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Az etika tantargy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének
megvilágításával. felelősségtudatuk elmélyítésével és az öníbilesztés igényének
megeósitésével felkészíti a tanulókat a szeméI_vközi kapcsoiatok és a társadalmi együiteies
konfliktusainak kezelésére" tudatosída döntéseik. cselekedeteik erkölcsi jelentőségét,

Képessé teszi a diákokat az elfoguIatIan l,izseálódásra. mé!táni,cs párbeszédre"
véleményük szabatos kifejtésére. önáIló meggyőződes kiaLkita sáta az erkölcs kérdéseiben. A
szellemi értékek iranti fogékonyságr4 a masok igazsága iránti nyitottságra nevel. Hozzáj.áruL
ahhoz, hogy a tanuiók tiszieijék emberiarsaik erkoicsi méltóságát. ériékei_iék és riszteiiók *_

sokszínűséget, felismeqék az élóvilág gazdag változatosságának éftékét. és képessé váljanak a
megétésen, kölcsönös segítségen, s a mas kulturák iránti nyitottságon alapuló
eg;tiftműködésre ársaikkal.

Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nemzeti alaptantervben az erkölcsi
neveléssel kapcsolatos általrános célok megvalósulásához. Fontos szerepet váilal az önísmeret
és a tarsas kuitura fejlesáésében, horzájárulha1 a leiki egészség megőrzéséhez, közve§,g
pedig a gazdasági és pénzügyi, vaiamint a médiatudatosságra való neveléshez is. A tantargy -
önkifejezésre. kérdezésre, véleményalkotásra, érvelésre és párbeszédre épülő módszertana
révén eröteljes befolyáshoz juthat az anyanyelvi kommunikációs kompetencia
fejlesztésében. A tanórák keretében feldolgozandó témak jól üímogadák a szociális es

állampolgári kompetencia feilődését. ösztönöznek a masoké* és a közösségért vpJó
felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfogalmazásának elvarása pedig
eiósegíti az esrtéúkai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését.

A i;rntargy sajátos fejiesáési céiiai és követelményei, ameiyek valamennyi témakör
feldolgozása során egységesen érvényesülnek, a következők:

- Filozófiai fogalmak, vallrási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése,
értelmezesiik szóban es íriisban.

- A követkeáetés, érvelés, bízonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása" az ettőI
eltérő gondolkodrismódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.)

;plentöségének belátása.

- Egyéni vélemény kialakítísa felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekliel
., ^ l,!, ^ : -L ^^-d,.l L^..vartv píuUcJZ§uLrct}-

- A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajatítása. Az elkötelezettség és

az e}fb gulatlanság i gényének összee gyeztetése.

- Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különfele élethelyzetek erkölcsi
dimenziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése,
alternatívák mérle geiése.

- Á helyes őnismeret és az őnnevelés igényének erósitése. A cseiekedeteink
minőségét meghatározó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság,
igazságosság" bátorság és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesáésük
lehetőségeinek felismerése,

- Az erkölcsi értékek megbecsiilése, tisztelete miásokbar1 igényesség kialakítása a
saját magatartas tekirrtetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti
összefiiggés felismerése.

- A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói
közotti összefiiggések felismerése, A szeretet, megértés, türelem, hiiség, bizáom
és odaadás értékének fudatosíüása. A tartós piirkapcsolatok és a harrrronikus családi
élet kialakitásáhaz sziikséges gondolkodasmód és attitűd fejlesáése. A miásokkal



való együttétzés, azonosulás képességénck clmélyítéso.

- Az ember crkölesi méltóságáról alkotott fogalmak értelmezése: igazság és
szabadság, azaz az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainké* viselt
felelősség közötti összefúggés iudatosítása.

- A,z éiet. iiietve az életforrrrák gazdag változatosságanak és változékonyságáriak
tisáelete a természetben és a kultúrában. A kanti aranyszabály értelmének, illetve a
szenvedésokozás tilalmának belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a
giobális egymiisrautaltsrig t-eltételei között. A giobális féieiösség összefriggéseinek
felismerése abálózati társadalomban. AhaláIlal való szembenézés képessége.

- A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló kömyezetkímélő,
értékvédŐ, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának
tudatosítása.

- Az együttélési szabályok jelentőségénck bclátása" A törvények tisztelete és a
lelkiismeret szabadsag a közötti konl]iktusok értelmezése. A társadalom jobbítására
irrányuló kezdeményezés és b'lráiat megbecsiilése. Felliészülés a közéletben való
felelős részvételre.

- A komrpció tarsadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni es
közö ssé gi magatartásíbrmák alkalmazástinak kés zsé ge é s kép e s s é ge.

- Az erkölcsi önigazolási mechanizmusok működése, a rossz példak, a rossz
társadalmi gyakorlat haüísa az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége.

- A szolidiáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátasa.
alkalmazasa konfliktushelyzetekben. Az előítéletes, kirekesáő, rasszista, a
kisebbségekkel szemben eluíasító viselkedés gyökereinek feltarása, a társadalmi
csoportok közötti együttélés konfliktusainak méltányos kezelésére iranyuló igény,
illetve az etlírcz sztikséges attitűdök és ismeretek elmélyítése.

E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanítasának kivánatos és a sikerességre
remény,t adó módszerta*iinak legfontosabb r.cnásait is. A rendelkezésre átló idő
fiiggvényében, a témák feldolgozasának értékes formája lehet - a beszélgetés és a vita mellett
- egy-egy projektfeiadat megoi<iása is, egyéni vagy csoportos munka keretében.

Tematikai erység Alapvető etika
Orakeret

9 ór*

Előzetes tudás

A rryelviifogaimi gondoikodas és a tudaios környezetfurmá7ás (munka)
szerepe a kulturalis evolúcióban. AzÓ- és Újszövetség legismertebb
részletei. A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások
irodalmi példái.

Ismeretek feilesztési feladatok kancsolódási nontok

Áz erkölcsi gondolkodás alapjai
Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás.
Elmélet és gyakorlat.
A tarsas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az önfudatos én
kialakulrásában.
Etika és nyelv: bizalotn, megértés, egyetértés, vita, párbeszód.
F'rlzÁlcci érzőlz tqnrl lt .zisellzeáéc q- prbőlnoi o-ahól.r^Lvrav§, ,LgvqrJvn

természete, az egyén erkölcsi méltósága.
Á munka mint az önkiteljesítés aiapvető eszköze.
Jó és rossz. A rossz eredete - kütönfele mec.kózolítések. A

Filozófia: Az elérhető
boldogság. A szabad akarat
és a rossz kérdései. Az
értékteremtő ember és a
hatalom. Szabadság,
rlá!nezláe fe|+lÁcsÁnY 4lqJ4(4J, !vlvlUJJwó,

cznrnnoÁcoavrvrrów.

Tár s adalmi, ói lamp o i gár i
is me retek: pályakezdés,



azéh\,éÁÁa UÁ"ááooJ-wtlvwuvJ 
^LluwJw.

Bibliai erkölcsi éríékek a világi etikában
Az ember kiiüntetett létheiyzete. A világvaliasok emberképe és
etikája.
A szeretet erkölcsi jelentósége.
A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség
eihádthatatlansága.

Mit keV akarnom? Áz erkölcsi danés
Az erkölcsi gondolkodás fej lődése. Szokáserkölcs, hagyomány,
tör-wénw

A lelkiismer€t §zava. Példakövetés, tekinté]ytisztelet. A masok
igazsága.
D:_L^^-Xl --i+^ l-.(+^|-- ő*l1-1-^^El2l_+--^^l-
.r a1I U§§Z§LI, v l Lal? §§t§ l y. 1-1 L§l\t\Ut L| l LN lu§U t\.

Kötelesség és szabadság. A k6nti kötelességetika és bkálata.

Á 1eíeiősség kérdése
Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Feieiősség a ietteinkért -
felelősség másokért.

Az erények és a jó éIet céljai
Önmegvalósítás, önkorláíozás, öni smeret, önértékelés. A j ólét
és ajó élet fogalmrá.nak megkülönböztetése. A boldogság mint
etikai kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés.
önáuósás és példakövetés. Maeánérdek és közió.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit,
szeretet, kiválasxas, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség,
törvény, megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság,

]\l,,nlz qcrÁ-ni oni elrlá rácnlz

itthon és küIfijldön.

Tematikai erység Eryén és közösség
Orakeret

10 óra

Előzetes tudás

írodalmi péidák törvénytiszieiet és lelkiismerei összeütközésére. A haza
szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok
kialakulrásrinak sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi
koníliktusok, vailásüidö zés a magyar történelemben. A cigrinyság
történetével, helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos
éleüelvzetek. a szesénvsés alaovetó társadalmi összetevőinek ismerete.

Ismeretck feilesztési feladatok kancsolódási oontok

Á kapcsolatok etikája
Az emberek közti tesfuériség eszméje. Barátok és ellenfelek.
Szeretetkapcsolatok. Párválasztas. Felelőssé g a ársakért.
Q-o-rrólofiLaUnv^ uutv Lll\4.

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Snilók és
gyermekek. A csa]ádi élet válságai.

Történe lem, tár s adalmi
és áIlampolgári
ismeretek: A jóléti
tá.ao.1ol^m

A magyar tarsadalcm a
rendszerváltozás után.
A cigány (roma)
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kö]csönös segítség.
A betegei<kei és szegényekkel való törődés mint erköicsi
kötelesség.

Tarvény és lelkiismeret
A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. A
lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. Felelősségünk
magunkért és a világért. A cselekvés halaszthatatlansága.

Sz{lv{Ik és tettek
Visszaé]és a szólasszabadsággal. Uszjtas, rágalmazás" az ember
lealacsonyí tása, az erőszak népszerűsítése, megtévesáő reklámok.
Szavaii és teitek: a nyilvános beszéd a tömegmédiuri^,okban.
Médiaetika.

Hazaszeretet
Állampoigárság és nemzeti étzés. Nemzeti szolidaritás . Áldozat a
hazáért, és ennek elfogadható mértéke, A társadalmi önazonosság
(identitás) felépülése és torzulásai.

Többség és kisebbség
Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, illetve
a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi
nrnhlÁmái FlAí+Áletelz czlerenlíniálz acÁlrzlziilÁnhcÁ-oLLtvrlvlvlvl\, li, vJvrJ l\urvl,vJvóvrl.

A nernzeti feilőrléc írerlrnái - Kárnát-rnerlenr-ei qqiálnscáonL A

kirekesáő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése.

tÁ..-J-l^* i^FtÁhAt_lql oqu4lVll, avr l!!lwlv.
hplvzatc éqlrvrJ avlv !J

integráciő.jának
foiyamata.

F öl dr aj z : Magyarország
és a Kárpát-medence
földrajza; a magyarság
által lakott,
orsághatáron tuli
teniletek.

Mozgókepkultúra és
médiaismeret:
Á méÁiq t4rce.lqlmi
§,7erene---^-r*,
Médiareprezentáciő,

,7!- ]L-!, 
''L 

l,vai oszeruseg, il l tel esseg.
\ L! ): ^ ^r:l -^lv,tgulaútlÁa,

médiaszabályoás.

Túrsclelalmi,
óll ampolgár i i smer et ek :

kulturális és etnikai
kisebbségek hazankban.
Esélyegyenlőtlenség és
hátrányos űrsadalmi
helyzet.
szolidaritás és
társadalmt

llalás.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Család, felelősség a tírsainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték,
erény, boldo gság, j ellem; törvény, törvénytisáelet, emberiesség, pol gári
engedetlenség; nemzet, identitas; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés,
idegengyűlölet, antiszemitizmus" hátrányos megkülönböáetés,
kisebbség; igazságosság, előítélet, sáereotípia, kirekesztés, befogadás,

Tematikai egység korunk kihívásai Orakeret
9 óra

Előzetes tudás

A ^.!i^-^l,i +,,J^*Á_.,^^ L^l^,lÁ^ .,í.*Á_-,^: L^rÁ^^i'f'^*A--^+ A-
^ llluszaN-Luu\rlll(ulJ\rJ tnlc\l(lö v l v illdllJor, llclcJcr. l Ur rlrvöZUL- LJ

tiársadalorn-ftildrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű
állatoknál, biodiverzitas, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány,
jövökép, az utóciokrói vaió gonciosko<iás szerepe és váitozásai a
civ i|izáciő történetében.

Ismeretek feilesztósi feladatok Kapcsoiódási poniok



A tudományo s-tec hnikai haladás etikgi kérdé s ei
Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.
A tudósok felelőssége.

Bioetika
S zületés és halál. C saládtervezés. Me sterséges megtermékenyítés "
Béranyaság. Tcrhességmegszakítas,
Genetikailag módosított élőlények.
Egészségvédelem és etika. Szembenézés a ha|álla|. Eulanazia.

Afetelősség új dimenziói a globalizóció koróban
Az egyén feleióssége és cselekvési lehetőségei a giobális
hálózatok korában.
Magránérdek ésközjő. A fenntarthatóság fogalma- Lokalizáció és
önrendelke zés: az emberi lépték helyreállítása.
Vilagszegénység - a szegények világa. A szegénység új arcai:
környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi
egyenlőtlenségek, létbizonytalanság. népbetegségek,
népességrobbanás, tömeges migráció.

okoetikrl
Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Sziámít-e erkölesileg,
artiit nrás lényekkei ieszüni<? Érvek az á7iatokvódeinrében: a
szenvedésokozás tilalm4 szolidaritás lénytrirsainkkal, a biolő giai
sokféleség értéke, megóvásának és fenntartásanak lehetősége. Az
élet tisáelete. Az etika emberközpontuságának értelmezése. Az
ember felelőssége egy több mint emberi világban.

A kazasség és a korrupció problémája
Tisáességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan
eLőtyszerzés, a megvesáegetós, a megvesáegethetőség.
Magánérdek és közjó. A komrpció jelensége és veszélyei,
hatalommal való visszaélós ós komrpció a mindennapokban.
Hogyan lehet a megvesztegetést, a komrpciót megszüntetni?
Lehet-e hála jele abálapénz? Kihibázik, aki adj4 vagy akikapja?
A komrpció eiieni feiiépés iehetőségei, az egyétt és a közösség
felelőssége.

Fel e l ő s s é g ut ódainluért
Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. A ma
élők felelőssése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Uralom a természet felett, ökológiai eLővigyéuatosság; globális felelősség,
kömyezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, komrpció, korrupció-
megelőzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét,
faj sovinizmus, emberközpontúság, mélyökoló gia; az emberiség közös

Történelem, tór sadalmi
és áIlampolgári
ismeretek: A
tudományos-technikai
forradalom. Az
emberiség az
ezredfordulón: a globális
világ és problémái.
^ ^l^Ll.l:^ -,:,lA^ ^^-Á^^A^rl BlUUall§ vtlaBBat/u(rbaB
r^:l AÁA^A-^L 

",: 
l,:L{,,Á-^;ruJrrruLöLlrl-A uJ Nlr ll vai4l

és ezek hatása hazánk
fejtődésére.

Fóldrajz: globális
kihívások, migráció,
mobilitás.

B i o l ó gi a- e gé s z s é gtan :

környezet és
fpnnfqrfhqtÁcáa
lv^ur.ulug!vJgó.

Filozófia: Az ökológiai
,a a ,|1 :varsag etlkal

- -^,^^.l. -_!^^ Dj^ ^rjl_^jvUíla[K()Zasa.,E)lUcttKat
állásfoglatások
napjainkban.


