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Tematikai egység

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
Ismeretek/fejlesztési követelmények

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

Tematikai egység
Tágabb otthonunk: Európa
Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek számomra? Európa mely térségeiben
élnek olyan emberek, akiket közelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük?
Miben hasonlítanak 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 jelenségnek az egyének és a közösségek életére?

Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és más országban akarnak
letelepedni? Be kell-e engedni egy gazdagabb országnak a saját területére a világ szegényebb
térségeiből menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befogadásából egy
országnak, és milyen problémák forrása lehet ez? Vajon ugyanolyan jogok illetik-e meg a
külföldről érkezőket, mint a befogadó ország polgárait?
Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 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 jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tagjára? Milyen esetekben
fogadható el a kivételezés? Hogyan alakulnak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha
egyesek nem tartják be ezeket a szabályokat? 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? Meg lehet-e szüntetni a vesztegetést és a korrupciót? Lehet-e a hála jele a
hálapénz? Hibázik-e az, aki adja vagy az, aki kapja? Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a
megelőzés? Mit tehet az egyén és a közösség társadalmi normák általános érvényre jutása
érdekében? Meg lehet-e tartani azt az elvet, hogy ne tegyünk senkivel olyat, amit nem
szeretnénk, hogy velünk megtörténjen?
Új technikák, új szabályok
Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának tekinthető? Mi az, amit
szabadon használhatunk fel az interneten elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az,
amit szabadon letölthetünk onnan, és mi az, amit nem? Honnan lehet tudni, hogy mit véd a
szerzői jog és mit nem?
Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit
veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások
megértésre és önmaga vizsgálatára.
Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik,
érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és
tetteire.
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú
A továbbhaladás elképzeléseinek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit.
Kialakultak benne az európai identitás csírái.
feltételei
Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján
igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is
alakítója lehessen a közösségi szabályoknak.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés
szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.
Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes
autonómiájának megőrzésére.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik

meg, ami konfliktusok forrása lehet.

8. évfolyam

Tematikai egység

Párkapcsolat és szerelem

Vonzódás
Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki hatásai vannak? Milyen
okai lehetnek annak, hogy egyesekhez vonzódunk, 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 felelősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni
egymást
a szerelmesek?
Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerülhető el a nem kívánt
terhesség? Mit jelent és hogyan teremthető meg az intimitás a szexuális kapcsolatban?
Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a konfliktusoknak egy
párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes feloldani 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 érdekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le
lehet-e élni egy életet 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 bántalmazás kifejezés?
Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni
ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély fenyegeti?

Tematikai egység

Mi dolgunk 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? Mit szeretnék elérni
az életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem?
Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak?
Boldogulás, boldogság
Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, értelmesnek az életem
alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a tanulásnak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak
és az emberi kapcsolatoknak? Milyen foglalkozásokat tudok elképzelni magamnak? Mit
tartok még fontosnak a boldoguláshoz?
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? Vajon mindent érdemes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit egyszer
sem? Amit sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem szabad tennem a
boldogulásomért?
A média és a valóság
Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az internetről? Honnan tudjuk,
hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az újságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten
találunk? Mitől függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan kell
tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jussunk? Tudjuk-e mi magunk is alakítani
a világot a médián keresztül?

Tematikai egység

Hit, világkép, világnézet

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény
Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések között? Miért fontos ezek
megkülönböztetése? Hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos
ezt tudni?
Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? Mi járul hozzá ezek
fenntartásához, és mi segíti elő a lebomlásukat? Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a
világkép és a világnézet között?
A nagy világvallások világképe
Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a judaizmus, a kereszténység, az
iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban?
Miben hasonlítanak ezek egymáshoz, és miben különböznek?

.

A nagy világvallások erkölcsi tanításai
Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a helytelenről? Mit mondanak
ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a
világvallások közös értékei?
Párbeszéd és együttműködés
Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 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 kialakulásának lehetünk tanúi napjainkban? Vajon miért nem a
régi vallások közül választanak maguknak ezek követői?

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat az
emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.
A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása.
A fejlesztés várt A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi
eredményei a két boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása.
évfolyamos ciklus Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állítások és értékelések
végén
megfogalmazásának gyakorlása, fejlesztése. A nagy világvallások
legfontosabb tanításainak megismertetése. A világértelmezések közötti
párbeszéd fontosságnak elfogadtatása.

