
 

  

A SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM  

ERKÖLCSTAN HELYI TANTERVE  

AZ 5-8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 

 
„Erkölcstelenül nem lehet boldognak lenni.” 

 

Dr. Papp Miklós morálteológus gondolata  

az erkölcstan oktatásáról 
 

 

Célok, feladatok  
 

Az erkölcsi nevelés értékközpontú modelljében megfogalmazott fundamentális erkölcsi 

törvények gimnáziumunk pedagógiai programjának célkitűzésével egybecsengenek: „Az 

erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen 

választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget 

nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési 

módokat felölelő megértésére, megvitatására.”
1  

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása. A tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek 

közvetítése. A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, 

szellemi és lelki értelemben.  

Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmi szerkezetet. Az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember 

elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a 

személy egyediségét és méltóságát helyezi középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az 

ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 

és a világhoz–, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során 

támaszkodhat. Cél, hogy a foglalkozások azonos erővel hassanak a különböző szociális 

körülmények között élő, kulturális és etnikai szempontból eltérő csoportokhoz tartozó 

gyerekek fejlődésére.  

                                                        
1 http://www.bkgsz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1444&Itemid=229 részlet a 

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumának Pedagógiai programjából 59. 

http://www.bkgsz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1444&Itemid=229


Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban.  

A pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi 

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, valamint a nézőpontváltást 

gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása.  

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett 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 kulturális és közösségi 

értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják 

ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, 

a társak segítése, vagy a közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység.  

Az erkölcstanóra célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése egy külön óra 

keretében. A diákok az egyes tematikai egységeket követve tanulmányozzák a 

társadalmunkban általánosan elfogadott erkölcsi értékeket, mindennapos helyzeteket, hogy 

társaikkal együtt és pedagógus segítségével tudatosítsák az erkölcsi problémákat, 

megfogalmazzák a helyes viselkedési szokásokat, képesek legyenek véleményt formálni és 

felelős döntéseket hozni. 

Az erkölcsi nevelés mindenekelőtt szokásalakítás. Ezért az Embertani Műhely tagjai 

egy több dimenziós emberképet dolgoztak ki: a biologikum, pszichologikum, szociologikum 

és a szellem dimenzióiból összeálló szerves egységet alkotva. A többszólamú emberkép jó 

lehetőség arra, hogy ki-ki saját világnézete szerint válassza ki és rangsorolja a különböző 

dimenziókat. A tantárgy egyediségét mutatja, hogy hazánkon kívül sehol sincs, ahol a leíró 

(lélektan, szociológia, ökológia, antropológia) és normativ embertudományokat egyetlen 

tantárgyba egybeépítenék. 

Hisszük, hogy az iskola – és ezen belül egy külön óra – hatékony segítséget nyújt 

abban, hogy a tanuló hozzászokjon, hogy saját közösségében megbeszélje és értékelje az 



emberi élettel kapcsolatos kérdéseket, erősödjön benne a mások iránti empátia, szolidaritás. 

Mindez az érzelmi intelligencia fejlődéséhez is nagyban hozzájárul. 

Természetesen ez az óra nem helyettesíti a család vagy a többi tantárgy feladatát, azt, 

hogy mindenki a saját helyén és szerepében erkölcsös, felelős életre neveljen. Mint ahogy az 

irodalmi műveket sem csak irodalomórán olvassuk és használjuk fel, mégis szükséges az 

iskolában egy szaktárgy keretein belül kizárólag erről tanulni, úgy az ember és etika 

tematikája is – bár az emberi élet minden szegletét átjárja – igényt tart egy olyan külön 

alkalomra, ahol csak ezekről a helyzetekről tanulunk, beszélgetünk. 

A tananyag felépítése nem lineáris, hanem spirális szerkezetű, ami azt jelenti, hogy a 

tananyagban évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza: 

1. Én magam (az én világom; milyen vagyok és milyennek látnak mások; test és lélek; 

ki vagyok én és mi vezérli tetteimet) 

2. Én és a társaim (én és ők; közösségben és egyedül; barátság és szeretet; szerelem és 

párkapcsolat) 

3. Én és közvetlen közösségeim (a család és a gyermekek; osztály és iskola; kortárs 

csoportok; egyén és közösség) 

4. Én és tágabb közösségeim (lakóhelyi közösség; kulturális-nemzeti közösség; 

társadalmi együttélés; helyem a világban) 

5. Én és a környezetem (más élőlényekkel osztozunk a földön; az épített és tárgyi világ; 

a technikai fejlődés határai; mi dolgunk a világban) 

6. Én és a mindenség (kezdet és vég; Isten és ember, hit, világkép, világnézet) 

 

Az ismétlődés ugyanakkor nem ismétlést jelent, a témák más-más absztrakciós szinten, 

más-más hangsúlyokkal térnek vissza, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és 

szintetizálva azokat. A tananyag felépítésében vertikálisan és horizontálisan is érvényesül 

egy-egy alapelv.  

Vertikálisan (vagy diakronikusan) a kerettanterv ugyanazt a hat nagy témakört veszi át 

kétévente, de ugyanazzal a témával egyre érettebben találkoznak a tanulók, ezért egyre 

bővebben tárgyalják azokat, mindig a korábbi ismeretekre építve. Tehát felnövekedve, az 

ismereteik gyarapodásával – egyre érettebben – az ismétlődő témákat is mindig újraértékelik. 

Horizontálisan (szinkronikusan) a kerettanterv az imént említett hat nagy témakörbe sűríti 

az etikai (emberi, társadalmi, filozófiai) kérdéseket úgy, hogy az egyéntől, az önismerettől 

indul ki, majd a társas kapcsolatok világán át érinti a közösségeket, végül kitekint a tágabb 

környezetbe is.  



A kétéves szakaszokon belül sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi 

egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, 

leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. Ez az alapelv ugyanakkor 

nem jelentheti azt, hogy ötletszerűen tartjuk a foglalkozásokat attól függően, hogy milyen 

impulzus érte a tanárt vagy egy szókimondóbb diákot. Az adott téma tárgyalása mindig járjon 

be egy ívet, vagyis azon túl, hogy előkészítjük, a kérdést a tapasztalatoktól indulva a 

megfelelő módszerek alkalmazásával, alapos megbeszélést követően vigyük el egy 

nyugvópontra. Természetesen egy-egy különleges helyzet kapcsán megszakíthatjuk az 

aktuális téma tárgyalását, vagy azonnali választ adhatunk egy sürgető kérdésre: ennek 

szükségességét a tanár mérlegeli. 

 

 

 

 

 

 

Az erkölcstan tantárgy óraterve 

 

 
 

 

 

 

A tantárgy éves óraszáma  

5. évfolyam    36  

6. évfolyam    36  

7. évfolyam    36  

8. évfolyam   36  

 

 

5-6. évfolyam 
 

 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál 

ahhoz, hogy a tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége 

iránti megbecsülés. Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a 

nemzeti öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján 

egyre inkább kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a 

másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a 

kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának.  



11-12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és 

kötelezettségek közötti kapcsolatról, mint ahogy arról is, hogy a társas együttéléshez 

szükségképpen hozzátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében 

ekkor feldolgozásra kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a 

demokráciára nevelés alapjainak lerakására, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

erőteljes fejlesztésére.   

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és 

értékkonfliktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt 

szerephez juttatni az elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk 

enyhítéséről, a jóvátételről és a jó visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, 

valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs és közösségi technikák életkornak megfelelő 

szinten való elsajátítását.  

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák 

erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének a mintáit. Szinte 

valamennyi témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, amihez 

ebben az életkorban különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A szabad beszélgetés 

mellett talán ez a forma tudja leginkább elősegíteni a tanulókat foglalkoztató kérdések 

felszínre hozatalát, a kételyek megfogalmazását és a közös válaszkeresést.  

 

5. osztály 

 
Ötödikesek lettünk  3 óra  

Test és lélek  6 óra  

Kapcsolat, barátság, szeretet  5 óra  

Kortársi csoportok  6 óra  

 

Társadalmi együttélés  5 óra  

A technikai fejlődés hatásai  5 óra  

A mindenséget kutató ember  3 óra  

Évzáró  3 óra  

Összes óraszám:  36 óra  

 

 

6. osztály  

  

 

Test és lélek  6 óra  

Kapcsolat, barátság, szeretet  6 óra  

Kortársi csoportok  6 óra  

Társadalmi együttélés  6 óra  

A technikai fejlődés hatásai  6 óra  



A mindenséget kutató ember  6 óra  

Összes óraszám:  36 óra  

 

 

 

7. osztály 

 

 

Ki vagyok én és mi vezérli a tetteimet?  6 óra  

Párkapcsolat és szerelem  6 óra  

Egyén és közösség  6 óra  

Helyem a világban  6 óra  

Mi a dolgunk a világban?  6 óra  

Hit, világkép, világnézet  6 óra  

Összes óraszám:  36 óra  

 

 

8. osztály 
 

Ki vagyok én és mi vezérli a tetteimet?  

 

 

6 óra  

Párkapcsolat és szerelem  6 óra  

Egyén és közösség  6 óra  

Helyem a világban  6 óra  

Mi a dolgunk a világban?  6 óra  

Hit, világkép, világnézet  6 óra  

Összes óraszám:  36 óra  

 

A 7-8. évfolyamon megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azoknak az 

élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel együtt 

fokozódik a felelősségük önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a helyzet 

fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, 

valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkészség és 

vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez.  

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel 

összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a 

családi életre való nevelés általános céljainak megvalósításában.  

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb technikai 

eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a 

médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az 

állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség fejlesztésének is.  

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi 

csoportok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi 



igazságosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben 

gondolkodni. Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is 

felvetődhetnek a kirekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető 

témakörök. Az órai beszélgetéseknek hála ugyancsak lehetővé válik a lelkiismeret szociális 

dimenziójának a fejlődése. . .  

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes 

világkép és világnézet kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen 

összerendezetté, de ezekben az években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a 

maga eszközeivel támogassa. . A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a 

fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében.  

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő 

helyzetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz 

nagyon hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ekkoriban a 

dilemmák már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, valamint az 

identitás különféle dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat kiegészítőjeként fontos 

szerepet kap az erkölcstan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga van a 

saját identitáshoz, amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát 

tiszteletben kell tartani.  

Ebben a szakaszban kiemelt szerep juthat az órákon az adott konkrét témákhoz 

kapcsolódó információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a 

kritikai gondolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, 

valamint disputa jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 

 

Témakörök: 
 

 

Témakör 

 

5-6. évfolyam 

 

7-8. évfolyam 

 

1. Én 

magam 

 

Test és lélek 

 

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi és lelki 

tulajdonságaim, szellemi 

képességeim az évek során? Mire 

van szükség ahhoz, hogy testem 

jól fejlődjön? Mi kell a lelkem és 

az értelmem fejlődéséhez? 

Melyek az ember legfontosabb 

Ki vagyok én és mi vezérli a tetteimet? 

 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi 

minden befolyásolja, hogy mit gondolok? 

Mindig van célja a gondolkodásnak?  

Milyen kapcsolat van a gondolkodás és a 

nyelv, a fogalmak é a szavak között? Milyen 

kapcsolat van a szavak és a tettek között? 

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a 



 

Témakör 

 

5-6. évfolyam 

 

7-8. évfolyam 

 

fizikai, lelki és szellemi 

szükségletei?  

Miben másmilyenek egy felnőtt és 

egy idős ember szükségletei, mint 

az enyémek? 

 

Egészség és betegség 

Milyen az egészséges ember? 

Hogyan kerülhet veszélybe és 

hogy védhető meg az egészség? 

Milyen az egészséges életmód? 

Én egészségesen élek? 

 Van olyan szokásom, amin jó 

lenne változtatnom az egészségem 

érdekében? 

Miben különbözik egy beteg 

ember az egészségestől? Hogyan 

és miért válhat valaki beteggé?  

Mi változik meg ettől az életében? 

Milyen az, amikor én beteg 

vagyok?  

 

Fogyatékosság 

Kire mondják, hogy fogyatékos? 

Milyen képessége hiányozhat 

annak, aki valamilyen téren 

fogyatékos, és milyen mértékű ez 

a hiány? Mi a különbség a 

fogyatékosság és a betegség 

között?  Miben és hogyan 

akadályozza a fogyatékossággal 

élő embereket ez az állapot a napi 

tevékenységeikben? Hogyan lehet 

elhárítani vagy csökkenteni ezeket 

az akadályokat? Hogyan lehet jól 

segíteni nekik? 

Élhetnek-e teljes értékű életet a 

fogyatékos emberek? Vannak-e 

olyan speciális képességeik, 

amelyekben viszont ügyesebbek 

másoknál? 

 

Ép testben ép lélek? 

Hogyan tudnánk meghatározni, 

hogy mi a lélek? Milyen a jó és 

milyen a rossz lelki állapot? 

Milyen lehet a lélek, amikor sérült 

társas kapcsolataimat? 

Aki más nyelvet beszél, az másképp is 

gondolkodik?  

 

 

 

Tudás és értelem 

Miben vagyok tehetséges? Hogyan 

használom, és hogyan fejlesztem a 

tehetségemet?  

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan tanulok 

könnyen? Miben vagyok a sikeres?  

Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és 

vajon miért? Akarok valamin változtatni 

ezen a téren? Ha igen, miért és hogyan?  

Eldől a születéskor, hogy milyen 

teljesítményt érhet el valaki, vagy a tanulás 

szerepe a meghatározó? 

 

 

 

 

Érték és mérték 

Mik azok a dolgok, amik igazán fontosak az 

életemben? Mik az én értékeim? Vannak 

olyan értékek, amik mindenkinek egyformán 

fontosak? 

Előfordult 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 

felállítani az értékeim között?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a 

döntéseimet?  

Mik az ösztönök, és hogyan hatnak a 

viselkedésünkre? Mikor jó, hogy hatnak 
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vagy beteg? Milyen jelei vannak 

ennek? Hogyan őrizhetjük meg a 

lelki egészségünket? 

Lehet-e beteg lélek ép testben, és 

beteg vagy fogyatékossággal élő 

testben ép lélek? Mi minden 

befolyásolhatja ezt? 

 

 

 

 

 

Egy belső hang: a lelkiismeret  

Mi minden befolyásolhatja a 

döntéseinket? Hogy lehetne 

megfogalmazni, hogy mi a 

lelkiismeret? Miből érezzük a 

jelenlétét? Hogyan hat a 

tetteinkre? Mi történik, ha 

hallgatunk rá, és mi történik, 

amikor nem?  

ránk, és mikor nem? Hogyan tudjuk 

ellenőrzésünk alatt tartani az ösztönös 

késztetéseinket?  

Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, 

tetteinkre a pozitív, valamint a negatív 

érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni 

az érzelmeket?  

Milyen igények, vágyak és célok 

befolyásolják a döntéseinket és a tetteinket? 

Szentesíti-e a cél az eszközt?  

Mi az, ami akarattal elérhető, és mi az, ami 

nem – és mitől függ ez?  

Hogyan hat ránk a siker, a kudarc és a 

válság? 

 

2. Én és a 

társaim 

 

Barátság és szeretet  

A barátság kialakulása 

Mi mindentől függ, hogy ki lesz a 

barátunk, és ki nem? Mi tesz 

vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé 

valakit? Milyen módon lehet 

elnyerni valakinek a 

rokonszenvét? Milyen eszközöket 

nem szabad vagy nem érdemes 

használni ennek során? Miért?  

Hogyan lehet mélyebben 

megismerni egy másik embert? 

Fontos-e, hogy a barátok jól 

ismerjék egymást?  

 

Baráti kapcsolatok 

Lehetnek-e a barátoknak titkai 

egymás előtt, vagy mindent el kell 

mondaniuk egymásnak? Mit jelent 

az, hogy őszinték vagyunk 

valakihez? Megengedhető-e a 

hazugság a barátok között? Csak 

szavakkal lehet hazudni vagy más 

módon is? Mit jelent a 

barátságban a másik tisztelete? 

Hogyan tudják segíteni egymást  

Szerelem és párkapcsolat  

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, 

és milyen lelki hatásai vannak ennek?  

Milyen okai lehetnek annak, hogy 

egyesekhez vonzódunk, míg mások inkább 

taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy fiú és egy lány, hogy 

az egymás iránti vonzódásuk kölcsönös? Ki 

tegye meg az első lépést és hogyan? Mi 

minden lehet félreértések forrása? Mi szabad 

és mit nem szabad tenni abban az esetben, 

ha a vonzódás nem kölcsönös?  

 

 

Együttjárás  

Milyen forrásai és formái lehetnek a 

szerelemben az örömnek és a boldogságnak?  

Mit jelent a másik tisztelete és az egymás 

iránti felelősség a párkapcsolatban? Hogyan 

tudják segíteni egymást  

a szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális 

kapcsolatra? Hogyan kerülhető el a nem 

kívánt terhesség? 

Milyen forrásai és formái vannak a 
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a barátok? 

Mi az, amivel fájdalmat tudnak 

okozni egymásnak az emberek? 

Hogyan lehet bocsánatot kérni és 

megbocsátani?  Van-e olyan 

vétség, ami megbocsáthatatlan? 

  

A kapcsolat ápolása 

Mit lehet tenni a barátságok 

fenntartása érdekében? Milyen 

formái vannak a szeretet 

kimutatásának és a 

figyelmességnek? Milyen szerepe 

van a kapcsolat ápolásában a 

személyes találkozásoknak, a 

telefonnak, az internetnek és a 

közös programoknak?     

Milyen problémák és konfliktusok 

zavarhatják meg a barátságot? 

Hogyan lehet megoldani ezeket a 

problémákat, és kezelni a 

konfliktusokat?  

 

 

 

problémáknak és a konfliktusoknak egy 

párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig 

érdemes feloldani ezeket? Honnan lehet 

tudni a kapcsolat már nem az, mint az elején 

volt?  

 

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két 

egymást szerető ember együtt éljen? Milyen 

a jó házasság? Mivel és hogyan lehet 

elrontani? Le lehet-e élni egy életet egyetlen 

partner mellett?  

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd 

felnőttként a társam lesz az életben?  

Miért dönt úgy két ember, hogy családot 

alapít? Fontos, hogy amikor egy gyerek 

világra jön, a szülei házastársak legyenek?   

Milyen családot szeretnék majd? Milyen 

otthonra vágyom?  

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pornográfia és a 

szexuális bántalmazás kifejezés? Hogyan 

lehet elkerülni, hogy ilyesminek az 

áldozatává váljunk? Hol lehet segítséget 

kérni fenyegetettség esetén?  

 

3. Én és 

közvetlen 

közössége

im 

Kortársi csoportok 

 

Az én csoportjaim 

Milyen csoportokhoz tartozom? 

Melyiket érzem legközelebb 

magamhoz és miért? Mi minden 

kapcsolja össze a csoport tagjait? 

Milyen közös tevékenységeink, 

jelképeink, szokásaink és 

szabályaink vannak?  

Mindenki egyenrangú ezekben a 

csoportokban, vagy van valami 

különbség a tagok között? Milyen 

állandó feladatkörök különíthetők 

el a csoportban? Van-e vezető, és 

honnan lehet tudni, hogy ki az?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak 

Egyén és közösség 

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy másokhoz 

tartozzunk? Hányféle közösséghez tartozhat 

egy ember? Miben különbözik a 

közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és 

miben hasonlít arra? Milyen szerepet töltök 

be a közösségeim életében? Mit kapok 

tőlük, és mit adok nekik?  

 

Korlátozó közösség 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást 

gondolok, mint a többiek, akikkel közös 

csoportba tartozom? Lehet-e a csoporton 

belül másképp viselkedni, mint ahogy a 

többség teszi? Milyen következményekkel 

járhat ez? Meg tudja-e változtatni egy ember 

a csoport nézeteit vagy viselkedését? 
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körülöttünk, amelyekbe mi nem 

tartozunk bele? Milyennek lájuk e 

csoportok tagjait? Mit tudunk 

róluk? Valóban különböznek 

tőlünk? Ha igen, miben? 

Mi az oka annak, ha valakit vagy 

valamilyen csoportot idegennek 

érzünk? Mit jelent az, hogy valaki 

idegen a számunkra? Mi 

mindenben különbözik tőlünk egy 

idegen?   

Válhat-e baráttá egy idegen? 

Ha igen, milyen módon? Ha nem, 

miért nem? 

 

 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és milyen 

konfliktusok fordulhatnak elő a 

csoportokon belül? Hogy lehet 

ezeket megoldani? Mi történik, ha 

nem sikerül megoldani a 

problémákat?  

 Mi a történik, ha valaki véletlenül 

vagy szándékosan kárt okoz a 

többieknek? Milyen elfogadható 

és el nem fogadható módjai 

vannak a bűnhődésnek? Mitől 

függ, hogy helyre lehet-e hozni a 

vétséget? Ha igen, hogyan? Ha 

nem, miért nem? 

Lehet-e valaki egyszerre két 

egymással vetélkedő csoport 

tagja? Ha igen, hogyan oldható ez 

meg? Ha nem, miért nem? 

 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a 

tetteimben és választásaimban? Mi az, 

amihez alkalmazkodnom kell, és mi az, 

amiről valóban szabadon dönthetek? Kiknek 

és milyen szabályoknak kell mindenképp  

engedelmeskednem? Milyen szabályokat 

szeghetek meg kockázat nélkül? Milyen 

haszna és milyen veszélyei lehetnek az 

engedelmességnek? Van-e olyan helyzet, 

amikor nem szabad engedelmeskedni?  

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a 

rossz, a bűn és az erény között? 

Milyen helyzetekben mondhat mást a 

lelkiismeretem, mint a szabályok vagy a 

csoport tagjai? 

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját 

tévhiteimre és előítéleteimre? 

 

4. Én és 

tágabb 

közössége

im 

Társadalmi együttélés  

 

Etnikai többség és kisebbség 

Kiket tekintünk magyaroknak? 

Kik élnek még hazánkban a 

magyarokon kívül? Kik vannak 

többségben és kik alkotják a 

kisebbséget? Jó-e az, ha egy 

országban többféle nép és 

többféle kultúra él egymás 

mellett? Milyen értékek, és 

Helyem a világban  

 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei? Mit 

jelentenek ezek számomra? Európai mely 

térségeiben élnek olyanok, akiket 

közelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi 

kapcsol össze velük? Miben hasonlítanak 

egymásra Európa különböző országainak 

lakói, és miben különböznek? 
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milyen nehézségek forrása lehet 

ez a helyzet?  

Milyen etnikai-nemzetiségi 

kisebbségi csoportok élnek 

Magyarországon? Mit tudunk 

róluk? Milyen jelképeik, 

szokásaik, hagyományaik és 

ünnepeik vannak? Miben 

hasonlítanak a többségi 

népcsoporthoz, és mi mindenben 

különböznek tőle? Milyen 

kisebbségi közösségek élnek a mi 

környékünkön? Milyen a 

kapcsolat köztük és a többségi 

népcsoport között?  

 

Vallási többség és kisebbség 

Mit jelent az, hogy vallási 

közösség? Milyen vallási 

közösségek működnek 

Magyarországon? Melyek 

alkotják a többséget és melyek 

vannak kisebbségben? Mit tudunk 

róluk? Milyen vallási közösségek 

vannak a környékünkön? Miben 

hasonlítanak e közösségek, és mi 

mindenben különböznek 

egymástól? Jó-e, hogy egy 

társadalomban többféle vallási 

csoport él egymás mellett? Milyen 

értékek és milyen problémák 

származhatnak a vallási 

sokszínűségből?  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, 

vagy azt, hogy szegény? Minek 

alapján? Miért alakulnak ki ilyen 

különbségek az emberek között? 

Minden ember felelős a maga 

élethelyzetéért? Létezik-e olyan 

társadalom, amelyben mindenki 

azonos módon él? Ha lenne ilyen, 

az igazságos társadalom lenne? 

Kell-e segítenünk a rászorulókon, 

és ha igen, hogyan tudunk?  

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol 

tanulni vagy máshol dolgozni, mint ahol 

születtek? Jó dolog ez, vagy nem jó?  

Mi az oka annak, hogy sokan el akarnak 

menekülni a saját hazájukból, és más 

országban akarnak letelepedni? Be kell-e 

engedni egy gazdagabb országnak azokat, 

akik szegény országokból menekülnek 

hozzájuk?  

Milyen előnyei származhatnak a külföldiek 

befogadásából egy országnak, és ez milyen 

problémák forrása lehet? Ugyanolyan jogok 

illetik 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 konfliktusok? Mire van 

szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és 

az együttérzés a különböző kultúrákhoz 

tartozó emberek között?  

  

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen fajta szabályok vonatkoznak a 

társadalom minden tagjára? Hogyan 

alakulnak ki ezek a közös szabályok? Miért 

baj, ha egyesek nem tartják be ezeket a 

közös szabályokat? Jogos-e, ha ezért 

megbüntetik őket? Milyen módjai vannak, 

hogy valaki jóvátegye, ha vétett a 

társadalom közös normái ellen? 
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Virtuális közösségek 

Mi lehet az oka annak, hogy olyan 

gyorsan ki tud alakulni egy-egy 

virtuális közösség? Milyen 

előnyei és milyen hátrányai 

lehetnek az ilyen csoportokhoz 

való tartozásnak? Mi az, amit nem 

illik vagy éppen veszélyes 

közreadni magunkról egy 

internetes közösségi oldalon? 

 

 

5. Én és a 

környezet

em 

A technikai fejlődés hatásai 

 

Az ember ökológiai lábnyoma 

Milyen kapcsolatban áll 

egymással az ember és a 

természet? Mit jelent az ökológiai 

lábnyom kifejezés? Miért nem 

egyforma az emberek ökológiai 

lábnyoma a Föld minden részén? 

Mit tehetek én saját ökológiai 

lábnyomom csökkentése 

érdekében? 

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika 

fejlődése az ember életét? Melyek 

a mai világ legfontosabb technikai 

eszközei? Hogyan hat ezek 

jelenléte az egyének és a 

közösségek életére? Mik az 

előnyeik, mik a hátrányaik és mik 

a veszélyeik?  Lehet-e függővé 

válni egy technikai eszköztől?  

 

Enyém, tied, mienk 

Mit tekinthetek a saját 

tulajdonomnak? Milyen védelem 

illeti meg a magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom más 

emberekkel? Hogy használható és 

hogy védhető meg a közös 

tulajdon?   

Kié a köztulajdon? Hogyan 

használható és védhető meg? 

 

Mi dolgunk van a világban? 

 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve 

bánatot okozni nekem? Mitől érzem jól 

magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? 

Miről tudnék könnyen lemondani a jelenlegi 

életem javai és lehetőségei közül? Mi az, 

amihez mindenképp ragaszkodnék? Mi az, 

amit anyagi téren el szeretnék érni az 

életemben? 

 

Boldogulás 

Hogy képzelem el a jövőmet? Mikor 

érezném sikeresnek, értelmesnek az életem 

alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a 

tanulásnak, a pénznek, a munkának, az 

alkotásnak és az emberi kapcsolatoknak? 

Mivel tudom enyhíteni a rossz kedvemet 

vagy a bennem lévő feszültséget, ha valami 

nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit 

gondolok ezzel kapcsolatban a drogokról és 

az alkoholról? Vajon mindent érdemes 

kipróbálni az életben, vagy van olyan dolog, 

amit egyszer sem? 

 

Elhasználni – megőrizni – gyarapítani 

Mi az, amit csak használok a világban? Mi 

az, amit meg is akarok őrizni? Van olyan 

területe az életnek, ahol gyarapítani 

szeretném a világ javait?  

Mit jelent az önkéntes munka? Miért lehet 

fontos az egyén és a közösségek számára?   

 

A valóság és annak médiaképe 



 

Témakör 

 

5-6. évfolyam 

 

7-8. évfolyam 

 

 

 

Mit tudhatunk meg a világról a tévén, az 

újságokon és az interneten keresztül? Miben 

különböznek az egyik vagy a másik 

forrásból nyert információk? 

Miért van annyi reklám a tévében és az 

interneten? Milyen eszközökkel próbálnak a 

reklámok befolyásolni minket?  

Honnan tudjuk, hogy igaz-e, amit olvasunk 

az újságban, az interneten vagy látunk a 

tévében? 

Mennyire befolyásolják a véleményünket és 

a választásainkat a televíziós adások 

szereplői, a reklámok üzenetei vagy az 

internetről vett képek és információk? 

 

6. Én és a 

minden-

ség 

Isten és ember 

 

A vallás mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek 

jelentős része, hogy létezik egy 

embernél hatalmasabb erő is a 

világban? Milyen elképzelések 

alakultak ki különböző 

kultúrákban erről az erőről?  

Milyen formában igyekeznek az 

emberek kapcsolatba lépni a 

természetfeletti világgal, és miért 

fontos ez számukra?  

El lehet képzelni a világot 

természetfeletti erő létezése nélkül 

is?  

 

Vallási közösség és vallási 

intézmény 

Milyen keretei, szertartásai  és 

jelképei alakultak ki mára a világ 

különböző részein a 

természetfeletti erők 

tiszteletének? Ezek közül melyek 

vannak jelen a mi lakóhelyünkön 

és hazánkban?  

Milyen helyeket, könyveket és 

tárgyakat tartanak szentnek egyes 

kultúrákban az emberek? Ezek 

közül melyik található meg a mi 

közelünkben is?  

Lehet úgy is élni, hogy valaki 

Hit, világkép, világnézet 

 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények 

és a vélekedések között? Miért fontos 

megkülönböztetni ezt a két dolgot?  

Hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy állítás 

igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Hogy alakulnak ki a tévhitek, sztereotípiák 

és előítéletek az emberekben? Mi járul 

hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a 

lebomlásukat? 

Minek alapján tudunk állást foglalni arról, 

hogy valamilyen viselkedési forma vagy 

cselekedet helyes vagy helytelen? Milyen 

biztonsággal lehet eldönteni ezt a kérdést? 

Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a 

világkép és a világnézet között? 

Hogyan lesz valaki egy vallás követője? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, 

működését és végét a judaizmus, a 

kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a 

buddhizmus? Milyen egyéb világképek 

élnek a mai világ más vallásaiban? Miben 

hasonlítanak ezek egymáshoz, és miben 

különböznek?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a 

rosszról, a helyesről és a helytelenről? Mit 



 

Témakör 

 

5-6. évfolyam 

 

7-8. évfolyam 

 

semmilyen vallási közösséghez 

nem tartozik?  

 

 

 

mondanak ugyanerről a judaizmus, az 

iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus 

tanításai? Melyek a világvallások közös 

értékei?  

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes közösen gondolkodniuk a 

mai világban a különböző keresztény 

felekezeteknek, a keresztény és zsidó vallású 

embereknek, a keresztényeknek és más 

vallások követőinek, a hívőknek és a nem 

hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmaknak 

lehetünk tanúi napjainkban? Vajon ezek 

követői miért nem a régi vallások közül 

válasznak maguknak?  

Miért fontos a hívők és nem hívők, illetve a 

vallások közötti párbeszéd a mai világban?  

 

 

 

 

Fogalmak: 
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Test és lélek 

 

Fejlődés és szükségletek 

Egészség és betegség 

Fogyatékosság 

Ép testben ép lélek? 

Egy belső hang: a lelkiismeret  

 

testi és lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, fejlődés, egészség, 

betegség, fogyatékosság, lelkiismeret, szándék, döntés 

Barátság és szeretet  

 

A barátság kialakulása 

Baráti kapcsolatok 

A kapcsolat ápolása 

 

 

barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, megbocsátás, 

konfliktus 
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Kortársi csoportok 

 

Az én csoportjaim 

Mások csoportjai 

Konfliktusok a csoportban 

 

csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általánosítás, 

előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség 

Társadalmi együttélés  

 

Etnikai többség és kisebbség 

Vallási többség és kisebbség 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Virtuális közösségek 

 

népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, ünnep, 

társadalom, vagyon, egyenlőség és egyenlőtlenség, igazságosság és 

igazságtalanság, gazdagság és szegénység, szolidaritás, virtuális közösség 

 

A technikai fejlődés hatásai 

 

Az ember ökológiai lábnyoma 

Az ember és a technika 

Enyém, tied, mienk 

 

ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulajdon, 

közösségi tulajdon, köztulajdon, a tulajdon védelme, média, reklám 

Isten és ember 

 

A vallás mint lelki jelenség 

Vallási közösség és vallási intézmény 

 

 

 

természeti és természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, vallási 

jelkép, ima, böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, tudományos 

megismerés, művészet, művészi alkotás 
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Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 

 

Nyelv és gondolkodás 
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Tudás és értelem 

Érték és mérték 

Ösztönzők és mozgatóerők 

 

nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, tehetség, siker, 

kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, döntés, válság, akarat, 

érték, értékrend, értékütközés 

 

Szerelem és párkapcsolat  

 

Vonzódás 

Együttjárás  

Házasság, család és otthonteremtés 

Visszaélés a nemiséggel 

 

nemi érés, vonzás és taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, házasság, 

család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció,  pornográfia és a szexuális bántalmazás, 

áldozat 

 

Egyén és közösség 

 

Erőt adó közösség 

Korlátozó közösség 

Szabadság és korlátozottság 

csoport, közösség, önállóság, alkalmazkodás, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, 

választás, bűn, erény, előítélet, tévhit 

Helyem a világban  

 

Tágabb otthonunk: Európa 

Színesedő társadalmak 

A társadalmi együttélés közös normái 

 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai konfliktus, 

társadalmi norma, szabályszegés, büntetés, szerzői jog 

Mi dolgunk van a világban? 

 

Jóllét és jólét 

Boldogulás 

Elhasználni – megőrizni – gyarapítani 

A valóság és annak médiaképe 

 

jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hiányérzet, 

elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, értelmes élet, média, 

befolyásolás, hitelesség 

 

Hit, világkép, világnézet 
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Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

A nagy világvallások világképe  

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Párbeszéd és együttműködés  

 

Mi dolgunk van a világban? 

 

Jóllét és jólét 

Boldogulás 

Elhasználni – megőrizni – gyarapítani 

A valóság és annak médiaképe 

 

jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hiányérzet, 

elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, értelmes élet, média, 

befolyásolás, hitelesség 

 

Hit, világkép, világnézet 

 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

A nagy világvallások világképe  

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Párbeszéd és együttműködés  

 

 


