ilyenkor, hanem a lehetséges veszély miatt is: azt jelzi, hogy a beszélő ezt az 
eszközt választja a kommunikációban. Az állatkínzás büntetésének egyik érve, hogy az elkövető hajlamos lehet 
emberek elleni agresszióra is.  

http://www.igenelet.hu/cikkek/mit-erdemel-az-a-bunos-az-allatkinzok-koztunk-jarnak-felidezo
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Kapcsolat: 7. Tk. 14. lecke: zaklatás, bántalmazás, 8. Tk. 10. lecke: NETika. Az Összegző 

kérdések 2 segítségével szintén az önvédelem, a segítségkérés fontosságát erősítjük meg, im-

már erkölcsi alapokon is.  

 

8. feladat. Összefoglalásként gyűjthetünk életvezetési utasításokat, tanácsokat „budd-

hista szemlélettel”, kiszélesítve a Ne bánts mást! elvét az egész világra. Ez a felelősséghez, 

felelősségvállaláshoz vezet el. 

Tanítási javaslat: Kereshetünk olyan gyakorlati példákat, mozgalmakat, amelyek célul 

tűzik ki a változást. (Például állatkísérletmentes módon kifejlesztett kozmetikum, biogazdál-

kodás, fair trade stb.) Erre azért van pszichológiai szükséglet, mert megriaszthatja a gyereke-

ket az, milyen sok módon tudunk kárt okozni, és jó, ha találnak felvállaható, kisebb életmód-

váltó döntéseket: tudatos vásárlás, szemléletformálás stb. 

 

 

21. lecke – Európa vallási arculata 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Együtt élő vallások Európában – 1–3. feladat, NU2-3 

 Európa értékei, ezek keresztény eredete – M, 4–6. feladat, ÖK, NU1,  

 Vallások együttműködés, közös célok – 7–8. feladat, AJ 

 

A fejezet utolsó leckéi az európai vallások jelenlétével, szerepével foglalkoznak. Céljuk egy-

részt az Európában már jelenlévő vallások arányának, hatásának tudatosítása, másrészt ezek 

esetleges konfliktusainak és együttműködésének megismerése. Ezeken túl viszont a lecke az 

értékekre helyezi a hangsúlyt: az európai gondolkodást is meghatározó zsidó-keresztény érté-

kekre, kiemelve ezek közül a vallásszabadság értékét.271 

Kapcsolat: A 11. leckében már megbeszéltük az európainak tartott alapértékeket, uta-

lás is történik rá. 

 

Mottó + kérdések. Az idézet témaindítóként még nem értelmezhető pontosan, de az 

alapfogalmak: Európa, kereszténység, egyesült kapcsán gyűjthetünk asszociációkat. Az óra vé-

gén viszont érdemes visszetérni, hogy lássuk, mennyivel bővült a tanulók gondolatköre. 

 

1–2. feladat. A vallásszabadság elvének következetes betartása, a kisebbségek jogai-

nak védelme, de az iszlám hit mint második vallás jogos igénye a minaret építésének engedé-

lyezése mellett szól. A kulturális eltérések azonban felébresztik az „én-védelmet”, a kultúrák 

                                                           
271 Az etikának megfelelően nem megnyugtató választ, hanem dilemmát kínálunk fel, mely különösen éles lehet 
aktuálpolitikai helyzetben is. Ahhoz, hogy Európa saját (részben keresztény eredetű) értékeit megőrizze, meg 
kell-e szegnie a vallásszabadság, elfogadás, tisztelet, szeretet (részben keresztény eredetű) demokratikus el-
veit? 
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keveredése okozta félelemérzetet. Az információs szöveg pontosan idézi az alapjogot. A pe-

dagógus meg is fordíthatja a feladatok sorrendjét: nézzük meg, mi a tanulók véleménye a val-

lásszabadság jogáról, majd tudatosítsuk, mely vallásokra tartja ezt érvényesíthetőnek.272 

Tanítási javaslat: Az 1. feladatnál nagyon fontos a két érvrendszer együttes, kritikus és 

tudatos vizsgálata, még ha felmerülnek érzelemvezérelt vélemények is. A szöveg szavai segít-

hetnek: tiltás, kormány, parlament, alkotmány, vallásszabadság, türelmi hagyomány, emberi 

jogok, vallási közösségek, megfellebbez – azt sugallják, hogy a kérdésben társadalmi párbeszéd 

folyik, melyben mindenki etikai és egyéb elvi kérdéseket is mérlegel.273 A számokra is érdemes 

figyelni: milyen a muzulmán lakosság aránya, pontosabban milyen volt 2009-ben? 

 

3. feladat. Az adatok, táblázatok, grafikai ábrák segítségével rövid kitekintést tehetünk 

a vallások arányára (fontos, hogy itt a keresztény egyházakat egyként kezeljük)274. A területek 

összehasonlítása és a különbségek, a lehetséges (!) magyarázatok beszélgetést indíthatnak a 

vallások, egyházak szerepéről, fölrdajzi és történelmi háttérről, jelenkori változásokról. Lát-

ható a muszlim lakosság és a vallástalanok már meglévő nagyobb aránya, ugyanakkor a ke-

resztény egyházak többségi helyzete. Az Európa déli és keleti területeire (főként Afrikából és 

Ázsiából) érkező muzulmán lakosság mellett ne feledkezzünk meg a történelem során zajló 

mozgásokról.275 

Megjegyzés: A kutatómunkában ajánlott, holokausztra vonatkozó feladat rendkívül 

fontos! A grafikonok alapján a zsidó vallás a lakosság elenyésző aránáyban van jelen, de ez 

nem természetes folyamat eredménye. A holokauszt előtti időszakban 5 %-ot is elért ez a 

szám,276 tehát jelentős vallásnak volt tekinthető. 

 

4–6. feladat. A Gyűjtemény feladatát nem lehet pontosan megoldani, ehhez mélyebb 

ismeretekre van szükség a kereszténység eszméiről, az pedig, hogy egy érték megjelenik a ke-

reszténységben és az európai értékrendben egyszerre, nem feltétlenül jelenti azt, hogy onnan 

származik.277 Tehát a cél inkább a fogalmak elmélyítése és a keresztény tanítások felidézése, 

egyben össze is foglalva a korábbi, témával foglalkozó leckéket. A pápai levél kiemel néhány 

ilyen keresztény értéket, ezeket is értelmezhetik a tanulók.  

                                                           
272 Ahogy korábban írtuk már: általában nem az elvekhez, erkölcsi parancsokhoz, szabályokhoz való ragaszko-
dással, ezek követésével vagy elfogadásával van a gond, hanem azzal, kit vonunk be a morális alanyok csoport-
jába. Ha túlságosan rugalmasan – sőt szubjektíven – kezeljük az elveket („ránk vonatkozik, de rájuk már nem”, 
„az más”), túl sok a kivétel, maga a szabály lényege vész el. 
273 Ez a populista, túlzó vagy leegyszerűsítő véleményalkotással ellentétes minta.   
274 A kísérleti Erkölcstan 8. tankönyvben külön lecke (23.) foglalkozott a keresztény egyházak közötti történelmi-
szellemi konfliktusokkal és az ökumenével. Itt is kitérhetünk arra, hogy a keresztény egyházak között sincs min-
denben egyetértés, egységesség, nemcsak a különböző alapokra épülő vallások között. 
275 Például Bulgária 1878-ban szabadult fel a török befolyás alól, a szovjet utódállamok között is sokban domi-
náns vallás az iszlám. Az európai országok közül az iszlám jelentős történelmi vallás például Albániában, Mace-
dóniában, Montenegróban, Koszovóban. 
276 https://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/szamoljuk-ujra-a-magyarorszagi-zsidosag-letszamaval-kapcsola-
tos-szamitasok 
277 Történelem iránt érdeklődő osztályok tanulói meg is vitathatják például, vajon a demokrácia keresztény ere-
detű érték-e vagy inkább ókori görög-római. Készülhetünk arra is, hogy az eszme és az egyházi gyakorlat (pél-
dául a női egyenjogúság) közötti eltérésekre is kitérnek. 

https://player.nkp.hu/play/184313/false/undefined
https://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/szamoljuk-ujra-a-magyarorszagi-zsidosag-letszamaval-kapcsolatos-szamitasok
https://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/szamoljuk-ujra-a-magyarorszagi-zsidosag-letszamaval-kapcsolatos-szamitasok
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Tanítási javaslat: Ez a téma például alkalmat teremthet arra, hogy „szakértő” vendéget, 

hitoktatót hívjanak meg, aki jobban fel tudja tárni a kereszténység eszmeiségét. A pápai levél-

ről érdekes adalék, hogy az Uniós bővítés idején íródott (lsd. „integráció”, „egységesülés”) és 

a közös értékek melletti elköteleződést hangsúlyozza. A másik fontos szál az „értékek válsága”, 

amelyet a 6. feladat segít feldolgozni, természetesen az egyéni vélemények alapján. 

Kapcsolat: Az Összegző kérdések az 5. feladathoz kapcsolódnak, de elmélyedhetünk a 

jelenkor problémáinak összegyűjtésében és akár a megoldások keresésében. A megoldásokat 

elemezhetjük erkölcsi tartalmuk szerint: mely elveknek felelnek (vagy nem felelnek) meg. 

 

7–8. feladat. Edith Stein története szimbolikus: az erkölcsi felelősség és sorsközösség 

vállalásán túl a zsidó és keresztény vallások kapcsolódásának jelképe. A fiktív diákvélemények 

segítenek elindítani ennek kifejtését. A 8. feladat pozitív üzenettel zárhatja az órát. Kutató-

munkában gyűjthetnek a tanulók hasonló eseményekről, gesztusokról információt,278 ezek be-

mutatása után beszéljék meg, miért jelentősek ezek.  

 

 

22. lecke – Az egyházak társadalmi szerepvállalása 

A lecke tartalmi íve és elágazásai a következő témákat érintik: 

 Az egyházak társadalmi-közösségi értékteremtő tevékenysége – M, 1–3., 6. feladat 

 Az egyházi és állami hatalom kapcsolata – 4–5. feladat, NU, AJ 

 

A fejezet zárásaként az egyház beágyazódásáról lesz szó – milyen szerepe lehet a közösségben 

a vallás képviseletén túl, kisebb kitekintéssel az egyházi és állami hatalom konfliktusára is. A 

lecke kapcsolódik társadalomismereti, történelmi kérdésekhez, de a fő célja, hogy példát mu-

tassunk arra, hogyan lehet a fontosnak gondolt értékeket tevékenységgel támogatni. 

 

Mottó + kérdések. 1–3. feladat. A két kérdés kitér a lecke két pillérére: az egyház és 

társadalom elválasztására, egyben az egybeeső célok keresésére. A szöveges 2. feladatot kö-

rülveszi az oktatásról és a szeretetszolgálatról szóló példákat tartalmazó két képes feladat. Az 

oktatási célja a megismerés: mit tudnak a gyerekek az egyházi iskolákról, miben lehetnek má-

sok, mint az övék, tetszenek-e nekik a különbségek, melyik igen, melyik nem?279 Mennyiben 

jelenik meg a vallásosság és a vallás alapértékei a működésben, tananyagban? A 3. feladatban 

több egyházzal ismerkedhetnek meg a tanulók – ha a pedagógus jónak látja, kutathatnak to-

vábbiak, pl. a kisegyházak után. A c) pontban a tanulók azonosulhatnak a megjelölt értékekkel, 

kiemeljük ismét a civil tevékenység fontosságát, de közvetve a társadalmi vagy helyi fő prob-

lémákat is összegyűjthetik. 

 

4–5. feladat. A szekularizáció kérdése, hogy mennyiben befolyásolhatja egymást egy-

ház és állam. Joga van-e, feladata-e az egyháznak mint értékképviselő intézménynek 

                                                           
278 Például assissi vallásközi béketalálkozó, Ferenc pápa és Kirill pátriárka találkozója (2016), Ferenc pápa láto-
gatása Izraelben (2014). 
279 Az ismerkedéshez kérhetnek leírást egy oda járó tanulótól, vagy kutathatnak iskolai honlapokon. 
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vélményezni a világi vezetőket (pl. Nátán próféta), és ugyanúgy kell-e elbírálni az egyházban 

elkövetett bűnöket, mint a társadalom többi tagjánál? Egyáltalán hogyan követhetnek el az 

egyház tagjai visszaéléseket? A diákvélemények segítenek erről beszélgetést indítani.  

Kapcsolat: A Nézz utána! és az Ajánló konkrét példákat mutat erre. A történelmi tanul-

mányokat felidézve látszik, hogy egyház és állam/világi hatalom kapcsolata mindig dinamikus 

volt, Magyarországon a szocializmus és a rendszerváltás miatt különösen.280 

 

6. feladat. Lezárásként az adóegyszázalék egyházi felajánlásán túl természetesen a má-

sik egy százalékról, a civil szervezeteknek nyújtott támogatásról is szó lehet. Ez egyben az ál-

lampolgári kompetenciákhoz is kapcsolódik: ugyan a tanulók még nem adóznak, de a rendszer 

megismerése hasznos, és felhívja a figyelmüket az egyéni felelősségre.281 Ha korábban nem 

volt ilyen feladat, itt tervezhetnek plakátot bármilyen fontos közösségi vagy társadalmi cél tá-

mogatásához. (Lásd 6. Tk. 14. lecke 3. feladata is.) 

 

Projektleckék. Most két projektet kínálunk, amelyből az elsőnek nagyon fontos célja van: ha-

bár a mindennapokban a (hagyományos és új) médiában megjelenő híreket, eseteket szinte 

folyton véleményezzük, gyakori, hogy alaposabb megfontolás, több szempont átgondolása 

nélkül tesszük ezt, ráadásul a közösségi oldalak fokozódó használatával mind a hírek, mind a 

vélemények egyre gyorsabban terjednek, és az „arctalanság” elősegíti az agresszívabb stílust 

is. A szöveges minta ennek a kritikus gondolkodásnak a fejlesztéséhez jó, akár ezt is elég vé-

gigvenni, de még jobb, ha a gyerekek maguk keresnek számukra fontos eseteket. A Mars-ko-

lónia utolsó, 4. részében a különböző társadalmi berendezkedések „élettörténetét” találhat-

ják ki a gyerekek. Ha ez túl összetett feladat a csoportnak, akkor a „beépítettek” megemlítése 

nélkül képzeljék el a telepesek első évének fő állomásait – lehet párhuzamos csoportokban, 

majd összevetve az eredményeket –, hiszen ha belekezdtek a projektbe év elején, eddig csak 

az előkészületek történtek meg. 

 

Visszatekintő. Az eddigiektől eltérően egy rövid irodalmi idézettel zárjuk a könyvet, amelyben 

néhány erkölcsi értéket beszélünk meg, egyben a pozitív előretekintést hangsúlyozzuk. A rövid 

feldolgozó feladatsor mintát adhat a pedagógusnak más, hasonlóan erős üzenetű szöveg, rö-

vid novella, mese feldolgozására. 

 

 

Egy korszak lezárul 

 

Számozás nélküli, három egységből álló „záróblokkja” a tankönyvnek, amely segítségével az 

egész évet – sőt a 8 vagy 4 éves etikatanulmányokat – tekinthetjük át. Az első oldalon szabad 

                                                           
280 Például egyházi vagyonok elkobzása és visszaszolgáltatása, egyházi iskolák államosítása, újraindítása. 
281 Látványos és könnyen értelmezhető kisfilm: MACI Minden egyes 1 % számít ('szia maci') 

https://www.youtube.com/watch?v=3_4255F4hKw
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felidézést, asszociációt segítenek a képek, melyeket az EKE OFI Etika újgenererációs tanköny-

veiből282 gyűjtöttünk. (Természetesen egy kép bármely témát előhívhat, nem csak azt, ame-

lyikhez az adott könyvben tartozik.) A második oldalon – Amit már tudok – részletesebben, 

alaposabban ismételjük a nyolcadikos anyagot, a harmadikon – Amivé váltam – pedig szemé-

lyessé igyekszünk tenni, egyben a saját fejlődésünkre reflektálunk. Végül az utolsó oldal – Amit 

tőletek kaptam – feladatait, játékait igény esetén a búcsúzásra használhatjuk fel. 

 

Gyűjtemény 

 

A hetedikes tankönyvhöz hasonlóan a nyitólapon érdekes idézetek találhatók, Fodor Ákos el-

gondolkodtató haiku-versei, melyek akár „útravalónak” is kínálhatók, de a különböző témák 

miatt összefoglalásra is alkalmasak (ha például nincs több idő alaposabb feldolgozásra). 

                                                           
282 A pedagógus készíthet válogatást más képekből is, vagy azokból, amely leckéket biztosan feldolgoztak a cso-
porttal. Ez számára is ismétlés lehet. 
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 

ÉS LEHETŐSÉGEI 

III.1. Hatékony tanítási módszerek 

Az alábbiakban néhány, a tankönyvben és általában az etikaban/erkölcstanban ajánlott mód-

szerről és javasolt alkalmazásukról ejtünk szót.1 A tankönyv feladattípusai kapcsán már átte-

kintettük a legtöbbjüket (II.1.4.). A kézikönyv III.4.1. pontjában külső forrásokat is ajánlunk a 

módszertani paletta és használatának megismerésére.  

Beszélgetés.2 A szabad vagy a tanár által moderált – tehát nem irányított, hanem kez-

deményezett és mederben tartott – beszélgetés nemcsak az önismeretet és kommunikációt 

fejleszti, hanem a vitakultúrát, empátiát, toleranciát is gyakoroltatja. A pedagógus az aktuális 

beszélgetést előrevivő / értelmező / visszajelző / moderáló kérdésekkel tereli. Ehhez érdemes 

óra előtt átgondolnia, milyen kérdéseket tenne fel a témával vagy a feladattal kapcsolatban.3 

Ajánljuk a kérdésgombolyítót, amely az előre elképzelt beszélgetést előrevivő, egymásba fű-

ződő kérdések csoportja. Ez alkalmas lehet arra is, hogy ha a beszélgetés nehezebben indul, 

újabb kérdésekkel próbálja azt elősegíteni. Például: Mikor szoktál egyedül lenni? Mit szoktál 

olyankor csinálni? Milyen helyzetekben szeretsz inkább egyedül lenni, mint másokkal? Miért? 

Hol van az a hely, ahová szívesen elvonulsz? 

A beszélgetés során hasznos visszajelző parafrázisokat használni a biztosabb megértés 

segítésére. Ez azt jelenti, hogy a megfogalmazott gondolatot más szavakkal adjuk vissza: Arra 

gondolsz, hogy... Ezt úgy értetted, hogy... Így kiderülhet, ha a beszélő nem egészen arra gon-

dolt, amit mi megfogalmaztunk, és lehetőség nyílik a pontosításra. Érzelmi állapotokra is visz-

szajelezhetünk: Úgy látom, félsz attól, hogy... Nem szereted, ha...4 Ha a moderátor úgy látja, 

hogy nagyon más irányba kanyarodik a beszélgetés, néhány közbevetett mondattal visszatér-

het egy korábbi pontra. Ez is fontos dolog, de szeretném, ha még beszélnénk arról, hogy... 

Szívesen beszélgetnék erről is, de a mai témánknak is van még néhány érdekes része...5  

                                                           
1 További módszerek leírása: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-
0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html a 29. oldaltól 
2 Fenyődi Andrea – Pénzesné Börzsei Anita: Kézikönyv Az én világom 1. tanításához. Apáczai Kiadó, 2013. alap-
ján. 
3 A pedagógusnak végig kell gondolnia és el kell döntenie, hogy amikor feltesz egy kérdést, akkor egy bizonyos 
választ vár vagy a gyerekek szabadon fogalmazhatnak meg asszociációkat/véleményeket. Ők azt szokták meg, 
hogy az iskolában egy előre elgondolt válasz felé vezetik őket a kérdésekkel, ezért az elején szokatlan lehet, ha 
egy kép vagy egy szituáció elemzésekor egyéni meglátásaikra vagyunk kíváncsiak. Vigyáznunk kell azonban, vé-
letlenül se érződjön a tanári reakcióból, hogy másra számítottunk, hanem érdeklődéssel fogadjunk minden 
megnyilvánulást, és azokra reagáljunk! 
4 Ez a módszer – nevezhetjük értő figyelemnek is Thomas Gordon után – egyben mintát nyújt az egymásra való 
figyelésre, és gyakoroltatja is azt. 
5 Ha a felmerült téma hasonlóan fontos, és a gyerekeket nagyon érdekli, akkor át lehet térni rá, vagy a közeljö-
vőben újra felvetni. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html
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Gondot okozhat, ha egy gyermek nem vonható be a beszélgetésbe. Ez fakadhat abból, 

hogy nem szeret szerepelni, de abból is, hogy bizonyos kérdésekre nem akar a csoport előtt 

válaszolni. Nagyon kényes területre léphetünk egy egyszerű „Hogy telik egy estéd otthon?” 

vagy „Ki bántott meg legutóbb?” kérdéssel. Ezt a pedagógusnak rendkívül érzékenyen kell ke-

zelni. Nehéz eldönteni, szabad-e ilyesfajta kérdéseket feltenni egyáltalán. Ha egyik gyermek 

sem beszél szívesen, a pedagógus dönthet úgy, hogy ő kezdi a beszélgetést egy személyes 

történettel. Leginkább úgy teremthetünk lehetőséget arra, hogy a gyermek beszélhessen, el-

mondhassa a véleményét, gondolatait, hogy nem egyes szám második személyben teszünk fel 

neki kérdést, hanem egy szituációt néz meg / történetet hallgat meg, amelyben másokkal tör-

ténnek meg események, és arról, mintegy kívülről nézve, beszélhet. A tankönyv anyagait is 

előzetesen meg kell vizsgálni, mennyire illeszthetők az adott gyerekközösséghez, mennyire 

van ott jelen pl. a kirekesztés, milyen a közösség, milyen a leggyakoribb családmodell, milyen 

a gyerekek családi háttere stb. Ha valamiért nem illeszthető a tananyag a csoporthoz, vagy 

egy-egy tanulónak feltehetően nehéz helyzetet okoz, szükséges változtatni. 

 

Szituációs játék.6 Bármilyen valóságban lezajlott esemény, konfliktus, probléma is be-

hozható az etikaórára megbeszélésre, eljátszásra, ám óvatosan kezelve azt, attól függően, 

érintett-e valaki az osztályban. Amíg új tevékenységnek számít, akár a pedagógus is vállalhat 

szerepet benne, hogy bátorítsa a tagokat. Egy helyzet eljátszása után néhány szabad vagy fó-

kuszáló kérdéssel elemezzük a látottakat! Például: Mit gondolsz erről a helyzetről? Egyetér-

tesz-e azzal, amit tettek? Te is így játszottad volna el? vagy Miért mondták vajon azt, hogy...? 

A játék kétféleképpen készíthető elő: megadjuk a helyzetet, a szereplők pedig szabadon ala-

kítják a játékot – ekkor a pedagógusnak időtartamot kell megadni, vagy menet közben megál-

lítani a játékot, hogy az időt kontrollálja –, vagy a szereplők előre megkapják az instrukciókat 

arról, nagyjából hogyan viselkedjenek. Ha a tanár is részt vesz a játékban, szándékosan kiéle-

zetté teheti a helyzetet, így a követő megbeszélés érdekesebb lehet. Ha rutinossá válnak a 

gyerekek mind a játékban, mind az elemzésben, akár el is hagyhatjuk a tanári kérdéseket.  

A konkrét szituációk mellett a dramatizálásra is jó lehetőséget teremtenek a történe-

tek. Ennek célja élményszerűvé tenni a hallottakat, vagy egy helyzet gyakorlása. El lehet ját-

szani egy történetet többféle kifejlettel is, így alternatívákat kereshetünk. A gyerekek a sze-

replők bőrébe bújva átélhetik a szerep adta érzelmeket. Dramatizálás után könnyebben tud-

nak véleményt alkotni arról, hogy a szereplők különböző helyzetekben való döntései milyen 

erkölcsi megítélés alá esnek. A dramatizálás a nézők számára vizualizálja a helyzetet. Követő 

feladatként a látottakról is lehet beszélgetni. Ha ismerik a történetet, akkor itt a szereplők 

mozgására, testbeszédére, hanghordozására is figyelhetnek, amelyek jobban kifejezik az ér-

zelmeket. Azt is összevethetjük, ugyanazt gondolta-e egy helyzetről a néző, és az, aki játszotta 

a szerepet. Nagyobb gyerekek önállóan felkészülhetnek egy történetből, és a többiek csak a 

                                                           
6 Fenyődi Andrea – Pénzesné Börzsei Anita: Kézikönyv Az én világom 1. tanításához, Apáczai Kiadó, 2013. alap-
ján. 
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dramatizált változatot látják. Ilyenkor természetesen tartalmi szempontokból is elemzik a né-

zők a látottakat. 

 

Játékok. A játék az óra bármely szakaszában alkalmazható, többféle funkcióval. Beve-

zetőként különösen hasznos a résztvevők egymásra hangolására, oldódásra, előkészítve, hogy 

kissé más jellegű foglalkozás következik, olyan, ahol jobban megnyílhatnak a gyerekek. Más-

részt a játék tartalma, formája, a játék során felmerülő helyzet, az ott keletkező érzelmek már 

kapcsolhatók az óra tervezett témájához. Tehát egyben a témára hangolás is megtörténik. 

Például egy Activity típusú játékkal bevezethetjük a kommunikáció témáját, egymás megérté-

sének témáját, az önkifejezés vagy akár a tanulás témáját is. A játék után is kezdeményezhe-

tünk rövid beszélgetést: Hogyan érezted magad a játék közben? Milyen érzés volt az, hogy 

kizártak a körből? Vajon mitől nem tudott jól működni ez a játék? A játékokat alkalmazhatjuk 

levezetőként is, vagy egy-egy komolyabb téma után a hangulat oldására. 

A játékoknál készülnünk kell arra, hogy a játék szabályainak megértése, a játék begya-

korlása időt vesz igénybe. Egy új játék bevezetésére szánjunk több időt! A későbbiekben az 

ismert játékok már gyorsan lezajlanak. 

 

Képek.7 Képeket (fotókat, rajzokat) sokoldalúan használhatunk bármely tantárgy taní-

tása során. A tankönyvekben legtöbbször illusztrációként jelennek meg. Ilyen esetben a törté-

net elolvasása, meghallgatása előtt is megszemlélhetik a tanulók, mintegy ráhangolásként, va-

jon kikről, miről fog szólni a történet. A képhez azonban külön feladat is tartozhat, például 

kérhetünk a tanulóktól szabad asszociációkat. (Erre különösen jók a művészeti alkotások, fest-

mények.) Kitalálhatják a gyerekek, milyen esemény zajlik éppen a képen, azaz értelmezik, amit 

látnak.8 Beszélgethetnek arról, mi történhetett korábban, mi következhet ezután, azaz egy 

történetet fogalmazunk meg, amelyet el is lehet játszani. Ki is hagyhatjuk a beszélgetést, ekkor 

a tanulók a kép alapján alkotnak pl. helyzetet, párbeszédet találnak ki, vagy képregényt készí-

tenek.  

Nagyon erős hatásúak lehetnek a jól megválasztott rövid videók. Bármely témához ke-

reshetünk, és rövid feldolgozó kérdések segítségével a fókuszba helyezett témával foglalkoz-

hatunk. Példák találhatók a http://ofi.hu/gyujtemenyek oldalon. 

 

Esetek elemzése. Esetek (történetek) – azaz mesék, irodalmi részletek, versek, film-

részletek, valós események – megbeszélése, elemzése erkölcsi, etikai szempontból nagy ha-

gyományokkal bír, akár irodalom- vagy olvasásórára, etika- vagy gyermekfilozófia-foglalko-

zásra gondolunk. Most néhány szempontot mutatunk be a történetek kiválasztásához. 

                                                           
7 A vizualitás és a történetek szerepéről: Alexandrov Andrea – Fenyődi Andrea – Jakab György: Az erkölcstan 
tantárgy útkeresése, Iskolakultúra, 2015/9. 65. oldaltól http://epa.oszk.hu/00000/00011/00197/pdf/ 
8 Hasznos arra is felhívni a figyelmet, hogy ez az egyéni elképzelése mindenkinek, nem objektív tény. Ezért 
ilyenkor az a jó, minél többféle értelmezés születik. 

http://ofi.hu/gyujtemenyek
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00197/pdf/
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A történet legyen elég hosszú ahhoz, hogy felvázoljuk a helyzet minden fontos elemét! 

Ha szükséges, a történeten kívül adjuk meg a kulcsinformációkat! Akár hosszabb, akár rövi-

debb történetet választunk, mivel a gyerekek olvasási tempója különbözhet, javasoljuk a ta-

nári/tanulói bemutatást, azaz a felolvasást. 

A szerepek inkább árnyaltabbak – és ne jók/gonoszak – legyenek, azért, hogy bemutat-

hassuk a gyerekeknek: a döntések nem mindig egyértelműek, és az emberek sem jók vagy 

rosszak. Az egyértelmű szerepek kevésbé késztetnek gondolkodásra, nincs dilemmahelyzet. 

Az eltávolítás/azonosulás kérdése azt jelenti, hogy a történetben megjelenő helyzet 

mennyire realisztikus, a gyerekek mennyire találnak párhuzamokat benne saját életükkel. Ér-

demes a szövegben megjelenő helyzetet a gyerekek életéhez kötni, párhuzamokat keresni. A 

nehéz témák viszont kifejezetten igénylik az eltávolítást. Például a kirekesztés, előítélet témá-

ban elsősorban a történetről kell beszélni – ezen keresztül természetesen a gyerekek saját 

tapasztalatai is megjelennek, de nem egyes szám első személyben. Később a pedagógus fel-

vetheti a hasonlóságot valós esetekkel. A személyesség mindig óvatosan kezelendő! 

Ha a szöveg műfaja mese, akkor jó, ha a benne szereplő eseménysor, helyzet olyan, 

amivel azonosulni tud a gyermek. Ha erkölcsi tanulságú a mese, és szépen van megfogalmazva, 

nem is kell megmagyarázni, megvitatni, az „magától” hat, esetleg utólag más jellegű feladattal 

lehet feldolgozni, például: illusztráció készítése, egy másik helyzet eljátszása ugyanazokkal a 

szereplőkkel, egy hasonló történet írása. Nem javasoljuk a „tanmesét”, amelynek erkölcsi kö-

vetkeztetései túlságosan egyértelműek: jobb, ha a tanulóknak van miről gondolkodniuk. 

Az etikaórára be lehet hozni aktuális esetet, olyat, amely a közvetlen környezetükben 

történt, az osztályban, az iskolában –, de csak ha jól fogadják a gyerekek. Fontos előre meg-

kérdezni őket, hajlandók-e közösen feldolgozni az esetet, különösen, ha érintettek is vannak 

az osztályban, ha igen, akkor valós konfliktuskezelésre is használható.  

A történet megbeszélésekor fontos ellenőrizni, ki mennyire értette meg azt, esetleg 

vannak-e ismeretlen fogalmak. Itt törekedjünk arra, hogy a történetben csak a felmerülő kulcs-

helyzetre fókuszáljunk, azt értelmezzük néhány kérdéssel, majd inkább az egyéni értelmezé-

sek, vélemények és a saját tapasztalatok kerüljenek a fókuszba. Javasoljuk, hogy a pedagógus 

ne vonja le az erkölcsi következtetést, és ne is kérdezzen rá, de a gyerekek megfogalmazhatják 

azt. Nem biztos, hogy egy erkölcsi elv megfogalmazásához elég egy történet. Semmiképpen 

nem javasoljuk, hogy a pedagógus kijelentse, melyik a „helyes” vélemény, megítélés, hiszen 

többféle vélemény lehet helyes. Mint a beszélgetés egyik résztvevője kifejtheti, hogy melyik 

elhangzott véleménnyel ért ő egyet és miért, vagy miért nem, de vigyázzon arra, hogyan teszi 

ezt: ne érezzék úgy a tanulók, hogy ez a „helyes” vagy az „elvárt” válasz, mert ez elveheti a 

kedvüket attól, hogy őszinték legyenek. 

 

A kerettantervi bevezető is meghatároz néhány fontos módszert. „Az etikaórák kitün-

tetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a 

vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai 

és a helyi közösség életébe, esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturá-
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lis és közösségi értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehető-

ségeit kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyomá-

nyok ápolása, a társak segítése, a helyi közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékeny-

ség, illetve az önkéntes munka.” Javasoljuk a pedagógusnak, hogy néhány alkalommal szer-

vezzen foglalkozásokat a „termen túl”. (Ezekre a tanmenetekben is kínálunk ötleteket.) Az is-

kolán belül, több tantárgyhoz vagy a közösségi élethez kapcsolódóan tarthatnak témanapokat, 

tematikus foglalkozásokat, amelyek részei: a célkitűzések kijelölése, tevékenységek megszer-

vezése, produktumok bemutatása, meghívott vendégekkel találkozás. Ilyen közös témák le-

hetnek a lakóhellyel, kulturális környezettel, a környezetvédelemmel, az előítélettel/toleran-

ciával kapcsolatos témák. Kereshetnek a hit- és erkölcstant tanulókkal is közös pontokat, a 

vallásismereti vagy ünnepköri témák kapcsán. 

III.2. A tanulási folyamat tervezése 

III.2.1. Tantervek, tanmenetek 

A kerettanterv tematikájával, felépítésével és didaktikai bevezetőjével már megismerkedtünk 

az I. pontnál. (A fejlesztési célokról a III.3.1. pontban lesz szó.) Tervezéskor alapul vehetjük a 

kerettantervet – és ennek mintájára a tankönyvi tematikát is –, de ahogy már írtuk, a pedagó-

gus szakmai meglátása vagy a tanulócsoport igénye, az aktuális helyzetek9 miatt ez mindig 

átalakítható. Egy témakört a kerettanterv további résztémákra bont, ám ezek is csak javasolt 

felosztást jelentenek. A fő témakörök és a résztémák egymásra épülésének saját logikája van, 

de a tanterv annyit kér, hogy egy-egy évfolyampáron belül mindegyikre kerüljön sor.10 Az óra-

számokat a tanterv a hat nagy témakörhöz rendeli, ezen belül ezek szabadon oszthatók el. A 

kerettanterv egyik érdekessége, hogy a résztémák további bontását kérdésekkel végzi. Ezek 

természetesen nem kötelezően megválaszolandó kérdések, hanem a tantárgyhoz segítenek 

feldolgozási mintákat, ötleteket adni. A kérdéseket a pedagógus alakíthatja, bővítheti, ehhez 

hasonló „kérdésgombolyítókat” alkothat bármely témához. 

A tervezést építhetjük az értékfejlesztésre is. Először gyűjtsük össze, milyen területeken 

szeretnénk fejleszteni a tanulókat, milyen értékeket erősítenénk bennük! (Ezek a célok ered-

hetnek olyan problémákból, amelyeket a pedagógus megfigyel a tanulócsoportban.) Majd az 

értékek fejlesztéséhez gyűjtsünk feladatokat és módszereket! Az 5–6. évfolyam Én és a tár-

saim témakörét véve példának: a társkapcsolatok körében fejlesztendő lehet a másikra figye-

lés, a másik megismerésére törekvés, a másik megértésére törekvés, bizalom, nyitottság, fele-

lősségérzet, segítőkészség, elfogadás, alkalmazkodás, megbékélésre törekvés, megbocsátás, 

                                                           
9 Aktuális helyzeten akár a tágabb környezetben zajló eseményeket, híradásokat, társadalmi változásokat, prob-
lémákat érthetünk. A viták, dilemmák, ellentmondások, a felnőttek reagálásai mind eljuthatnak a tanulókhoz, 
és az etikaóra alkalmat ad arra is, hogy ezeket mélyebben megbeszéljük.  
10 Mivel akár egyetlen feladat, egyetlen beszélgetés kapcsán több fő- és résztémát is érinthetünk, azt javasol-
juk, hogy a pedagógus rögzítse a két évfolyam összes témáját, és egy-egy óra után „pipálja ki” az érintett része-
ket. Mindössze azt a célkitűzést érje el, hogy a két év végén nagyjából mindegyik fő témakörhöz kerüljön né-
hány pipa: mind a sorrend, mind az arányok másodlagosak.  
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önkontroll, mások érdekeinek figyelembevétele, adás, önzetlenség, örömszerzés és még sok 

más. Ezeket csoportokba rendezhetjük aszerint, melyek erősítik egymást, melyek fűzhetők fel 

egy témára. Például a másikra figyelés, a másik megismerésére törekvés, a másik megértésére 

törekvés, mások érdekeinek figyelembevétele értékek kerülhetnek az egyik csoportba, a má-

sikba az elfogadás, alkalmazkodás, megbékélésre törekvés, megbocsátás is (ugyanakkor úgy-

szintén idetartozhat például a mások megértésére törekvés), de az emberi kapcsolatok témá-

jába beletartozhat az Én védelme is: az óvatosság, elővigyázatosság, a magunk érdekeiért ki-

állás, magabiztosság, önelfogadás. Ebben az esetben például kialakíthatunk 3-4 szakaszt: a) a 

társakkal való kommunikációval foglalkozót, b) a pozitív kapcsolatokat, egymás segítését tár-

gyalót, c) a konfliktusokat, rossz érzéseket kezelőt, d) önmagunk védelmével foglalkozót. Ezek-

hez csatolhatjuk a fejlesztendő képességeket is, például a másik megértéséhez vagy az önér-

vényesítéshez szükséges lehet a kommunikációs képességek fejlesztése is. A tervezésnél a té-

mák – értékek – képességek hármas szempontját vegyük mindig figyelembe!11  

 

A tankönyvhöz kétféle tanmenetet ajánlunk: normál és rugalmas változatot.12 A normál 

tanmenet alapvetően a tankönyv felépítését követi, áttekintést ad a lehetséges feldolgozási 

menetről. Tartalmazza a leckékben lévő témablokkokat, amelyekből választani lehet az órák 

tervezésekor. Ez azt jelenti, hogy a tanmenet nem egyféle tananyag-feldolgozásra ad mintát, 

hanem a tanár ebből tudja a saját tanmenetét „leszűkíteni”.13 A rugalmas változat e tantárgy 

esetében nem a kötelező és választható/kiegészítő részre bontja a tankönyvi tartalmat, hanem 

tartalmi fókuszokat jelöl ki, és ezek köré csoportosítja a tankönyv feladatait (a leckéken át-

ívelve), amelyekből szabadon választhat igény szerint a pedagógus. Ezt a változatot ajánljuk 

akkor is, ha a tanulócsoport nem elsősorban a könyv alapján halad, mert a fókuszok köré köny-

nyebben rendezhetők más feladatok is.14 

A kerettantervben és a tanmenetekben megadott fogalmak itt nem „számon kérendő” 

anyagot jelölnek, hanem a tantárgy fogalmi készletéből azokat, amelyek építésével, mélyíté-

sével az adott témakör vagy tankönyvi lecke foglalkozik. A fogalomhoz kapcsolódó tudás fino-

mítása a célunk, nem pedig pontos definíciókat adni (vagy kérni). 

  

                                                           
11 Példák találhatók Az én világom 4. etikakönyv tanmenetében http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/AP-
041801 
12 Megtalálhatók az online tankönyvkatalógusban – http://tankonyvkatalogus.hu/ – a tankönyveknél. 
13 Más kérdés, hogy annál a tantárgynál, amely hangsúlyozza a rugalmasságot és a tanulói igények, érdeklődés 
fontosságát, valójában nem lehet egy évre előre tervezni. Ezért érdemes alternatívákat, lehetséges „elágazáso-
kat”, kapcsolódási pontokat a tanmenetbe is beépíteni. 
14 Például a 7. osztályban: Alkalmazkodás – 1. Szabályok, rendszer a közösségben (19., 20., 21. lecke), 2. Alkal-
mazkodás a társhoz, a közösséghez, befogadás (11., 18., 19., 20., 21. lecke), 3. Kötöttség és szabadság (19., 20., 
21. lecke). 

http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/AP-041801
http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/AP-041801
http://tankonyvkatalogus.hu/
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III.2.2. Fejlesztési ívek, óratervek 

Amikor kialakítottuk a tanítás/fejlesztés célrendszerét és tematikai bontását, javasoljuk, hogy 

a tervezést először ne tanórákra/tankönyvi leckékre bontsuk, hanem használjuk a témaív vagy 

fejlesztési ív egységet. Ehhez gyűjtsünk anyagokat, részcélokat, majd ezeket bontsuk szaka-

szokra. Így azt is könnyebben átlátjuk, mely feldolgozási módoknál van szükség két tanórára, 

otthoni munkára (pl. gyűjtőmunka, prezentáció). Amikor elkezdünk feldolgozni egy ívet, a le-

zajlott tanórákon tapasztaltak (tanulói reakciók) alapján tervezzük meg a következő tanórát, 

újrastrukturálva a már összeállított anyagot. (Minta: lásd III.4.3. B-C. pont.) 

A tervezés legkisebb egységének a tanórát tekinthetjük. Egy általánosan használható 

tervezési séma a ráhangolás – témabemutatás – témafeldolgozás – levezetés.15 A ráhangolás 

célja, hogy „megmozdítsuk” a tanulók a témával kapcsolatos tudását, előhívjuk az ehhez kap-

csolódó érzéseket, tapasztalatokat, attitűdöket. Használhatunk sokféle eszközt: verseket, ké-

peket, játékokat, fogalmi asszociációkat, dalokat, zenét, találós kérdést, rejtvényt. Jó, ha a rá-

hangoló feladat könnyed, esetleg játékos – ezzel egyben hangulatoldás is történik – és fontos 

az is, hogy – még ha reflektálunk is a feladatra – ne túl direkten kérdezzünk rá a témánkra. (Ezt 

inkább a következő, témabemutató szakaszban tegyük meg.) Ha a jelen óra szorosan kapcso-

lódik az előzőhöz, akkor ez lehet témabemutató – vagyis a témát újra felvető – feladat. Ha az 

órán két vagy több résztémát érintünk, akkor is jó figyelmet szánni az új bevezetésére, akár 

egy-két mondatos átvezetéssel vagy egy rövid asszociációs körrel. Téma bemutatásán olyan 

feladatot értünk, amely kapcsán már fókuszáltan beszélhetünk a témáról.16 Témafeldolgozás 

során inkább a gyakorló, elmélyülő, a témát több szempontból, többféle módszerrel megvizs-

gáló feladatokat alkalmazunk. A levezető szakasz szerepe részben a lezárás, részben a téma 

összegzése – ki lehet emelni a téma feldolgozása során felmerült fő gondolatokat –, másrészt 

lehetőséget adhat a tanulónak a befelé fordulásra, arra, hogy saját magában elrendezhesse a 

tanultakat. Erre alkalmazhatunk valamilyen önkifejező alkotást. Időnként szükség lehet fe-

szültségoldásra, például ha komolyabb, nehezebb témákkal foglalkoztunk. A levezető szakasz 

feladattípusait szintén óránként váltogathatjuk – természetesen folyton figyelve az osztályt, 

mire van leginkább szükségük vagy mire marad energiájuk. (Minta: lásd III.4.3. A. pont.) 

  

                                                           
15 Ezt megelőzheti a tanári ráhangolódás, amelyet a II.2. pontban mutattunk be: a pedagógus lelki felkészülését 
jelenti, és megkülönböztetjük a tanulók ráhangolásától az óra vagy témakör elején.  
16 A szakaszok össze is mosódhatnak, például egy ráhangoló játék után feltett néhány reflektív kérdésből kibon-
takozhat egy tartalmasabb beszélgetés, így a játék egyben témabemutatóvá is válik. 
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III.3. Az értékelésről 

Az etika tantárgy értékelése összetett kérdés.17 A kerettantervben nincs olyan egyértelműen 

körülhatárolt leíró jellegű tananyag, ami a hagyományos módon visszakérdezhető, számon 

kérhető lenne.18 Elsősorban a tanuló már meglévő tudására támaszkodunk, illetve közösen 

építjük az új tudást. A témához hozzárendelhető tényanyagot, információt meghatározhatja a 

pedagógus, származhat a tanulók kutatómunkájából, illetve a tankönyvek adják különböző 

mértékben. 

A fő célt, az erkölcsi elvek fejlődését, változását nem szabad értékelni. A kerettanterv 

szerint: „...az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. [...] Soha nem 

irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osz-

tályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója.” Az erkölcsi gon-

dolkodás és az ehhez szükséges képességek fejlődését viszont igen (különösen azért, mert 

ezek nem specifikus, hanem más területeken is alkalmazott képességek), bár ez sem könnyű, 

mivel nincs objektív mérőeszközünk rá. Tanári – vagy tanulói – megfigyeléssel azonban lehet 

értékelni. A szocializáció, illetve az erkölcsi érzék fejlesztése hosszú távú, legalább nyolc évre 

tervezett folyamat. A célok eléréséhez javasolt módszerek igénylik az önfeltárást, a megnyil-

vánulást társas közegben, az őszinteséget, önértékelést. A negatív értékelés viszont ezek ellen 

hathat. Ennél a tárgynál igazán fontos az értékelés fejlesztő volta. Azonban azt is tudjuk, hogy 

a gyermek szocializációjában, erkölcsi nevelésében valójában kevesebb szerepe jut az iskolá-

nak, mint más tényezőknek, ezért nehéz eldönteni, milyen eredményt lehet értékelni, amely 

az itteni munka eredménye. 

A másik lehetséges út a tevékenységek és a produktumok minőségének értékelése. 

Külön nehézséget okoz, ha a helyi pedagógiai program az osztályozást határozza meg a tan-

tárgy értékelési formájának.  

III.3.1. Fejlesztési célok 

A tanuló fejlődésének értékeléséhez kialakíthatunk egy szempontsort, amely alapja lehet a 

kerettanterv fejlesztési célrendszere. A 7–8. évfolyampár tartalmi egységeinek összefoglaló 

táblázata végén szerepelnek a meghatározások: 

 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 megfogalmazni, hogy mi okoz 

                                                           
17 Lehetséges problémák, aggodalmak: kevés az objektív elem az értékelésben; az osztályzatok mögé nem ren-
delhető egyértelmű skála; nehéz olyan egységes feladatot adni az osztálynak, amire mindenki kap jegyet (mint 
például a hagyományos dolgozat); „túl sok” jó jegy születik; „nem veszik komolyan” a tantárgyat a tanulók 
és/vagy a szülők; jó jegyet kaphat egy rossz magatartású tanuló is; nehéz meghatározni, hogy az erkölcsi fejlő-
désben valójában mennyi szerepe van az iskolának stb. 
18 Azért is íródott kérdések formájában, hogy hangsúlyozza a témák megvitatásának a fontosságát, azt, hogy 
sok kérdésre nincs egyértelmű válasz, az egyéni vélemények, nézetek különbözhetnek egymástól. 
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neki örömet, illetve rossz érzést. Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos kö-

vetkezményeivel. 

 Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. Életkorá-

nak megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor 

képes reálisan felmérni a lehetőségeit.  

 Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja vi-

selni 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. Tudja, 

hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konflik-

tusok forrása lehet. 

 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. Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

 Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszíté-

seket kell tennie. Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden dön-

tés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár. Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, 

miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére. 

 

Ezek között tartalmi, leíró jellegű tudáselemek (ismeri..., érti..., tisztában/tudatában 

van...), képességjellegű tudások (képes...) és motivációs-attitűdjellegű szempontok (igyek-

szik..., kritikusan viszonyul..., fontosnak érzi...) is vannak. A fejlesztési célok természetesen a 

legoptimálisabb szinteket jelölik meg: a valóságban nem lesz senki „tökéletes tanuló” a nyol-

cadik tanév végére, hanem egy hosszú folyamatban halad előre. A célok alapján azonban ki-

alakítható egy – a tanulócsoporthoz adaptált – szempontsor, amely segíti a tanár megfigyelé-

seit. Ez leginkább a szöveges értékelésre hasonlít.19 Például: 

Önismeret: Hogyan viszonyul önmagához a tanuló? Hogyan gondolkodik saját magán: 

érzelmein, viszonyain, tulajdonságain? Reflektál-e saját cselekedeteire, fejlődésére, igénye-

ire? Képes-e egyre pontosabban kifejezni – verbálisan, alkotással – belső világát, gondolatait, 

véleményét? Meg tudja-e fogalmazni, mi van jó és mi rossz hatással rá? Inkább pozitív vagy 

inkább negatív az életszemlélete? 

Fejlődésre törekvés: Meglátja-e a saját cselekvései/késztetései és állapotai közötti ösz-

szefüggéseket? Megfogalmaz-e célokat a maga számára? Figyelembe veszi-e a külső és belső 

körülményeket? Gondolkodik-e azon, mik a számára rossz, kellemetlen, káros, hátrányos hely-

zetek okai? Képes-e segítséget, tanácsot kérni?  

Társas kapcsolatok: Átlátja-e társas viszonyrendszerét (egyre bővülő körben)? Reflek-

tálni tud-e a kapcsolatainak jellegére, minőségére? Fel tudja-e mérni, mitől rossz/mitől lehet 

                                                           
19 A szempontsor alsó tagozatos mintára készült a Tanító című folyóirat (2017/6.) Fenyődi Andrea: Tapasztala-
tok és lehetőségek az erkölcstan tanításában és azon túl c. cikke alapján. 
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jobb egy-egy kapcsolat? Látja-e benne saját (viselkedésének) szerepét? Ismer-e kapcsolaterő-

sítő (pl. kommunikációs, udvariassági, konfliktuskezelési) elemeket, technikákat? Törekszik-e 

arra, hogy alkalmazza ezeket?  

Társak figyelembevétele: Cselekvéseiben, együttműködéseiben megjelenik-e a másik 

(érzéseinek, érdekeinek) figyelembevétele: a nézőpontváltás, az empátia, az aranyszabály al-

kalmazása? Általános szabályok, elvek elemzésekor megjelenik-e a társ vagy a közösség szem-

pontja? Felismeri-e más emberek szükségleteit? Érez-e késztetést bizonyos esetekben a segít-

ségre? Képes-e saját és társainak, közösségeinek érdekeit, értékeit felmérni? Ki tudja-e fejezni 

kulturált módon saját igényeit, érdekeit akár a többség ellenében is? 

Kötődés, attitűd: Meg tudja-e fogalmazni, hogy számára kik a szeretett emberek, me-

lyek a fontos, kedvelt dolgok? Tágul-e ez a kör (tágabb csoportok, nemzet, emberiség, kultúra, 

természet felé)? Ismeri-e a szeretet, odafigyelés, törődés formáit? Megjelenik-e a kölcsönös-

ség abban, ahogy a kapcsolatairól beszél?  

Elfogadás: Növekszik-e tudása a (kulturális, biológiai) sokféleségről? Képes/megpró-

bálja-e magát egy eltérő tulajdonságú, körülményű vagy identitású embertársa helyébe kép-

zelni? Megtalálja-e a közös vonásokat? El tudja-e fogadni a másságot bizonyos mértékig? Ha 

nem, tud-e reflektálni arra, miért? Reflexiói előítélet-mentesek-e? 

Viszony a világhoz: Törekszik-e tudásának bővítésére (az éppen tárgyalt témában)? Ár-

nyaltabbá, körültekintőbbé válik-e az ítéletalkotás folyamata (pl. több információ figyelembe-

vételével)? Tudatosodik-e benne a különböző nézőpontok, vélemények sokfélesége? Megfon-

toltabb-e az információszerzésben (a „valódi” és a virtuális világban is), erősödik-e a kritikai 

szemlélete? Meg tudja-e fogalmazni egyes szabályok értelmét, célját és egyben kritikai szem-

mel is értelmezni őket? Részt tud-e venni egy szabály megalkotásának folyamatában, figye-

lembe véve különböző szempontokat?  

Felelősség: Különböző viszonyaiban megjelenik-e a felelősségérzet, illetve az ilyen cse-

lekedet? Például mikor érzi úgy, hogy segítenie kell másoknak, vigyázni kell tárgyakra, a közös-

ség számára hasznos cselekvést kell végeznie? Mennyire tágul az a kör, amelyért felelősséget 

érez? Gondolkodik-e felelősséggel önmagáról? Előretekint-e a jövőbe, végiggondolja-e a jelen 

cselekvéseinek következményeit? Azonosul-e a csoportos felelősséggel? Látja-e saját vagy má-

sok cselekvéseinek, kijelentéseinek erkölcsi vonatkozásait?  

 

A felvázolt szempontok természetesen csak példák. Javasoljuk, hogy egy-egy intéz-

ményben az etikat tanító pedagógusok közösen dolgozzanak ki egy szempontsort,20 amelyet 

bemutathatnak az oktatás többi szereplőjének is (tanulók, kollégák, szülők). 

III.3.2. Az értékelés lehetőségei 

A fent vázolt szempontsoron túl további, gyakorlati javaslatokat teszünk az értékelés alapjaira. 

Ezek az osztályzást is segíthetik. A javaslatokból ki lehet alakítani egy, a témákhoz, feldolgozási 

                                                           
20 Ez közös szakmai produktum lesz, de eldönthető, hogy mindenki alkalmazza-e. 
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módszerekhez, használt taneszközökhöz rendelt, többféle értékelési módot alkalmazó rend-

szert egy tanévre. Ennek fő elvei: az egyéni gondolatok tisztelete, az őszinteségre bátorítás, az 

elfogadás érzékeltetése, ugyanakkor az igényesség, a részvétel elvárása (az egyéni érzékeny-

ség figyelembe vételével).21 A többféle szempontot azért is érdemes alkalmazni, mert a tanu-

lók tudása, aktivitása különböző, más-más tanulási helyzetben teljesítenek jobban, és így min-

denki lehetőséget kaphat a neki legmegfelelőbb tevékenység elvégzésére. A tanulói aktivitás 

vagy a gondolatok megfogalmazásának értékelésekor figyelembe kell venni a tanuló személyi-

ségét, képességeit. A közös munka hátráltatását (amelyet nevezhetnénk magatartási problé-

mának, de inkább azt jelezzük: milyen károkkal járt, milyen nehézséget okozott egy-egy feladat 

elvégzésekor) semmiképpen ne érdemjeggyel. 

Érdemes megtervezni az értékelési rendszert tanévkezdés előtt, és tájékoztatni erről a 

tanulókat, esetleg a szülőket, mivel sok a kétely ezzel kapcsolatban. Elhangozhat, hogy ez 

egyéni rendszer, amelyet a későbbiekben akár a tanulókkal közösen módosíthatunk is. Fontos 

kiemelni, mire kapnak osztályzatot a tanulók.22  

Az értékelésbe be lehet vonni az egész csoportot, illetve magát a tanulót (önértékelés), 

ez illeszkedik a tantárgyi sajátosságokhoz, célokhoz. Az értékelés történhet nyilvánosan, a cso-

port előtt és egyénhez szólóan. A csoportba tartozó gyerekek személyisége, tudása és a cso-

portlégkör alapján határozza meg a pedagógus, milyen arányban alkalmazza a tanári, a cso-

port- és az önértékelést, mely értékelési módokat alkalmaz, illetve nem alkalmaz nyilvánosan. 

Az osztályzás arányát javasoljuk a minimálisra csökkenteni. 

Az értékelés történhet egyedi, alkalomszerű és rendszeres formában is. Egyedi értéke-

lésen egy-egy tanuló teljesítményének értékelését értjük, ilyenkor nem kell ugyanarra a mun-

kára másoknak is feltétlenül értékelést/jegyet kapniuk. Követhetjük azt az elvet is, hogy a leg-

jobban sikerült munkák kapnak elismerést, csak figyelnünk kell arra, hogy bizonyos időszak 

alatt mindenki sorra kerüljön. Kialakíthatunk rendszeres értékelést, például negyedévente, 

vagy egy tematikai egység lezárásakor, ilyenkor mindenkit értékelhetünk. Alkalomszerű érté-

kelésen pedig azt értjük, hogy ha egy tanuló általunk ismert képességeihez vagy korábbi meg-

nyilvánulásaihoz képest mutat pozitív változást – például először vállal részt szituációs játék-

ban –, vagy különösen igényesen fogalmaz meg egy gondolatot, akkor azt kiemelhetjük, akár 

különleges elismeréssel kísérve. 

 

Az értékelendő tevékenységek lehetnek: 

a) A tanórán, illetve az otthoni feladatokban való részvétel, aktivitás.23  

b) A gondolkodás, a megfogalmazások igényességének, pontosságának értékelése – 

például beszélgetésben, írásban.24  

                                                           
21 Lásd III.1. Beszélgetés. 
22 Ide tartozhat a „Lehet-e megbukni etikából?” kérdés. A fenti elvek követése esetén csak a teljesen passzív 
vagy akadályozó tevékenységű tanuló kerülhet bukás közelébe, de ezt igyekezzünk elkerülni. 
23 Tekintetbe kell venni, mennyire nyitott vagy visszahúzódó a tanuló. Az aktivitás itt az odafigyelést is jelenti. 
24 Figyelembe kell venni a tanuló nyelvi képességeinek fejlettségét. 
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c) A közös munkában megjelenő igényesség értékelése – például odafigyelés a  

másikra, beszélgetésben, vitában történő kulturált részvétel, csoportmunka meg-

osztása. 

d) Produktumok értékelése, például önálló véleménykifejtés szóban/írásban, alkotá-

sok (rajzok, történetek, dramatikus előadások), gyűjtőmunka, kutatómunka ered-

ménye (információ, beszámoló, plakát stb.) Fontos szempont: elsősorban nem a 

minőség önmagában, hanem a tanulóhoz mért igényesség, alaposság, eredetiség, 

a „beletett munka” számít.25 

e) Ritkábban a tárgyi tudás is értékelhető, de ez ne a tanuló elé kerülő leíró jellegű 

ismeretanyag legyen,26 hanem például a megismert fogalmak értelmezései,27 ame-

lyeknél egyéni megfogalmazások (akár példák is) elfogadhatók, ha értő fogalom-

használatra utalnak. A tárgyi tudás lehet a kutatómunka eredménye vagy a korábbi 

órákon elhangzott megbeszélések tartalma, kiemelkedő gondolatok. Ilyenkor a cso-

port által az órán megalkotott tudásról van szó, nem egy előre meghatározott tan-

anyagról. Formáját tekintve ne dolgozat, hanem inkább (a projektérettségihez ha-

sonló) forrásokat bevonható, elemezhető, egyénileg összeállítható munka legyen. 

f) Tanári értékelés/tanulói önértékelés a fejlesztési célok alapján időszakonként, va-

lamint a csoport reflektálhat saját működésére, ennek fejlődésére, esetleges ne-

hézségeire, lehetséges célkitűzéseire. 

 

A tankönyv használatakor a pedagógus átnézheti a feladatokat olyan szemmel, melye-

ket talál alkalmasnak az értékelésre, osztályzásra. Így a tanév elején meg tudja mondani, hogy 

mi szükséges a (fél)éves érdemjegyhez: például egy önállóan végzett kutatás/alkotás, egy fo-

galmazás adott témában, egy csoportban készített produktum (előadás, projektfeladat), il-

letve az általános órai aktivitásra vonatkozó tanári (és csoportos vagy ön-) értékelés. Ahogy 

haladnak a tankönyvi feladatokkal, a tanár mindig jelezheti, melyekből lehet otthoni munkát 

választani – akár csoportosat is.28 Ezekre különösen alkalmasak a kutató, a kreatív feladatok, 

vagy bármelyik, személyes véleményre vonatkozó kérdés.  

                                                           
25 Ha olyan gondolatok születnek, amelyeket a pedagógus nem érez helyesnek, nem értékelheti negatívan a 
tartalmat! Ennek oka az, hogy az erkölcsi ítéletek, nézetek fejlődéséhez idő szükséges, ezért mindenképpen el 
kell kerülni, hogy ennek egy pillanatnyi állapotát minősítsük! Azonban az a furcsa helyzet állhat elő, hogy egy 
igényesen kivitelezett, de erkölcsi értelemben negatív értéket hordozó produktum születhet – ilyenkor az ed-
digi logika szerint pozitív értékelést kell kapnia a tanulónak. Javasoljuk, hogy ilyenkor tartalmi szempontból dol-
gozzunk tovább a témán, például a tanuló kapjon kutatómunkát, számoljon be az osztálynak, vagy vitassák meg 
közösen a felmerült gondolatokat. Emellett a pedagógus jelezheti, hogy tiszteletben tartja a véleményt és a 
munka minőségét, ám nem ért egyet vele, mert... 
26 Ha lehet, csak a témához tartozó legszükségesebb információkat kérjük számon. Ne érezzék úgy a tanulók, 
hogy „történelemóra van”. Ugyanakkor az etika tematikája nincs teljes átfedésben az egyéb tantárgyakéval, így 
szükség lehet olyan információkra, amelyekkel más órán nem találkoznak.  
27 A fogalomdefiníciók között megjelenhetnek az értékek, erkölcsi fogalmak is. Ezek egységes, előre meghatáro-
zott definícióját nem javasoljuk, éppen ezeknek a fogalmaknak a közös boncolgatása, értelmezése fejleszti a 
megértést és az azonosulást. Így itt különösen fontosak az egyéni megfogalmazások, hiszen az egyedi tudás ala-
kulását mutatják meg. 
28 Sok kolléga nem akar vagy nem tud otthoni feladatot adni a tanulóknak. Ebben rendszerben viszont elvárás 
lehet, hogy ha nem is kell minden órára mindenkinek házi feladatot végezni, legalább egy-két anyagot a félév 
során önállóan is dolgozzanak fel a tanulók. 
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III.4. Kiegészítő anyagok, források 

Kézikönyvünk végén olyan forrásokat szeretnénk ajánlani, amelyek az etika tanításához szak-

mai segítséget nyújthatnak. Ezek vagy magához a tantárgyhoz kapcsolhatók, vagy más, ha-

sonló célrendszerű vagy módszertant alkalmazó szakterületekről – például osztályfőnöki órák, 

szociális kompetenciák fejlesztése, gondolkodásfejlesztés, emberismeret –, illetve tudomá-

nyos, oktatáskutatási területről származnak.  

III.4.1. Tanári segédletek 

Nemzeti Alaptanterv – erkölcsi nevelés: A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalma-

zásáról. Magyar Közlöny, 2012. június 4. Magyar Közlöny Lap- és könyvkiadó (10635–10847. 

old.). Ebből kiválasztott oldalak: 10639–10644, 10648, 10655–56, 10669, 10707–09, 10719–

22 old. 

EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet  

http://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv 

Magyar Közlöny, 2012. december 21. (29877–36481. old.) Magyar Közlöny Lap- és könyvkiadó 

Ebből: Erkölcstan kerettanterv 1–4 évfolyam, 5–8 évfolyam. http://kerettanterv.ofi.hu/ 

 

Honlapok 

http://ofi.hu/erkolcstan, http://ofi.hu/oravazlat-0, http://ofi.hu/gyujtemenyek, 

http://ofi.hu/pedagogiai-naplok, http://www.erkolcstant-tanitok.hu/, 

http://www.erkolcstan.hu/  

Erkölcstanári segédkönyv a gimnáziumok 5–6. évfolyama számára 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-

0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html 

A vitázás tanítása: Dilemma, Disputa, Demokrácia / Gondolkodjunk 3D-ben https://i-dia.org/ - 

kiadvanyaink  

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényről. (Szerk.: Falus Katalin – Ja-

kab György). Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2002. 2. kiadás. Bevezető: 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00152/pdf/ 111–124. old.  

Így tanítom... A Barankovics István Alapítvány Tanári kerekasztalának kiadványai 

https://barankovics.hu/_f/innovativ_modszertani_megoldasok_a_fiatalok_tarsadalmi_szere-

pekre_valo_felkesziteseben_bia_2015.pdf, 

https://barankovics.hu/_f/igy_tanitom_kotet_ii_1128.pdf,  

 https://barankovics.hu/_f/igy_tanitom_iii_kotet_20160514.pdf, https://barankovics.hu/az-

alapitvanyrol/muhelyeink/ifjusagkutatasi-muhely/a-barankovics-istvan-alapitvany-tanari-

kerekasztalanak-dokumentumai 

Pedagógiai játékok: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175 

Személyiségfejlesztő játékok: http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok 

_jtkok_gyjtemnye.html 

Mindenki nyer! Együttműködés-játékok: http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/135_f.htm 

http://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv
http://kerettanterv.ofi.hu/
http://ofi.hu/erkolcstan
http://ofi.hu/oravazlat-0
http://ofi.hu/gyujtemenyek
http://ofi.hu/pedagogiai-naplok
http://www.erkolcstant-tanitok.hu/
http://www.erkolcstan.hu/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0012_fenyodi_andrea_erkolcstan/adatok.html
https://i-dia.org/#kiadvanyaink
https://i-dia.org/#kiadvanyaink
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00152/pdf/
https://barankovics.hu/_f/innovativ_modszertani_megoldasok_a_fiatalok_tarsadalmi_szerepekre_valo_felkesziteseben_bia_2015.pdf
https://barankovics.hu/_f/innovativ_modszertani_megoldasok_a_fiatalok_tarsadalmi_szerepekre_valo_felkesziteseben_bia_2015.pdf
https://barankovics.hu/_f/igy_tanitom_kotet_ii_1128.pdf
https://barankovics.hu/_f/igy_tanitom_iii_kotet_20160514.pdf
https://barankovics.hu/az-alapitvanyrol/muhelyeink/ifjusagkutatasi-muhely/a-barankovics-istvan-alapitvany-tanari-kerekasztalanak-dokumentumai
https://barankovics.hu/az-alapitvanyrol/muhelyeink/ifjusagkutatasi-muhely/a-barankovics-istvan-alapitvany-tanari-kerekasztalanak-dokumentumai
https://barankovics.hu/az-alapitvanyrol/muhelyeink/ifjusagkutatasi-muhely/a-barankovics-istvan-alapitvany-tanari-kerekasztalanak-dokumentumai
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html
http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/135_f.htm
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Kiss László: A közösségi vitázásról… avagy hogyan fedezzünk fel egy elhanyagolt generációt? 

http://tani-tani.info/a_kozossegi_vitazasrol 

Kooperatív technikák: http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm  

Spencer Kagan: Az oktatás forradalma (Kooperatív technikák) http://www.kooperativ.hu/az-oktatas-

forradalma 

Homor Tivadar: Hogyan tanítom az etikát? Új Pedagógiai Szemle 2002/ 7–8. 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00062/2002-07-ta-Homor-Hogyan.html 

Szekszárdi Júlia – Tusa Cecília: Osztályviták erkölcsi dilemmákról egy veszprémi iskolában. Új Pedagó-

giai Szemle 2006/7–8, 85–95. old. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00105/2006-07-ta-

Tobbek-Osztalyvitak.html 

Fehér Márta: Demokráciára nevelés http://www.tte.hu/media/pdf/33-feher-lehetne.pdf 

Szekszárdi Júlia: Módszerek nevelési vizsgálatokhoz 1-2. 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=200 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=201#fogalm, 

Erkölcsi dilemmaviták http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=492 

Németh Gáborné Doktor Andrea: A szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az iskolában 

http://www.ofi.hu/tudastar/szocialis-kompetenciak 

Veres Gábor: Kutatásalapú tanulás – a feladatok tükrében, Iskolakultúra 2010/12. 61-77. old. 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00153/pdf/  

OFOE – Szociális kompetenciák fejlesztése – óratervek 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=404, http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=406, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=408, http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=409, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=444, http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=447, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=482, http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=487, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=496, http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=509 

OFOE – Azonosság – másság, avagy mindenki másképpen egyforma 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=172, http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173, 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=174 

Erőszak nélkül – Konstruktív konfliktuskezelés http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=122  

Schüttler Tamás: Osztályfőnöki óra a romákkal való együttélésről és az előítéletekről 

http://www.ofi.hu/tudastar/ezeket-embereket-fel 

A Szociális, életviteli és környezeti, valamint a szövegértési-szövegalkotási kompetenciacsomagok 

anyagaiban a feladatok, játékleírások, szövegek, irodalmi alkotások mellett feldolgozási terve-

zeteket, tanulói munkalapokat is találunk.29 A tematikában sok átfedés van az etika tantárgy 

témáival. Megtalálható: http://kooperativ.hu/ 

IKT-használat: http://tanarblog.hu/attachments/3192_IKT_modszertan.pdf,  

http://dl-sulinet.educatio.hu/download/letoltheto-dokumentumok/ikt_muhely_2014.pdf  

Fenyődi Andrea: Tapasztalatok és lehetőségek az erkölcstan tanításában és azon túl. (6 rész) Tanító 

folyóirat 2017/1–6. 

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. (Szerk.: Falus Katalin – Jakab György) 

Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2001. 

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. (Szerk.: Falus Katalin – Jakab György) 

Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2001. 

                                                           
29 Elsősorban a C típusú modulleírásokban. 

http://tani-tani.info/a_kozossegi_vitazasrol
http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm
http://www.kooperativ.hu/az-oktatas-forradalma
http://www.kooperativ.hu/az-oktatas-forradalma
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00062/2002-07-ta-Homor-Hogyan.html
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00105/2006-07-ta-Tobbek-Osztalyvitak.html
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00105/2006-07-ta-Tobbek-Osztalyvitak.html
http://www.tte.hu/media/pdf/33-feher-lehetne.pdf
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=200
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=201#fogalm
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=492
http://www.ofi.hu/tudastar/szocialis-kompetenciak
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00153/pdf/
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=404
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=406
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=408
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=409
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=444
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=447
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=482
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=487
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=496
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=509
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=172
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=174
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=122
http://www.ofi.hu/tudastar/ezeket-embereket-fel
http://kooperativ.hu/
http://tanarblog.hu/attachments/3192_IKT_modszertan.pdf
http://dl-sulinet.educatio.hu/download/letoltheto-dokumentumok/ikt_muhely_2014.pdf
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Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényről. (Szerk.: Falus Katalin – Ja-

kab György) Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2002. 2. kiadás 

Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni (Szerk.: Falus Katalin – Jakab György) Buda-

pest, Műszaki Könyvkiadó, 2003. 2. kiadás  

Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni (Szerk.: Falus Katalin – Jakab György) Budapest, 

Műszaki Könyvkiadó, 2003. 2. kiadás 

III.4.2. Szakmai háttéranyagok 

Erkölcsi nevelés és etikaoktatás. Új Pedagógiai Szemle, 2012/ 4–6, 52–133. oldal 

http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny 

Erkölcstan(ítás) a gyakorlatban. Beszélgetés Török Ildikóval. Modern Iskola 2013/5.  

34–35. old. http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1289 

Lányi András: A lelkiismereti döntés felelőssége – interjú. Új Köznevelés, 2013. december,  

3–4. old. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2013-10 

Kereszty Zsuzsa: „A csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem” – interjú. Új Köznevelés, 

2013. december, 4–5. old. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2013-10 

Az erkölcstan tantárgyról… tanári szemmel (szerk.: Alexandrov Andrea, Éger Gyöngyi, Fenyődi Andrea 

és Jakab György) Új Pedagógiai Szemle, 2015/3–4. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-

szemle/tanari-szemmel-az-erkolcstan-tantargyrol 

Alexandrov Andrea – Fenyődi Andrea – Jakab György: Az erkölcstan tantárgy útkeresése. Iskolakul-

túra, 2015/9. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00197/pdf/ 

Homor Tivadar: Korszerűség az erkölcstan /etika oktatásában. Iskolakultúra, 2015/10 125-138. old. 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00198/pdf/  

Sümegi István: Etikaoktatás – mi végre? Új Pedagógiai Szemle, 2014/7–8. http://folyoiratok.ofi.hu/ 

uj-pedagogiai-szemle/etikatanitas-mi-vegre 

Fenyődi Andrea: Az erkölcstan oktatásának kompetencia alapú tanárképzési támogatása. HORIZON-

TOK II. – A pedagógusképzés reformjának folytatása. Pécsi Tudományegyetem BTK Nevelés-

tudományi Intézet, 2015. http://www.kompetenspedagogus.hu/sites/default/files/ 

08-Arato-Ferenc-szerk-Horizontok-pte-btk-ni-2015.pdf 

Kamarás István: Az erkölcstan vagy hittan buktatói és alternatívái 2013/ október 

http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/cikkek/emberismeret-es-etika/kamaras-istvan-ojd--az--

erkolcstan-vagy-hittan--buktatoi-es-alternativai.html 

Nahalka István: Konstruktivizmus és nevelés. Neveléstudomány 2013/4. 

http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2013/12/konstruktivizmus-es-neveles/ 

A gyermekkultúra jelen(tőség)e tanulmánykötet http://www.e-pakk.hu/gykebook.pdf  

http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1289
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2013-10
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/lapszamok/2013-10
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanari-szemmel-az-erkolcstan-tantargyrol
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanari-szemmel-az-erkolcstan-tantargyrol
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00197/pdf/
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00198/pdf/
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/etikatanitas-mi-vegre
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/etikatanitas-mi-vegre
http://www.kompetenspedagogus.hu/sites/default/files/08-Arato-Ferenc-szerk-Horizontok-pte-btk-ni-2015.pdf
http://www.kompetenspedagogus.hu/sites/default/files/08-Arato-Ferenc-szerk-Horizontok-pte-btk-ni-2015.pdf
http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/cikkek/emberismeret-es-etika/kamaras-istvan-ojd--az--erkolcstan-vagy-hittan--buktatoi-es-alternativai.html
http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/cikkek/emberismeret-es-etika/kamaras-istvan-ojd--az--erkolcstan-vagy-hittan--buktatoi-es-alternativai.html
http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2013/12/konstruktivizmus-es-neveles/
http://www.e-pakk.hu/gykebook.pdf
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III.4.3. Tervezési minta: óratervek, feladatsorok a rugalmas tervezéshez 

Ebben a részben példát szeretnénk mutatni az ajánlott rugalmas tananyagszervezésre. Célunk, hogy a tankönyvek feladatait a pedagógus olyan szem-

mel is nézze, külön-külön milyen célokra lehetnek jók, mely témákhoz vagy nevelési célokhoz illesztheti őket, illetve hogyan szelektáljon a leckékben 

szereplő anyagokból.  

 

A) A nyolcadikos tankönyv 5. leckéjét szűkítjük egy tanórányi anyagra a pályaválasztás/munka témájában. Ennek a leckének három fókusz-

pontja van: kooperáció – személyes célok, tervek, jövőkép – pályaválasztás. A pedagógus dönthet úgy, hogy egy tanórában mindegyikkel csak érintő-

legesen foglalkozik (mivel más témákat szeretne részletesebben feldolgozni); két órában, sorrendben dolgozza fel a feladatokat; vagy csak az egyik 

fókuszt emeli ki. 

 

B) A témablokkban a hetedikes tankönyvből kiválasztott témát, az ember jellemzőit tekintjük át különböző leckék feladatainak újrarendezésé-

vel: az emberiség helyzete, néhány sajátos és fontos képessége – gondolkodás, nyelvhasználat, érzelmek, vágyak és tervek, valamint az erkölcsi tudás 

– és az ember kapcsolatrendszerei, viszonyulásai a világhoz. Látható, hogy ez a hatalmas anyag, amely egyetlen más tantárgyban sem összegződik így, 

a heti egy etikaórában csak némi betekintést enged. Ezért úgy válogattunk a feladatok közül, hogy mindegyik egy-egy résztémát célozzon meg, ugyan-

akkor egy feladat sokszor máshová is tartozhat. Például a nyelvhasználatnak vagy az érzelmek megjelenésének azt az aspektusát nézzük, amely az 

emberi kapcsolatokat befolyásolja, a gondolkodást összefűzzük a tervezéssel és önismerettel stb. 

 

C) A fejlesztési ív egy adott (esetleg a tanulócsoportban jelen is lévő) probléma megoldására kijelölt célhoz válogatott feladatok rendszere, 

amellyel szeretnénk változást elérni a tanulók gondolkodásában, ha lehet viselkedésében is. Itt a több témában is felbukkanó hasonló nevelési cél 

csoportosíthatja a feladatokat, az ívnek ugyanakkor van egy felvezető (ráhangoló, előzetes tudást előhívó), egy problémafelvető és egy megoldáske-

reső szakasza. Példánkban a tankönyvben több helyen is (párkapcsolat, közösség, család) megjelenő bántalmazás  autonómia/önvédelem kérdésé-

hez gyűjtöttünk feladatokat. Az egy sorban lévő feladatokból a rendelkezésre álló időnek megfelelően válogathat a pedagógus, illetve szükséges helyen 

kiegészítheti ezeket más forrásból. 
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A. Óratervezet  

8. évfolyam 5. lecke Akivé válhatok 

Az óra közvetlen célja A tanulók jövőképének formálása, tudatos ismeretszerzés és tervezés alakítása. Pályaorientáció, pályaismeret. 

Fejlesztendő képességek Önismeret, figyelem, kommunikáció, szövegértés és -alkotás, együttműködés, pozitív gondolkodás, probléma- 
megoldás, kutatás, adatok értelmezése. 

Értékek Önismeret, együttműködés, bizalom, felelősség, önállóság, függetlenség. 

 

Idő Feladat Tevékenység A tevékenység célja 
Munkaformák és 
módszerek 

Óra szakasza: Ráhangolás 

5 perc Játék Tk. 130. 
old. Figyelj a 
társadra 
 

A két játék után beszélgetés: Hogyan éreztétek magatokat? Mi nehezí-
tette a játékot? Hogyan tudtátok megoldani? Kire és milyen módon  
figyeltetek a játékban? Mitől lehet sikeresebb a megoldás? Ki hogyan  
viselkedett a játékban? 
 

Az együttműködés megta-
pasztalása, a következtetések 
levonása 

Egész csoportos 
játék, majd  
beszélgetés 

4 perc Képek kivetí-
tése pl. Tk. 
30. old. 

Melyik sportág ismerős nektek? Ki mit szeret ebben a sportágban? Mire 
van szükség a sikerhez ezekben a sportágakban? Kiknek és hogyan kell 
együttműködni a siker érdekében? 
 

Az együttműködés, céltuda-
tosság, sikeresség fogalmai-
nak bővítése 

Képek és szemé-
lyes tapasztalatok 
alapján frontális 
beszélgetés 

Óra szakasza: Téma bevezetése, fogalomértelmezés 

4 perc Tk. 30. old. 
Mottó értel-
mezése, + 
kérdések 

A mottó közös magyarázata. A 2. kérdés megválaszolása: az előrejutás-
hoz inkább egyéni képességekre vagy együttműködési képességekre van 
szükség? Melyik szakmában melyikre inkább? 

A munka világára, a foglalko-
zásokra hangolás. 

Szöveg alapján 
frontális beszél-
getés. 

Óra szakasza: Témafeldolgozás 
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Idő Feladat Tevékenység A tevékenység célja 
Munkaformák és 
módszerek 

20 perc Tk. 32. old. 5. 
feladat  

a.) A feladat alapján pályaprofilok elkészítése:  
Képeken ábrázolt szakmák megnevezése 
138. old. táblázat elolvasása, szakma megnevzése 
5 csoportban a többi képhez szakmai profil készítése 
(ha van internet, a megadott honlapon páros munkában a tanulóknak 
érdekes szakmai profil lekeresése), ezek bemutatása 
b.) A 137. oldal alapján önéletrajz készítése 
c.) Beszélgetés, kihez melyik szakma illene, mely elemek alapján. 
 

Olyan szemlélet kialakítása és 
technikák megismerése, 
amellyel az egyes szakmákat 
jobban, árnyaltabban megis-
merhetik a tanulók, érdeklő-
dés felkeltése. Önismeret fej-
lesztése, reális gondolkodás. 

Frontális megbe-
szélés 
Csoportos 
munka: szöveg-
írás vagy kutató-
munka 
Egyéni feladat 
 

7 perc Tk. 33. old. 6. 
feladat b. 

a) Bevezető kérdések: Mit jelent a feladat címe? Mi az a vállakozás?  
Ki vállalkozhat és mire? 
b) Szöveg elolvasása egyénileg 
c) Értelmezés, továbbgondolás: Mi lehetett a forgalmazott termék?  
Mitől lett sikeres a vállakozás? Mik lehetnek a nehézségei? Mit gondol-
tok arról, hogy diákok vállalkoznak ilyen munkára? 
 

Ismerkedés a vállalkozással 
mint az egyéni boldogulás le-
hetőségével, érdeklődés fel-
keltése, alapvető fogalmak. 

Frontális megbe-
szélés 
Egyéni szöveg- 
olvasás 
Csoportos meg-
beszélés 

Óra szakasza: Levezetés, Otthoni feladat előkészítése 

2 perc Tk. 32. old. 5-
6.  

Választható otthoni feladatok: 
a) KIHÍVÁS – 3-4 fős csoportban vállalkozás tervezése a 137. oldalon  
leírtak alapján, a terv bemutatása, határidő 2 hét. 
b) az 5. feladatban ajánlott weboldalakon tetszés szerinti pályaprofil  
kikeresése és bemutatása 
c) a 6. feladat a. pontjában ajánlott egyik film megnézése és rövid  
beszámoló készítése a kérdések segítségével. 
 

Reflexió, az órai anyag to-
vábbgondolása, kutatás a té-
mában, alkotómunka 

Egyéni vagy pá-
ros, kiscsoportos 
feladat 
Szövegalkotás, 
tervezés, együtt-
működés 

3 perc Tk. 32. old 4. 
első idézet  

Konfuciusz idézetének közös értelmezése 
+ szorgalmi feladat: fogalmazás írása a 4. feladat kérdései és az Ágai Á. 
idézet alapján. 
 

Személyes attitűdök megfo-
galmazása, pozitív szemlélet 
alakítása, szövegértelmezés. 

Szöveg alapján 
frontális beszél-
getés. 
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B. Témablokk: Az ember 

Feladatsorok a 7. tankönyv alapján 

 Feladat Kulcselemek 

1. szakasz | Téma – Emberek vagyunk 

Bevezetés Mi jut eszembe az emberről? 

 2. lecke 2. feladat Asszociációk képekről, a szereplők gondolatai, mondatai 

 2. lecke mottó, 1. feladat Milyen az ember? Mi jellemzi? 

Témafelvetés Az ember kapcsolódásai 

 1. lecke 4. feladat Mi mindennel állunk kapcsolatban? 

 2. lecke 5. feladat  Ember és állat 

 2. lecke 3. feladat  Milyennek látjuk magunkat? 

 2. lecke Rendszerezzünk!, Nézz utána! Az ember mint biológiai, társadalmi és lelki lény 

 2. lecke 4. feladat Az ember jövőképe 

Témafelvetés Az emberek együttélése 

 2. lecke 6. feladat, Összegző kérdések Jó és rossz kapcsolódások az emberek között 

 22. lecke mottó, 6. feladat A közösséghez tartozás igénye 

 15. lecke 3. Szükségleteink a kapcsolatokban 

 7. lecke 3., 5. Szerepek, énkép 

2. szakasz | Téma – Gondolkodás és nyelv 

Bevezetés Gondolataink kifejezésének módjai 

 4. lecke 2., 5.  feladat, 3. lecke 1. feladat, Nézz utána! 1 Megértés, kommunikáció 

 4. lecke mottó A gondolat kifejezésének nehézségei 

Témafelvetés Gondolkodás és nyelv kapcsolata 

 4. lecke 1., 3. feladat A megértés és kifejezés korlátai 

 4. lecke 4., 6–8. feladat, Nézz utána! 2 Nézőpontok, szubjektivitás 

 4. lecke 4., 9–10. feladat, Rendszerezzünk! Ártó szavak 

 19. lecke 6 feladat, Nézz utána! 3 A tanulás 

Témafelvetés Megértés 

 3. lecke 3. feladat, 12. lecke, 3. feladat Érzelmek kommunikációja, megértés 

3. szakasz | Téma – Késztetések 
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 Feladat Kulcselemek 

Bevezetés Mire vágyunk? 

 3. lecke 9. feladat, 6. lecke mottó, 5–6. feladat Vágyaink, igényeink 

 6. lecke mottó, 11. feladat Szabadság? 

Témafelvetés Az érzelmek szerepe 

 3. lecke 2–4. feladat, 12. lecke 2–3. Az érzelmek hatása, megjelenése a mindennapokban 

 3. lecke 6-7. feladat Az érzelmi és értelmi intelligencia 

 16. lecke 4. feladat A szeretet 

Témafelvetés Értékek és erkölcs 

 6. lecke 1–2. feladat Személyes értékeink 

 6. lecke 3–5. feladat A mértékletesség 

 5. lecke 4–5., 7. feladat Erkölcsi dilemmák 

 5. lecke mottó, 1–2., 6. feladat, Rendszerezzünk! Összegző kérdé-
sek, Nézz utána! 

Az ember mint erkölcsi lény 
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C. Fejlesztési ív – Asszertív, önvédelmező és önérvényesítő magatartás 

Cél: Konfliktusok és veszélyhelyzetek felismerése, elemzése. Kommunikációs és konfliktuskezelési technikák megismerése és gyakorlása. Önismeret 

és önreflexió, nézőpontváltás és empátia, valamint felelősségtudat fejlesztése.  

Feladatsorok a 7. tankönyv alapján 

Feladat Kulcselemek 

1. szakasz – Bevezetés: Az emberek különböző kapcsolati formái 

22. lecke 6., 2. lecke 6., 19. lecke 1., Visszatekintő 2/2. emberi viszonyok, jó és rossz oldaluk 

3. lecke 8.,  érzelmek megjelenése 

15. lecke 5.  párkapcsolatok kamaszkorban (konfliktus) 

15. lecke 3., 12. lecke 3. igények, szükségletek a kapcsolatban 

16. lecke 4., 7., 18. lecke 4., 6., 22. lecke 7-8., 3. lecke 7., 11. lecke 8. szeretet, felelősség, jó kapcsolat 

19. lecke 5., 20. lecke 1., 6., 21. lecke 3. a közösség szabályai, elvárásai 

2. szakasz – Témafelvetés: Konfliktus- és veszélyhelyzetek azonosítása, elemzése, eredetének feltárása, következmények számbavétele 

8. lecke 3–4., 15. lecke 1., 19. lecke 2., 20. lecke 1. konfliktusok 

5. lecke 5–7., 4., 21. lecke 7-8., ÖK, 14. lecke 3. dilemmák 

4. lecke 6, 8-10. agresszív kommunikáció 

21. lecke 9–10., 13. lecke 4–5., 14. lecke 1., 4., 6 bántalmazás 

3. szakasz – Megoldások: Asszertív viselkedés, konfliktuskezelő technikák megismerése 

3. lecke 5., 12. lecke 5., 15. lecke NU énfeltárás, érzelmek megfogalmazása, megértése 

12. lecke 6., 20. lecke 5., 13. lecke 6., 19. lecke 4., 20. lecke 3. asszertív érdekérvényesítés, közös megegyezés 

13. lecke 7., R, 14. lecke 7., 8. + Tudod-e?, ÖK, NU ellenállás, segítségkérés 

 


