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Hó Óra Téma Nevelési cél Oktatási cél Fogalmak Szemléltetés, módszerek Koncentráció, 

ismétlés 

Megjegyzés 

Alapvető etika 

IX. 1. Mitől ember az 

ember? 

Az emberi lény 

különleges voltának 

tudatosítása 

Különböző tudományos 

meghatározások 

megismerése 

szabadság, tudat, 

jövő, gondolkodás, 

lelkiismeret 

Bevezetés: - Az erkölcs 

meghatározása közösen 

- „Ember vagyok, 

mert…” lapokra írják, 

összegyűjteni, 

csoportosítani 

- „Nagy” emberek képei: 

kutatók, művészek, 

humanisták, sportolók 

- Szemelvények egyes 

tudományágaktól, 

kitalálni, melyiknek az 

emberképe. (ppt) 

Történelem, 

irodalom: 

kiemelkedő 

személyiségek 

 

 2. Az egyéniség 

egyedisége 

Mindenki egyéniség, 

ezt mindenkiben 

becsüljük. 

Az „én” kialakulása 

Tudományos nézetek  

jellem, egyéniség, 

egyediség, önszeretet 

- Ilyen vagyok – név 

betűihez jellemvonásokat 

írni, képet falra kitenni, a 

többiek kérdezhetnek 

- Vita: a gének vagy a 

nevelés hatása a nagyobb. 

Biológia: 

genetika 

 

 3. Az erkölcs 

fogalma, értékek 

Az erkölcsösség 

szükségességének 

belátása 

Az értékek olykor 

konfliktusba 

kerülhetnek. 

A szükségletek 

piramisa (Maslow) 

Az erkölcs és az etika 

mibenléte, eredete, 

szükségessége 

erkölcs, etika, 

értékek, értékrend, 

értékválasztás 

-Tanulói kiselőadás a 

Maslow-féle piramisról 

- Mind map: értékek 

- Cél- és eszközértékek 

- Ezek egyéni 

rangsorolása számozással, 

majd összevetés 

 Általában a 

család és a 

szerelem a két 

éllovas. 

 4. Erkölcs és érdek Az erkölcs és érdek 

olykor összeütközik; 

jó lenne, ha ilyenkor 

az erkölcs győzne. 

Az érdekek fajtái 

A jellegzetes 

konfliktushelyzetek 

Eszmény és valóság 

érdek, konfliktus - Párban vagy 

kiscsoportban példákat 

gyűjteni: 1. valaki a 

csoport rovására boldogul, 

2. valaki a csoporttal 

együtt boldogul, 3. 

kibékíthetetlen érdek-

ütközés van. 

- Imre-Trencsényi 101-

102. szöveg és feladat 

 A választás 

attól függ, 

mennyire 

szemérmes a 

csoport. 



vagy 

- A fenti gyűjteményből 

esetek kiválasztása, 

eljátszása, megbeszélése. 

X. 5. Normakövetés és 

autonómia 

Az autonóm 

cselekvés tisztelete 

Az érett személyiség 

jegyei 

Annak megértése, miért 

követi ill. szegi meg 

valaki a normákat 

szándék, norma, 

szabály, konfor-

mitás, autonómia, 

deviancia, ethosz, 

éthosz 

- Fürtábra: milyen az érett 

személyiség 

- Idegen szavak 

szótárában megnézni, mi 

a norma, az autonómia és 

a konformitás szó 

jelentése, majd további 

értelmezés. 

- Ash kísérlete – videó, 

értelmezés 

 

Irodalom: 

olvasmány-

emlékek 

Esetleg 

- Hársing 72-

75. 

feldolgozása 2 

csoportban 

Esetleg: 

Aronson 

Youtube: A 

körülmények 

hatalma 

 6. A Biblia tanítása és 

a világi felfogás 

Mindkét felfogás 

értékének belátása, 

elismerése 

Erkölcsi normák 

megjelenése a 

Bibliában: a 

Tízparancsolat, Jézus 

tanítása, Pál levele 

A keresztény 

magatartás 

hit, szeretet - Kiselőadások: 

„Véleményem a…” 

tízparancsolatról, Jézus 

tanításairól, Pál apostol 

szeretet himnuszáról 

(ismertetés és vélemény) 

- Megvitatni a keresztény 

és a világi erkölcs közös 

és eltérő jegyeit 

Hittan – 

amennyiben 

valaki járt 

iskolán kívül. 

 

 7. A jó és a rossz 

mibenléte, a 

szenvedés 

mibenléte 

Annak megértése, 

mitől ill. miért lesz 

erényes valaki. 

Az erény és bűn 

különböző 

megközelítései 

Régi és mai bűnök 

 

erény, hiba, bűn - Erénylista – szétvá-

logatni halmazokra: 

keresztény, lovagi, polgári  

- Megbeszélni, melyik 

erényt könnyű gyakorolni, 

melyiket nehéz. 

- Lányi-Jakab 12-18.o. – a 

szenvedés okai: 

csoportokban feldolgozni 

a szövegeket 

Hittan – 

amennyiben 

valaki járt 

iskolán kívül. 

Irodalom – 

pozitív és 

negatív hősök 

Az erénylista 

helyett lehet 

irodalmi 

figurákat 

gyűjteni. 

 8. Szabad-e az akarat? Az autonóm 

személyiség 

tisztelete 

A szabadság és 

szükségszerűség 

filozófiai antinómiája 

Mi teheti „rabbá” az 

embert 

akarat, szándék, 

szabadság, 

szükségszerűség 

- Tézisek: az emberi 

akarat szabad ill. a 

szükségszerűség foglyai 

vagyunk. Párokban 

véleményt formálnak. 

Ismétlés: 

autonómia 

Kiindulásként 

lehet használni 

egy Rousseau-

idézetet az 

Emilből 



– Mi a bátorság erkölcsi 

értelemben? Párban 

meghatározás, majd 

plenáris vita. Vagy: 

– „Senki sem lehet 

szabad, aki  szenvedé-

lyének rabja.” Pitagorasz 

– párban értelmezzék az 

idézetet, majd plenáris 

vita 

(1965-ös 

kiadás, 301.o.) 

 

Idézetek 

értelmezése 

párban 

 

Film a civil 

kurázsiról – ki 

mit tenne?  

XI. 9. A helyes döntés Motiváltság a jól 

előkészített 

döntéshozatalra 

A helyes döntés lépései szándék, motiváció, 

döntés,  

következmény 

Lions Quest: Jó döntés hat 

lépésben c. fejezet 

feldolgozása 

  

 10. A felelősség-

vállalás 

Felelősséggel 

tartozunk a 

tetteinkért. 

A felelősség-vállalás 

módjai 

felelősség, 

felelőtlenség 

Lions Quest: Vállalom a 

felelősséget! c. fejezet 

feldolgozása 

  

 11. Az erények, a 

tisztességes 

személy 

Erényeinkért 

becsülhetjük 

magunkat. 

A tisztesség definíciója lelkiismeret, bűn, 

bűntudat, önigazolás, 

szégyenérzet, jogi 

szankció, jóság, 

tisztesség, öröm, 

elégedettség 

- A tanulók csoportokban 

keresztrejtvényt 

készítenek erényekből, a 

megoldás középen a 

„tisztesség” szó.  

- Lehet foglalkozni a 

példakép-választás 

problémakörével is. 

 Ha van mód 

fénymáso-

lásra, akkor 

még azon az 

órán 

megoldhatják 

egymás 

rejtvényeit. 

XII. 12. Bűnök, bűntudat, 

lelkiismeret 

A lelkiismeret 

büntet a 

legsúlyosabban. 

A lelkiismeret 

„praktikáinak” 

felismerése 

A bűnelkövetés okai 

A mentségkeresés 

mechanizmusai 

 

-Vétkek és bűnök 

rangsorolása, majd a 

rangsorok megvitatása 

- Mind map: miért követ 

el valaki bűnt? 

- Milyen büntetéseket 

szenvedhet el valaki? 

Melyik a legsúlyosabb? 

- Olyan szövegeket 

feldolgozni, ahol valaki 

azzal mentegetőzik, hogy 

parancsra cselekedett, 

hogy a másik kezdte stb., 

és kihámozni a 

mentségeket.  

Irodalom: 

hősök, akiket a 

lelkiismeretük 

büntet 

Ismétlés: 

elővenni a 

Dante-rajz 

parafrázisait, 

kitenni a 

teremben 

A szövegek 

forrása lehet 

pl. a Nürnbergi 

napló és ehhez 

hasonló 

dokumen-

tumkötetek. 

Filmrészlet a 

nürnbergi 

perről – 

Rudolf Hess 



Egyén és közösség 

 13. Jog és erkölcs 

viszonya 

Az erkölcs 

„felsőbbsége” 

A jog és az erkölcs 

hasonlóságai és 

különbségei 

jog, törvény, 

írásbeliség, 

szóbeliség, 

hagyomány 

Lányi-Jakab 24-30.o. Jog 

és erkölcs – a feladatokat 

végigcsinálni 

 HF: Gyűjtő-

munka: hol 

hogyan 

ünneplik a 

karácsonyt 

 14. A karácsony 

jelentősége 

Ráhangolódás az 

ünnepre 

Az ünnep eredete 

Hogyan ünnepelnek 

más népek? 

Hogyan ünnepelünk 

mi? 

hétköznapok, 

ünnepek, meghittség, 

szeretet, szokás, 

hagyomány 

- Karácsonyi vetélkedő a 

nemzetközi szokásokról 

Vagy: Gyűjtött anyag 

segítségével ünnepelünk: 

süthetnek előzőleg, 

elkészíthetnek jellegzetes 

ünnepi kellékeket. 

Angol, német: 

országismeret 

 

I. 15. Emberi kapcso-

lataink: közösség, 

barátság 

Az ember társas 

lény. 

Szükségünk van a 

másikra. 

Az önzés nem 

célravezető. 

A közösség jellemzői 

A barátság értéke 

 

tolerancia, közösség, 

összetartozás 

szeretet, hűség, 

együttélés, család 

- Milyen közösségeknek 

vagyunk a tagjai? 

- Szerepjáték: egy új 

tanuló jön az osztályba, 

hogyan fogadják. 

Jelenetek közös 

értékelése. 

- Milyen a jó közösség? – 

Fürtábra. 

- A jó közösség tagjai 

barátok is egyben? Milyen 

egy barát, mire „való”? - 

beszélgetés 

 Zanza TV 

Balance c. 

animáció 

 16. Párkapcsolat, 

szerelem, házasság, 

család 

A jog álláspontja a 

házasságról és 

együttélésről  

- Pármunka: szerelem és 

barátság közös és eltérő 

jellemzői – utána 

összesítés. 

- A ptk álláspontja a 

párkapcsolatokról – 

egyetértenek-e vele? – 

Csoportokban gyűjtsenek 

érveket a házasság és az 

együttélés mellett. 

  

 17. Szolidaritás a 

társadalomban:  

hátrányos 

Együttérzés és 

segítőkészség a 

hátrányos 

A különböző hátrányos 

helyzetek megismerése 

(szegénység, 

empátia, 

emberiesség, 

szolidaritás, 

- Képek különböző 

hátrányos helyzetekben 

lévő emberekről: 

Társadalom-

ismeret: a 

társadalom 

Esetleg meg 

lehet hívni 

valakit, aki 



élethelyzetek helyzetűek iránt hajléktalanság, 

tudatlanság) 

önkéntesség szegénység, koldulás, 

fogyatékosság, muzulmán 

nő stb. – mi jut eszükbe 

róluk? Mennyiben 

hátrányos a helyzetük? 

- Csoportmunka: „Egy 

napom” – egy vak, egy 

munkanélküli, egy koldus 

stb. szempontjából. 

The most beautiful thing 

c. fim 

rétegződése, 

különböző 

statisztikák 

valamilyen 

szempontból 

hátrányos 

helyzetű, és 

interjút 

készítenek 

vele. Ezt 

viszont elő kell 

készíteni. 

Zanza TV 

 18. A hajléktalanság Együttérzés a 

hajléktalanok iránt 

A hajléktalanság okai, 

megoldási kísérletek 

Kivételesen frontális 

munka: saját ppt-m 

előadása, utána a ppt-ben 

is felhasznált felmérés 

elvégzése a csoportban 

(hogyan viszonyulnak a 

hajléktalanokhoz, milyen 

megoldást látnának 

jónak). Az eredmények 

összegzése. 

 „Te mit 

tennél?” film 

megnézése és 

megbeszélése 

- A pofon c 

film 

II. 19. „A szó veszélyes 

fegyver” 

Nemcsak a 

tetteknek, a 

szavaknak is van 

hatása; szavainkért 

is felelünk. 

Szólásszabadság 

mibenléte, tipikus 

jelenségek (túlzások és 

korlátozások) 

A facebook-jelenség 

őszinteség, tapintat, 

igazság, 

megtévesztés, 

„mobbing” 

- A szólásszabadságról: 

miért fontos és vannak-e 

korlátai? Ha igen, mik 

azok? – Csoportmunka: 

érveljenek ellene és 

mellette 

- „Asztalterítő” a 

facebookról: 1. mit 

kapnak a fiatalok a 

facebooktól? 2. mit adnak 

ők? 3. mik az előnyei? 4. 

mik a veszélyei? 

Vagy: feldolgozni egy 

tragikusan végződő 

„mobbing”-történetet, 

többféle befejezéssel 

 Célszerű 

aktuális 

eseteket 

elővenni. 

Esetleg 

Cyrano: 

„Önnek az orra 

nagy.” 

 20. Hazaszeretet, 

nemzettudat 

A „reális” 

hazaszeretet 

A hazaszeretet és annak 

túlzó fokainak 

állam, nemzet, 

identitás, 

- Nemzetekre vonatkozó 

sztereotípiák feladatlapon: 

Angol, német: 

országismeret 

Zanza TV 



értékelése megkülönböztetése nacionalizmus, 

sovinizmus 

kitalálni, melyik nemzetre 

mondják. 

- Magyarok: milyennek 

látnak minket mások és 

milyennek mi magunk? . 

- Fürtábra: mire lehetünk 

büszkék?  

- Beleszületünk vagy 

választjuk? Lehet-e 

valakinek kettős 

identitása? Lányi-Jakab 

100-106..o. 

 

Történelem: 

A nemzettudat 

alakulása a 

reformkortól 

kezdődően 

 

 21. Állampolgári jogok 

és kötelességek 

Az állampolgári 

öntudat (csírájának) 

kialakítása  

Az állampolgári jogok 

és kötelességek 

megismerése (teljesség 

nélkül) 

állampolgári jog, 

kötelesség, polgári 

engedetlenség, 

együttélés, 

szolidaritás, 

demokrácia 

- Egy csalikkal teli 

listából kiválasztani az 

állampolgári jogokat ill. 

kötelességeket. 

- „Dominókon” kérdések 

és válaszok* Az erkölcs 

és az állampolgár politikai 

akarata témakörben, a 

játék után megvitatás. 

 Forrás: Szabó 

Kálmán: 

Mindennapi 

erkölcsünk, 

Kairosz Kiadó, 

2001. 

 22. Többség és 

kisebbség: 

előítéletek 

Az előítélettel 

kezeltek helyzetének 

átérzése, törekvés a 

felelős vélemény-

formálásra 

Az előítéletek 

kialakulásának 

mechanizmusa, oka, 

célja 

kisebbség, előítélet, 

sztereotípia, 

antiszemitizmus, 

kirekesztés, 

befogadás 

- Kik alkotják 

Magyarországon a 

többséget? – Mind map 

- Milyen kisebbségek 

élnek közöttünk? (nem 

csak nemzetiségi alapon) 

- Tanulókat megkérdezni, 

mit tudnak a 

felmenőikről. 

- Mi az előítélet? (vö. 

pirézek) Hogyan jön 

létre? – definiálni vagy 

Aronsont elővenni. 

- Kreatív feladat párban 

vagy kis csoportban: 

Russel-féle „Én határozott 

vagyok – te makacs vagy 

– ő…” Vagy: 

Ismétlés: 

Milyenek 

vagyunk és 

milyennek 

látnak minket 

mások? 

Társadalomis-

meret, 

történelem: a 

magyar 

társadalom 

rétegződése 

 HF-ként 

vállalkozó 

diákok 

elvégezhetik 

az iskolában a 

pirézek 

betelepülésére 

vonatkoző 

felmérést. 



kisebbségben lenni 

valahol – fantasztikus 

történetet írni: Kétszemű 

az egyszeműek között, 

Hajas a kopaszok földjén 

stb. – Aki akarja, 

felolvassa/Kiakasztjuk, és 

lehet szavazni a legjobbra. 

III. 23. Esélyegyenlőség a 

társadalomban 

Szolidaritás azokkal, 

akiket 

megkülönböz- 

tetés sújt 

Az esélyegyenlőség és 

megkülönböztetés 

fogalma, mibenléte 

Emberi jogok ismerete 

hátrányos/pozitív 

megkülönböztetés 

- Egyáltalán milyen 

esélynek kell egyenlőnek 

lennie? – beszélgetés, 

majd tanulmányozzák az 

emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelméről 

szóló Egyezményben 

felsorolt alapvető jogokat. 

- Jogi bingójáték* az adott 

témához kötődően 

 *Forrás: 

Kompasz 

tanári 

segédanyag, 

ppt 

 24. Projekt előkészítése       

 25. Projektmunka 

értékelése 

      

Korunk kihívása 

 26. A tudomány etikája A kutatók 

felelőssége a 

tudomány, a 

kutatások résztvevői 

és az eredmények 

felhasználói iránt 

A tudományos kutatás 

kockázatai 

uralom a természet 

felett, alázat, 

tisztesség 

- Mind map: kik iránt 

tartozik felelősséggel egy 

kutató, milyen 

szempontból 

- Az MTA etikai 

kódexének feldolgozása 

csoportmunkában, 

fejezetenként, majd 

mozaikcsoportokban 

elmondják egymásnak, 

amit kihámoztak. 

Biológia, 

kémia: 

tudománytör-

ténet 

Esetleg tanulói 

kiselőadás 

IV. 27. Állatkísérletek: pro 

és kontra 

Az állatokért érzett 

felelősség 

kialakítása 

Az állatvédők és a 

kutatóintézetek 

álláspontjának 

megismerése 

az állatok jóléte Két tanuló felkészül, és 

érvel a két álláspont 

mellett, a többiek 

közöttük mozogva 

„lábszavaznak”, majd 

megpróbálunk a végén 

 Esetleg el lehet 

olvasni az 

MTA 

álláspontját az 

állatkí-

sérletekről: 



közös álláspontot kialakí-

tani. 

Magyar 

Tudomány, 

2005/3. 

 28. Bioetika: 

problémakörök 

Véleményformálás 

az élet tiszteletének 

alapállásából 

A problémakörök 

megismerése, 

tájékozódás a főbb 

álláspontokról 

élet, halál, egészség, 

az élet tisztelete, 

önrendelkezés 

- Kiselőadások, 

amelyekhez a tanulók 

készítenek ppt-t vagy 

posztereket és 

feladatlapokat (!!!) a 

többieknek. Ezeken 

lehetnek kérdések, 

pároztató vagy 

hozzárendelő feladatok, 

rejtvényfélék 

- „Bevállalós” 

csoportokkal lehet fiktív 

interjút készíttetni, 

szituációkat eljátszatni.* 

Biológia: 

az élet és halál 

mibenléte, 

genetika 

 

Hittan - 

amennyiben 

valaki járt 

iskolán kívül 

- Interjú egy 

klónozás-párti 

tudóssal; 

- Képzeld el, 

hogy egy lelki 

tanácsadó 

telefonvo-

nalnál 

dolgozol, és… 

 

Zanza TV 

Gluhovszkij: 

FUTU.RE 

 29. Élet és halál; az 

eutanázia; az 

öngyilkosság 

Elgondolkodtatni az 

élet értelméről, az 

élet végességéről 

A keresztény és a 

polgári felfogás 

ismerete 

 30. Géntérkép, 

génmanipuláció és 

klónozás 

Törekvés a 

tájékozódásra és a 

valós információk 

alapján történő 

tájékozódásra 

A génkutatás 

eredményeinek 

felhasználási 

lehetőségei és annak 

kockázatai 

V. 31. Globalizáció: 

előnyök és 

hátrányok 

Egyéni érdekek 

háttérbe szorításának 

képessége 

 

A globalizáció fogalma, 

előnyei és hátrányai a 

fejlett és a fejlődő 

országokra nézve 

Megjelenési formái 

Magyarországon 

igazságosság, 

méltányosság 

- Képek: banán, cola, 

Microsoft stb. – 

ráhangolásnak 

- Elolvassák a Kompasz 5. 

fejezetéből a 

globalizációról szóló 

részt, majd csoportokban 

készítenek belőle posztert. 

* 

Történelem: 

gyarmatosítás 

és utóhatásai 

 

Földrajz: 

egyenlőtlen 

fejlődés 

*Ha lehet egy 

órát 

valahonnan 

szerezni hozzá, 

akkor végig 

lehet csinálni a 

Globalizáció 

kisszótárát. 

 32. Fenntarthatóság: 

gazdaság és etika 

A fogyasztói 

társadalom pazarló 

életmódjának 

átlátása 

 

A fenntarthatóság 

fogalma 

Az erőforrások 

korlátozott volta 

A fogyasztói 

társadalom jellemzői 

környezeti etika, 

fenntarthatóság 

- Imre-Trencsényi 134-

139..o. Az árucikk 

létforma és a személyes 

létforma jegyeit 

tartalmazó táblázatot 

szétvágva kapják meg, 

összerakják.  

- Melyik jellemző rájuk? -  

Érvelnek. 

- Csoportokban kérdőívet 

készítenek, amellyel 

felmérhető, ki hová 

tartozik. 

Ismétlés: 

értékrendünk a 

3. órából. 

- Lehet a Fair 

Trade-re vagy 

a fogyasztói 

társadalomra 

kihegyezni.  

- Az esetleg 

elkészült 

kérdőíveket ki 

lehet próbálni. 



 

 

 

 

 33. Felelősség a 

környezetért 

Felelősek vagyunk a 

közvetlen és tágabb 

környezetünkért.  

Az ökológiai lábnyom 

fogalma 

A környezettudatos 

magatartás elemei 

ökológiai lábnyom, 

környezettudatosság 

- Ökológiai lábnyom 

fogalma, internet 

segítségével kiszámítani. 

- Csoportokban tervet 

készíteni, hogyan lehet 

csökkenteni, majd ezeket 

összevetni, értékelni. 

 Lehet 

szakembert 

meghívni, az 

interjút elő kell 

készíteni. 

 

Zanza TV 

 34. Felelősség a 

jövendő 

nemzedékekért 

Nem élhetjük fel 

erőforrásainkat, 

tekintettel kell 

lennünk a jövő 

nemzedékeire. 

A jövő nemzedékekért 

vállalt felelősség elemei 

a jövő nemzedékek 

jogai, közös örökség, 

globális felelősség 

- Mind map: mit hagyunk 

örökül az utódainkra? 

- Aláhúzni, ami 

veszélyben van. 

- Csoportok választanak 

egy-egy veszélyeztetett 

elemet (állatfaj, víz,  talaj, 

növényzet, energiaforrás), 

és tervet készítenek a 

megmentésükre. 

 Antiutópiát 

felhasználni: 

film vagy 

irodalom 

formájában. 

VI. 35. A korrupció: okok 

és veszélyek 

A korrupció 

veszélyei és a 

közéletet mérgező 

volta 

A magyar társadalmat 

átható korrupció példái 

közérdek, egyéni 

érdek, esély-

egyenlőség 

- Két jelenetet eljátszanak 

önként vállalkozók 

(Szabó 154.o.), utána 

kivesézzük a szituációkat 

a korrumpáló és a 

megvesztegetett oldaláról 

egyaránt. 

- Mi indítja az embereket 

a korrupcióra?  

- Mi teszi lehetővé? – itt 

vsz. több segítség kell. 

- Mi a következménye, ha 

Magyarországot a 

korrupciótól fertőzött 

országnak tartják?  

  Forrás: Szabó 

Kálmán: 

Mindennapi 

erkölcsünk, 

Kairosz Kiadó, 

2001. 

 36. Az éves munka 

értékelése 

      



Megjegyzések 

- A projekt az iskolai projektekhez igazodik, helye változhat. 

- Az értékelés módja: a tanulók minden témához kapnak feladatokat, amelyek közül választaniuk kell félévente négyet. Ezeket beadandóként 

vagy kiselőadásnak dolgozzák fel. Emellett értékelem az órai aktivitást. Az alábbi házi feladatok csak példák, a lehetőségek bővíthetők, önálló 

tanulói ötletekkel is akár. 

 

 

Etika – választható házi feladatok 

I. félév 

Emlékeztető:  az első két jegy megszerzésének határideje november második hete, a másik két jegyé pedig január 15. 

Beadandók(szabadon választható): 
1. Egy „nagy” ember, egy példakép bemutatása – életrajz és annak kifejtése, te miért tartod nagynak 
2.    Egy nagy egyéniség monológja, visszatekintve az életére (kreatív írás) 
3. Egy érték (pl. őszinteség, igazságosság) érvényesülése az életben 
4. Erkölcs és érdek: esszé egy olyan élethelyzetről, amikor valamelyik a kettő közül győzött a másik felett;  
6. Egy erkölcsi dilemmahelyzet ismertetése és értékelése, lehetőleg saját élmény alapján; 
7. Aronson: A társas lény c. könyvéből egy-egy részt elolvasni, ismertetni = összefoglalás és saját  tapasztalatokkal összevetés, vélemény 
8. Egy bibliai példázat kiválasztása és aktualizálása mai élethelyzetekre, értékelés 
9. A jó és a rossz mibenléte, a szenvedés mibenléte: irodalmi szövegek keresése és értelmezése, a téma a szenvedés 
10. Szabad-e az akarat?:  Érvek gyűjtése amellett, hogy az emberi akarat szabad ill. a szükségszerűség foglyai vagyunk;  
11.  Egy döntéshelyzet elemzése, pl. Jézus önfeláldozása stb. az akarat szabadsága ill. a szükségszerűség kényszere szempontjából. 
12. Az erények, a tisztességes személy: interjúkészítés egy ilyennel 
13. Bűnök, bűntudat, lelkiismeret: irodalmi szövegek keresése és értelmezése, a téma: amikor a lelkiismeret büntet 
14. Jog és erkölcs viszonya: egy konkrét eset bemutatása, amikor a jogi és az erkölcsi megítélés eltérő 
15. A  karácsony jelentősége a családodban 
16. Híres barátságok bemutatása 
17. A barátság vagy egy közösség jelentősége az életedben 
 

Kiselőadás (Csak egyszer lehet választani!): 
1. A Maslow-féle piramis bemutatása 
2. Normakövetés és autonómia: Ash és Milgram kísérletei (2 előadás) 
3. A Biblia tanítása és a világi erkölcsi felfogás; a keresztény tízparancsolat és más vallások hasonló követelményei 
 



 

Házi feladatok etikából – II. félév 

Határidők: 2 db április első hetéig, 2 db június 5-ig. 

Beadandók: 
1. Interjúkészítés a szülőkkel, nagyszülőkkel arról, hogyan lettek egy pár, mit vártak egymástól és a házasságuktól, mi valósult meg belőle. 
2. Interjúkészítés  egy hátrányos élethelyzetű személlyel (kis jövedelmű, alacsony iskolázottságú, sok gyermekes, hajléktalan, munkanélküli, fogyatékkal 

élő stb.) az életéről, nehézségeiről, arról, hogyan tud azokkal megbirkózni. 
3. Kreatív írás: „Egy napom” – egy hátrányos helyzetű személy nevében megfogalmazva (Nem az, amit az órán is esetleg megcsináltál!). 
4. Interjú egy hajléktalannal; egy „Fedél nélkül” c. lap megvásárlása és bemutatása, egy ott olvasható novella vagy vers elemzése. 
5. „A szó veszélyes fegyver”: esszé - a mottó értelmezése, példákkal (pl. Charlie Hebdo esete). 
6. Fotósorozat  egy nemzeti ünnepről, eseményről, a magyarságot jelképező dolgokról, jelenségekről; Lackfi: Milyenek a magyarok? – néhány fejezet 

ismertetése és vélemény. 
7. Alkotmányban egyes állampolgári jogoknak utánanézni, elemezni, hogyan teljesülnek ezek a hétköznapokban. 
8. Egy, az előítélet témáját tárgyaló irodalmi mű (pl. Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!) elolvasása és ismertetése, egy hasonló témájú film 

ismertetése. 
9. Aronson: A társas lény – az előítéletekről szól fejezet elolvasása, ismertetése, véleménnyel 
10. Kisebbségben lenni valahol – fantasztikus történetet írni: kétszemű az egyszeműek között, hajas a kopaszok földjén stb.  
11. Vélemények gyűjtése a feminizmusról, állásfoglalás 
12. Egyenjogúak-e a nők? – vélemény konkrét  (iskolai) példákkal 
13. Magyarország állásfoglalása a génmódosítást illetően, ennek értelmezése, vélemény. 
14. Gazdaság és etika: egy etikus vállalat bemutatása, etikai nyilatkozatok elemzése, összevetése a valósággal. 
15. Felelősség a környezetért: fotósorozat, plakátkészítés 
16. Felelősség a jövendő nemzedékekért: fotósorozat, plakátkészítés, poszter 
17. A  sajtóban utánanézni egy aktuális korrupciós botránynak,  ezt ismertetni, elemezni, értékelni 

 

Előadások (Csak egy készülhet belőlük ppt vagy prezi segítségével, és elő is kell adni!) 
1. Azonos neműek házassága – mi a helyzet Magyarországon és másutt; lehetséges vélemények – vitaindító 
2. Házasság és együttélés – tendenciák Magyarországon, mit mutatnak a statisztikák 

A tudomány etikája: 
3. Állatkísérletek: pro és kontra: kiselőadás 
4. Bioetika: problémakörök: kiselőadások 
5. Élet és halál; az eutanázia; az öngyilkosság: kiselőadások 
6. Klónozás 



7. Globalizáció: előnyök és hátrányok: Magyarország helyzete, milyen előnyeink és hátrányaink származnak a globalizációból 
8. A korrupció: okok és veszélyek : a sajtóban utánanézni egy aktuális esetnek, ezt ismertetni, elemezni, értékelni 

 

 

 


