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Beköszöntő

3

Európai Szociális
Alap

Kedves Tanulók!

Ebben az évben egy olyan tantárggyal is találkoztok, amelyet ebben a formájában még nem ismertek. Az általános 
iskolában voltak osztályfőnöki órák, amelyeken többnyire az osztály ügyes-bajos problémáit tárgyaltátok meg, vagy 
éppen a különféle iskolai rendezvényekre, ünnepekre készültetek. Az Osztályközösség-építő Program (OKÉ) célja és 
szerepe azonban más. Egyrészt azt gondolják a szerzők, hogy rendkívül fontos, hogy az iskolában töltött évek alatt az 
osztály tanulói osztálytársakból osztályközösséggé formálódjanak. Egy összeforrt közösség tagjának lenni jó érzés – 
vallják a szerzők. Másképpen telnek a mindennapok, más lesz az iskolához és a tanuláshoz való viszony is. A közösség 
segít abban, hogy átjuthassál azokon a nehézségeken, amelyeket egyedül nem tudnál megoldani, segít abban is, 
hogy le küzd hesd azokat a problémákat, amelyekkel önerőből nem biztos, hogy meg tudnál birkózni. 

Ahhoz, hogy ezeket a célokat el tudjátok érni – mint az osztály tagjai –, a szerzők számos olyan témának az átgon-
dolását és megvitatását ajánlják fel a számotokra, amelyek érdekes és izgalmasak lehetnek nemcsak az OKÉ-prog ram 
óráin, hanem azon túlmenően is. Reményeik szerint iskolán kívül is sokat fogtok a felvetett kérdéseken – és azok 
lehetséges megoldásain – gondolkodni és vitatkozni.

Az egyik legfontosabb cél az, hogy vitatkozz! Az egyes témákat illetően hallgasd meg a többiek álláspontját, és 
állítsd azokkal szembe azt, amit Te gondolsz! Ne legyél türelmetlen! Szánj időt arra, hogy az ellenérvekkel szemben 
saját érveidet is megfogalmazd!

Gondold végig azt is, hogy a programot vezető pedagógus sincs könnyű helyzetben! Akkor fog az osztály sikert elérni, 
ha mindenki támogatja a másikat. Figyelj oda arra, hogy az órán mit szeretne a pedagógus elérni! Támogasd abban, 
hogy sikeresen tudja a céljait megvalósítani!

Ennek a programnak az eredményeit, ha jól dolgoztok az évek alatt, akkor fogod értékelni, amikor befejezted 
a tanulmányaidat, és kiléptél a munkaerőpiacra. Nagyon sok ismeretnek, tapasztalatnak leszel a birtokában, amelye-
ket munkavállalóként tudsz majd hasznosítani.

Az elmondottakon túl azért is fontos ez a program, mert számos olyan kérdést is megbeszélhettek, megvitat-
hattok, amelyekkel majd a közismereti program más óráin is találkozhattok. Használd fel mindazt, amit itt tanultál
és tapasztaltál!

A tankönyv fejezeteit könnyebb megérteni és „megtanulni”, ha a munkafüzet feladataira is időt szánsz. Ezeket 
többnyire a tanórákon kell megoldani, de az se riasszon meg, ha egy-egy feladattal esetleg otthon kell megbirkóznod. 
A szerzők tudják, hogy a program csak akkor lehet sikeres, ha Te is mindent megteszel a siker érdekében. 
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4 Osztályközösség-építő program

Bevezetés az Osztályközösség-építő programba1.1
1   Kik alkotják az osztály tagjait? Erre a kérdésre kell először válaszolnotok. Elsőként önmagatokról kell számot 

adni oly módon, hogy megválaszoljátok a következő kérdéseket! Hogyan kerültél ebbe az iskolába?

a) Az alábbiakban találsz egy táblázatot, ezt kell kitöltened! A megfelelő rovatba tegyél egy x jelet!

Válaszlehetőségek
Miért 

választottam ezt 
az iskolát?

Az osztály 
tagjai által 

adott válaszok 
összegzése

1. Ezt választottam, mert itt volt nekem tetsző tagozat, szakirány.

2. Ezt választottam, mert ide jöttek a barátaim.

3. Ezt választottam, mert jó híre volt az iskolának.

4. Ezt választottam, mert ez volt a legközelebb.

5. Nem volt elképzelésem, így alakult.

6. Az első helyen választott helyre nem vettek fel, ide viszont igen.

7. Egyik általam megjelölt helyre sem vettek fel, ezért ide irányítottak.

8. Egyéb, és pedig….

b)  A következőkben az általad adott választ meg is kell indokolni! Azt kérjük tőled, hogy röviden készítsd el vála-
szod szöveges indoklását!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

c)  Ha ezzel végeztél, akkor vessétek össze az osztály tagjai által adott válaszokat! Készítsetek ebből egy kimutatást, 
írjátok be a számokat a fenti táblázat megfelelő rovatába! Vitassátok meg annak eredményét! 

2   A másik fontos kérdés, hogy Te mit vársz attól az iskolától, ahol tanulmányaidat folytatod?! Az alábbi listáról 
válaszd ki a számodra legfontosabb három szempontot, és rangsorold őket (1-2-3) számjegyekkel!

   azt, hogy felkészítsen a továbbtanulásra 

   azt, hogy az iskola kielégítse az érdeklődésemet a világ fontos dolgairól

   azt, hogy minél több ismeretet biztosítson a számomra

   azt, hogy problémamentes legyen a középiskolai diáklét számomra

   azt, hogy alapvető emberi normák betartására neveljen engem és osztálytársaimat

   azt, hogy fejlessze azokat a képességeimet, amelyek a legfontosabbak az eredményes tanulással összefüg gésben

   azt, hogy fejlessze tehetségemet

   azt, hogy segítse elő és támogassa pályaválasztásomat

   azt, hogy fontos értékeket közvetítsen a számomra

   azt, hogy eredményesen felkészítsen a vizsgákon és a tanulmányi versenyeken történő szereplésre

   azt, hogy ha tanulással összefüggő problémáim vannak, eredményesen oldja meg a felzárkóztatásomat

   azt, hogy biztosítson számomra széles körű műveltséget

   azt, hogy készítsen fel az életre

   egyéb, éspedig:  _____________________________________________________________________________________________________
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Ebben az esetben is érdemes elvégezni azt a feladatot, hogy összevetitek egymás eredményeit! Vitassátok 
meg, hogy van-e egységes álláspont az iskolával kapcsolatos elvárásaitokban az osztályban, vagy inkább az 
a jellemző, hogy ezek nagyon különböznek egymástól! Kialakíthatók-e a válaszadók között olyan csoportok, 
ahol jól láthatóak a hasonlóságok, illetve az egymástól való eltérések? Mivel magyarázzátok a hasonlóságokat, 
és mivel a különbségeket az egyes vélemények között?

3   Azt is fontosnak tartjuk, hogy konkrétan fogalmazzátok meg elvárásaitokat tanáraitokkal szemben. Ehhez 
ismét adunk szempontokat. Az alábbi listáról válaszd ki a számodra legfontosabb három szempontot, és 
rang sorold őket (1-2-3) számjegyekkel!

   legyen korrekt a tanulókkal szemben

   kísérje fi gyelemmel a tanulók fejlődését

   szeresse a tanulókat

   legyen szakmailag felkészült

   rendszeresen értékelje a tanulók munkáját és teljesítményét

   szerettesse meg az általa tanított tantárgyat a tanulóval

   vegyen részt a szabadidős tevékenységekben

   tartson folyamatos kapcsolatot a szülőkkel az iskolát és a tanulót érintő ügyekben

   tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát

   értékeljen objektíven és igazságosan

   irányítsa a tanulók tevékenységét

   egyéb szempontok:  ________________________________________________________________________________________________

4   Arra kérünk most, hogy osztályozd le az egyes tantárgyakat, amelyeket az általános iskolában tanultál, asze-
rint, hogy mennyire szeretted a tárgyat az iskolában. Tegyél X jelet a megfelelő rovatba! Készítsetek sta tisz-
tikát az eredményről! Hogyan alakult az osztályban a korábban tanult tantárgyak „tetszési indexe”? 

Tantárgy neve 5 nagyon 
szerettem

4 eléggé 
szerettem

3 közömbös 2 nem 
szerettem

1 nagyon nem 
szerettem

Magyar irodalom

Magyar nyelvtan (anyanyelv)

Matematika

Történelem

Fizika

Kémia

Biológia

Földrajz

Informatika

Idegen nyelv

Osztályfőnöki óra
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6 Osztályközösség-építő program 7

5   Ebben a kérdésben meg kell indokolnod a fentebb adott válaszokat! Az alábbi táblázatban ezért két kategó-
riát állítottunk fel. Minden kategóriában három helyet hagytunk a tantárgyak számára. Azokat a tárgyakat 
kell ide beírnod, amelyeket különösen kedvelsz, valamint azokat, amelyeket nem kedvelsz! Minden esetben 
írd meg, hogy mi az oka annak, hogy egy-egy tárgyat kedvelsz, és azt is, hogy mi az oka annak, hogy az 
adott tantárgyat nem kedveled! (Ha nincs három-három tantárgy egyik esetben sem, akkor arra a helyzetre 
kérünk Tőled indoklást!)

Kategóriák Tantárgyak Indoklás

Nagyon kedvelem ezeket a tan-
tárgyakat, abban a sorrend ben, 
ahogy ide írtam őket

1. ___________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

2. ___________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

3. ___________________________________

_____________ ________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________

__ __________________________________ 

__________________________________ __

____________________________________ 

____________________________________ 

_______________________ _____________

________________________ ____________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

Nem kedvelem ezeket a tan tár -
gyakat, abban a sorrendben, 
ahogy ide írtam őket

1. ___________________________________

_____________________________________

_____________ ________________________

_____________________________________

2. ___________________________________

_____________________________________

_____________ ________________________

_____________________________________

3. ___________________________________

_____________ ________________________

_____________________________________

_____________________________________

__________________________________ __

________________________________ ____

______________________________ ______

____________________________ ________

__________________________ __________

________________________ ____________

______________________ ______________

____________________ ________________

__________________ __________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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6   Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy általános iskolai tanulmányaid során melyik volt az a téma, amelyik 
különösen megragadta a � gyelmedet! Indokold meg a válaszodat! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Vessétek össze egymás tapasztalatait erről a kérdésről!

7   Az alábbi részben olyan állításokat fogalmazunk meg számodra, amelyekre általános iskolai tapasztalata-
id alapján kell válaszolni. Azt szeretnénk, hogy a válaszok segítségével értékeld önmagadat! Az állítások-
kal való egyetértés vagy egyet nem értés rávilágíthat a tanulással és az iskolával kapcsolatos nézeteidre is. 
Az eredmények ismeretében érdemes erről az osztályban beszélgetést folytatni. A mondatok mellett 1-től 
5-ig szerepelnek számok. Azt a számot kell bekarikáznod, amellyel minősíteni kívánod azt, hogy számodra 
mennyire fontos, amit a mondat tartalmaz! (1 – egyáltalán nem volt fontos, 2 – kicsit volt fontos, 3 – néha volt 
fontos, 4 – fontos volt, 5 – mindig fontos volt)

Érdemes a válaszok kapcsán számvetést készítened! Add össze a számokat, amelyeket bekarikáztál, és olvasd el 
a hozzájuk tartozó értékelést!

Értékelés:
60–50 pont:  Te mindig komolyan vetted az iskolát, számodra a tanulás talán a legfontosabb tevékenység volt. 

Ez nagyon jó ajánlólevél a középiskolába.
49–30 pont:  Egy-két kivételtől eltekintve mindig jól teljesítettél az iskolában. Igyekezted a hibákat korrigálni. 

Ha a középiskolában hasonlóan „dolgozol”, nem lesz problémád a követelmények teljesítésével!
29–20 pont:  Sok esetben előfordult, hogy a tanulás más „fontosabb dolgok” mögött háttérbe szorult. Ezen 

a kö zépiskolában változtatnod kell, mert előfordulhat, hogy problémáid lesznek a tanulmányi ered-
ményekkel!

19–0 pont:  Nem szántál sok időt a tanulásra. Ezt a középiskolában már nem engedheted meg magadnak! 
Mindenképpen változtatnod kell a tanuláshoz való hozzáálláson!

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Foglald össze, hogy mi a célja az Osztályközösség-építő programnak! 
2.   Milyen tapasztalatokat szereztél a bevezető órákon? 
3.   Hogyan ítéled meg magad és az osztálytársaid szereplését az első OKÉ-órákon? 

Fontos az órákon rendszeresen részt venni. 1 2 3 4 5
Ha az órán elhangzottakat nem értettem, akkor szóltam a tanárnak. 1 2 3 4 5
Fontosnak tartottam a házi feladatokat időben elkészíteni. 1 2 3 4 5
Szorgalmi feladatokat gyakran készítettem. 1 2 3 4 5
Szerettem az osztály előtt a kijelölt témában előadni. 1 2 3 4 5
Fontos volt számomra, hogy együttműködjek a tanárral. 1 2 3 4 5
Fontos volt, hogy jó tanuló legyek. 1 2 3 4 5
Fontos volt, hogy jól érezzem magamat az órákon. 1 2 3 4 5
A szüneteket szerettem a legjobban. 1 2 3 4 5
A kötelező tananyagon kívül fontos volt az, hogy az adott témakörnek bővebben 
utánanézzek. 1 2 3 4 5
Fontos volt, hogy legyenek barátaim az osztályban. 1 2 3 4 5
Fontos volt, hogy ne késsek az iskolából. 1 2 3 4 5
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8 Osztályközösség-építő program 9

1.2 Miért érdemes tanulni?1.2
1   Gyűjts érveket a tanulás szükségessége mellett! Írj le hármat az érveid közül!

a)  __________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b)  __________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

c)  __________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Hasonlítsátok össze egymás megoldásait!

2   Volt-e olyan tanuló, aki azt a nézetet képviselte, hogy nem érdemes tanulni? Milyen érvet vagy érveket hozott 
fel a nézete mellett? Meg tudtátok győzni őt? Ha igen, akkor milyen érvek segítségével?

3   Mitől függhetett az, hogy egy adott tantárgyat kedveltél vagy kevésbé szerettél az általános iskolában? 
Mekkora szerepe lehet ebben saját képességeidnek, vagy inkább a tanár személyiségén is múlhatott az, 
hogy egy-egy tantárgyat fontosnak tartottál megtanulni vagy inkább a „lógást”, a tanulás elhanyagolását 
választottad? Az alábbi táblázatban gyűjtsd össze azokat a szempontokat, amelyekről úgy gondolod, hogy 
elősegítették azt, hogy egy-egy tárgyat nagyobb kedvvel tanultál, és olyanokat is, amelyek inkább elvették 
a kedvedet a tanulástól! Írásban fejtsd ki az álláspontjaidat!

A tanuláshoz való viszonyomat 
pozitívan befolyásolta az, hogy…

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Voltak tantárgyak, amelyeket nagy 
kedvvel tanultam, mert…

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

A tanuláshoz nem volt kedvem, mert: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Voltak tantárgyak, amelyeket nem 
kedveltem, mert…. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4   A következő évek szempontjából az is fontos, hogy tisztában legyél saját tanulástörténeted összetevőivel, 
eseményeivel. Az alábbiakban ehhez nyújtunk segítséget. Tegyél x jelet azokhoz az állításokhoz, amelyek 
jellemzőek lehettek rád az általános iskolában! Minden x jel esetében írj a táblázatba indoklást!

 1.  Nyolc év alatt általában az osztályban 
a jobban teljesítő tanulókhoz tartoztam.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

 2.  Inkább a közepesekhez sorolnám 
magamat.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
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8 Osztályközösség-építő program 9

Mit és miért tanultam az iskolában?

 3.  Többnyire az osztály gyengén teljesítő 
tanulói között tartottak számon.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

 4.  Alsó tagozatban még szerettem 
tanulni.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

 5.  Már az alsó tagozatban elment 
a kedvem a tanulástól.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

 6.   A felső tagozatban ment el a kedvem 
a tanulástól.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

 7.  Általában nem volt gond 
a magatartásommal.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

 8.  Már alsó tagozatban is sok gond volt 
a magatartásommal.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

 9.  Többnyire szorgalmas tanulónak 
gondoltam magam.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

10.  Tisztában voltam azzal, hogy 
elhanyagolom a tanulást.

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

a) A táblázat ismeretében hányasra értékeled egy 10 fokú skálán az általános iskolai teljesítményedet!

Szempontok Saját teljesítményem 
értékelése

Eltérés az osztály átlagától 
(+, –)

A tanulás szempontjából…

A magatartásod szempontjából…

A szorgalmad szempontjából…

b) Készítsetek az eredményekről osztálystatisztikát! Hol helyezkedsz el az osztály átlagához képest?

A fejezet összefoglaló kérdései

1. Milyen céljai lehetnek a tanulásnak?
2. Kit tartasz művelt embernek?
3 Mit értesz az „általános műveltség” kifejezés alatt?
4. Indokold meg, miért fontos, hogy mindenki tisztában legyen saját tanulástörténetével!
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A tanulás kora1.3
1   Mire hívja fel a � gyelmet az alábbi plakát? Fordítsd le az egyes kifejezéseket!

Life: ______________________                  long: ______________________            learning: ______________________

A kifejezés jelentése:______________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Fogalmazd meg, miért fontos törekvés az Európai Unió tagállamaiban, hogy minél több embert meg-
nyerjenek a felnőttkorban is folytatott tanulás eszméjének!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Milyen következtetéseket tudsz megfogal maz ni 
a jobb oldali ábra kapcsán, amely az ala  cso nyan 
iskolázottak arányát mutatja be kor cso por ton ként 
Magyarországon?

1.  _______________________________________________________ 

2.  _______________________________________________________ 

3.  _______________________________________________________ 

Vitassátok meg, hogy milyen iskolai/szakmai vég-
zettséggel rendelkező személyt tekinthetünk ma 
Magyarországon alacsony iskolázottságúnak!

4   Milyen következményekkel járhat az, ha valakinek felnőttkorban is alacsony iskolai végzettsége van?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

15–19                  20–29                  30–39                  40–49

50–59                  60–69                  70–79                  80–

2001 2011

4,4
3,5

3,2
4,5

6,5

21,0
38,4

18,4
5,5

4,8 5,8

5,6
7,6

9,2

26,1

35,3
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5    Keress összefüggést az alábbi három ábra adatai között! Előtte olvasd el az alábbi szöveget! Jelöld be azt 
a megyét, ahol élsz! Milyen százalékban vesznek részt a 25–64 évesek az iskolarendszeren kívüli oktatásban? 
Adj az adatra magyarázatot! Használd az ábrákat és a táblázatot az érveléshez!

Magyarország régiói közül leginkább Közép-Magyar -
ország lakói vettek részt iskolarendszeren kivüli ok -
tatásban és kép zésben, a legkevésbé a Dél-Alföldön 
voltak népszerűek ezek a programok. A megyék közül 
a Közép-du nántúli ré gió ba tartozó Fejér megyében 
volt a leg ma ga sabb a képzési haj lan dóság: a felnőtt 
lakosság 16,1%-a vett részt is ko la rendsze ren kivüli 
oktatásban, képzésben, ezzel szem ben Nógrád me gyé-
ben csupán 3,2%-uk.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

6   Igazak-e az alábbi állítások? Karikázd be a helyes megoldást!

Az iskolai végzettség jelentős mértékben befolyásolja a felnőttkori tanulási 
hajlandóságot. igaz hamis

Az alacsony iskolázottságú csoportok területi elhelyezkedése és az adott te-
rületen tapasztalható felnőtt tanulási hajlandóság mértéke között nincs összefüggés. igaz hamis

A nők felnőttkorban mutatkozó tanulási hajlandósága az iskolarendszeren 
kívüli oktatásban magasabb a férfi akénál. igaz hamis

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Mi a különbség az analfabéta és a funkcionális analfabéta személyek között? 
2.   A tankönyv térképe alapján vitassátok meg, hogy van-e összefüggés a szegénység és az analfabetizmus mér-

téke között! Indokold saját álláspontodat! 
3.   Hogyan változott a magyar társadalom iskolázottsága az elmúlt 50 év során?

Sz
ab

ol
cs

-S
za

tm
ár

-B
er

eg
Bo

rs
od

-A
ba

új
-Z

em
pl

én
Já

sz
-N

ag
yk

un
-S

zo
ln

ok
Nó

gr
ád

Ha
jd

ú-
Bi

ha
r

He
ve

s
Bá

cs
-K

isk
un

So
m

og
y

To
ln

a
Bé

ké
s

Pe
st

Ba
ra

ny
a

Fe
jé

r
Ve

sz
pr

ém
Ko

m
ár

om
-E

sz
te

rg
om

Za
la

Cs
on

gr
ád

Va
s

Gy
őr

-M
os

on
-S

op
ro

n
Bu

da
pe

st

-
-
-
-
-

20%

15%

10%

5%

0

Országos átlag: 13,4%                  Megyei átlag: 12,4%

17
,6

15
,5

15
,1

15
,0

14
,7

14
,4

14
,0

14
,0

13
,9

13
,7

12
,7

11
,9

11
,9

11
,8

11
,8

11
,6

11
,5

10
,7

10
,5 7,
7

Százalék
         –  6,1
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Az általános iskola 8. évfolyamánál alacsonyabb végzettségűek aránya a 7 éves és idősebb népességből megyénként. 
Forrás: KSH

Iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben való részvétel 
nem és legmagasabb iskolai végzettség szerint (2012)

Legmagasabb iskolai végzettség Férfi Nő Összesen

Alapfokú vagy alacsonyabb 4,4 2,6 3,3

Szakmunkásképző, szakiskola 5,1 5,0 5,0

Középiskolai érettségi 10,6 11,5 11,1

Felsőfokú 22,9 21,2 21,9

Összesen: 9,5 10,3 9,9
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12 Osztályközösség-építő program 13

Miért (nem) szeretem az iskolát?1.4
1   A szeptember első napjai nem könnyűek a diákok számára. Többhetes szünet után újra iskolába kell menni, 

pedig a nyár a maga számtalan programjával sokkal csábítóbbnak látszik. Érdemes azonban azzal szembe-
nézni, hogy miért jelent nekünk problémát az iskolakezdés. Miért van az, hogy nem szeretünk iskolába járni? 
Tegyünk egy próbát! Kérdezd meg erről osztálytársaidat! Ki az, aki szeret, és ki az, aki nem szeret iskolába 
járni? Számoljatok! Milyen arány alakult ki? Írd ide: 

– azoknak a száma, akik azt mondták, hogy szeretnek iskolába járni: ____________________________________________

– azoknak a száma, akik azt mondták, hogy nem szeretnek iskolába járni: _______________________________________

Hogyan aránylik a kettő egymáshoz? __________________________________________________________________________ 

 Vitassátok meg, hogy az arányt kedvezőnek vagy kedvezőtlennek tartjátok! Az alapvető kérdés az, hogy 
Te melyik csoporthoz tartoztál. Érdemes ezzel kapcsolatban szembenézni önmagaddal! Fejezd be az alábbi 
mondatokat!

Ha szeretek iskolába járni, akkor az azért van, mert ____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Ha nem szeretek iskolába járni, akkor annak az oka, hogy _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Azzal is szembe kell nézned, hogy a szavazás alkalmával vállaltad-e a véleményedet, vagy valamilyen ok 
miatt a többséghez csatlakoztál. Melyik a jellemző rád? Az a) vagy a b) pontban leírt magatartás? Húzd alá 
a megfelelő választ!

a) Az a véleményem, amit a szavazáskor mondtam.

b)  Nem vállaltam a véleményemet, mert azt gondoltam, hogy vagy az osztályfőnök vagy az osztálytársaim előtt 
fogok „leégni”. 

3   Változott-e a kérdés megítélésében a korábbi arány? Ha igen, milyen mértékben? ___________________________

4   Foglald össze saját szavaiddal a vita eredményét! Térj ki arra is, hogy a vita során hogyan viselkedtek osztály-
társaid, hogyan történt a vita irányítása, a vita vezetése!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5   Az sem mellékes az új iskoládban, hogy milyen módon történt meg az osztályteremben a helyválasztás. 
Ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk beszélni, ismét néhány állítást fogalmazunk meg. Melyik az, amelyik 
a legjellemzőbb rád nézve? (A válaszokat X jellel jelöld!)

a) Leültem oda, ahol volt egy szabad hely. __________

b) Leültem egy számomra szimpatikusnak talált tanuló mellé. __________

c) Az osztályfőnök készített egy ülésrendet. __________

d) Egy volt iskola/osztálytársam is ebbe az osztályba került, így mellé ültem. __________

e) Szerencsém volt, mert az egyik barátom/barátnőm/haverom is idekerült, így nem volt nehéz a döntés. __________
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6   Érdemes ezeket a véleményeket is összesíteni és megbeszélni. A legfontosabb szempont ebben az esetben 
az, hogy a döntések az ültetéssel kapcsolatban hogyan alakultak az osztályban. A következő lehetőségekre 
gondolunk. Írd le az egyes megoldásokkal kapcsolatban a véleményedet (jónak tartod – nem tartod szeren-
csésnek stb.)! Minden esetben indokold a véleményedet!

a) Az osztályfőnök eldöntötte, hogy kinek hol lesz a helye.  ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b) Megbeszéltük, és az ülésrend közös döntés eredménye.  ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

c) Mindenki oda ült, ahova akart, pillanatnyilag is ez a helyzet.  _______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

d) Vagy másképpen történt a döntés? És ha igen, akkor hogyan? _____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

7   Milyen okok alapján döntöttél úgy, hogy padtársadul választasz valakit? Állításokat fogalmazunk meg. 
Itt is azt kell tenned, mint korábban, hogy a rád jellemzőket x jellel kell megjelölnöd! (Természetesen többet 
is lehet jelölni!)

Állítás:
Azért választottam padtársamnak, mert…

Nagyon nagy 
szerepet játszik

 a döntésben

Átlagosan 
fontos 

szempont

Nincs 
jelentősége

korábbról ismertem (osztály- vagy iskolatárs, barát/
nő, haver).

jó „szerelés”, ruházat volt rajta.

tetszett, ahogy beszélt („jó a dumája”).

látszott, hogy vezéregyéniség.

tudtam, hogy nagyon jó tanuló

közös iskolán kívüli programjaink voltak (sport, hobbi, 
vallás, zenetanulás stb.).

látszott, hogy szerencsétlen.

nagyon tetszett az a fi ú/lány.

senkit sem ismertem, ő tűnt a legjobb választásnak.

nem volt szempont, a véletlen hozta így.

Egyéb fontos szempont(ok), és pedig:

Ebben az esetben is fontos a válaszok megvitatása. Alakítsatok az osztályban 3-4 fős csoportokat! 
Az adatokat összegezzétek, és valaki a csoportból ismerteti az eredményt a többiek számára. Mit tapasztal-
tatok? A csoportok eredményei inkább hasonlítanak vagy különböznek egymástól? Mi lehet ennek az oka? 
Izgalmas feladat az is, ha új csoportokat hoztok létre! Ha a korábbi csoportok eddig „spontán” módon ala-
kultak, például úgy, hogy az egymás előtt/mögött ülők alkottak egy-egy csoportot, most válasszatok más 
szempontot! Vessétek össze a � úk és a lányok válaszait! (Vagy ha erre nincs lehetőség, akkor is érdemes még 
egy véletlenszerű csoportalakítással kísérletezni!) Vajon a most kapott eredmények eltérnek a korábbiaktól, 
vagy inkább hasonlítanak azokra?
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8   Most mindennek az ellenkezőjét készítsd el! Vizsgáld meg, vajon melyek lehetnek azok a szempontok, ame-
lyek kizárják, hogy egy adott tanulót válassz padtársadnak!

Állítás:
Azért nem választanám 

padtársamnak, mert zavar …

Nagyon nagy 
szerepet játszik 

a döntésben

Átlagosan 
fontos 

szempont

Nincs 
jelentősége

az, hogy a másik nemhez tartozik.

az, hogy nem teszik a külseje.

az, hogy számomra ellenszenves a viselkedése.

az, hogy nem szeretem, ahogyan beszél.

az, hogy rendkívül ápolatlan ember benyomását kelti.

az, hogy egy másik etnikumhoz tartozik.

az, hogy látszik rajta a szegénység.

az, hogy látszik rajta a gazdagság.

az, hogy egyszerűen nem szimpatikus.

az, hogy ő akar lenni a vezér mindenáron.

az, hogy milyen politikai nézetei vannak.

az hogy egyáltalán ott van, mert egyedül szeretnék ülni.

Ezeken kívül még az is zavarna, hogy

Ezt a feladatot is érdemes a korábbi módszer szerint összegezni és megvitatni!

9   Ha rajtad múlna, hogyan ren deznéd be az osztálytermet? A képen látható osztály ter me ket állítsd rang-
sorba (1-6). Első helyre az kerüljön, amelyikben a legszívesebben tanulnál! Írd a számokat a ké pek fölé! 
Indokold meg a dön tésedet!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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J   A feladat elvégzését követően rajzold le az általad elképzelt tanterem alaprajzát! Hol helyezkedne el a tanári 
asztal? Hogyan rendeznéd a padokat? Milyen egyéb ötleteid vannak?

K   Mire buzdítanak az alábbi plakátok? Fordítsd le őket magyarra, és írj találó címeket a képek alá!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Melyek a leggyakoribb szempontok az iskola kiválasztásában? 
2.   Miért fontos nagy fi gyelmet fordítani a „tanulás terére”? 
3.   Milyen tényezők járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a tanulók egyre jobban elkötelezetté váljanak az iskola és 

a tanulás világa iránt?
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1.5 Tudtok-e tanulni?

1   Tanulási stílusunk több egymással is kapcsolatban álló elemből épül fel. Ezeket általában öt csoportba 
szokták sorolni. Ahogy az emberek egyéb tulajdonságaikat illetően is jelentősen különbözhetnek egymástól, 
igaz ez a tanulási stílusra is. Mindenkinek sajátos, egyedi tanulási stílusa van, amelynek a megismeréséhez 
tanulási tapasztalatra van szükség. Válaszolj az alábbi kérdőívekre! A cél az, hogy a válaszok alapján képet 
kapj a rád jellemző tanulási stílusról. Húzd alá a táblázat egyes oszlopaiban a tanulás során rád általában jel-
lemző állításokat! Minden esetben írásban indokold meg a válaszodat, hogy miért éppen ezt módszert vagy 
megoldást alkalmazod!

Állítás Indoklás

A szöveg hangos vagy néma egyszeri olvasása, 
ismétlés nélkül. _______________________________________________________

Az elolvasott szöveg elmondása (némán vagy han go-
san) önmagadnak vagy más személynek. _______________________________________________________

Az elolvasott szöveg néma átismétlése. _______________________________________________________

Az elolvasott szöveg többszöri ismétlése, átolvasása 
külső segítség igénybevétele nélkül. ______________________________________________________

Az elolvasott szövegről vázlat vagy jegyzetek készítése. ______________________________________________________

Az elolvasott szöveg kulcsfogalmainak a kigyűjtése 
és/vagy egyéb tanulást segítő módszerek (pl. gon do-
lattérkép vagy szófelhő készítése). ______________________________________________________

2   Változtak a tanulással kapcsolatos szokásaid az elmúlt években? Jelöld x jellel a rád jellemző állításokat!

Állítás A változást előnyösnek tartom, 
és ezt igazolták az eredmények is.

A változást hátrányosnak tartom, 
és ezt igazolták az eredmények is.

Felső tagozatban évről évre egyre 
kevesebb időt szántam a tanulásra.

Ahogy közeledett a pályaválasztás, 
igyekeztem több időt fordítani 
a tanulásra.

A leckéket általában egyszer, eset-
leg kétszer átolvastam.

A leckéket úgy-ahogy átolvastam.

Fontosnak tartottam, hogy ele-
gendő időt szánjak az ismétlésre, 
az olvasottak megerősítésére.

Nem szántam időt a tanultak ala-
posabb rögzítésére vagy az ismét-
lésre.

Igyekeztem valakinek elmondani 
a tanultakat.

Soha nem törekedtem arra, hogy 
valakinek elmondjam az elolvasott 
leckéket.
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Mit és miért tanultam az iskolában?

3   A táblázat kitöltése után – az eredmények ismeretében – foglald össze azt, hogy az eredményesebb és 
hatékony tanulás érdekében hogyan és miért kellene változtatnod! Fejezd be a mondatokat a táblázat üre-
sen hagyott részeiben!

Nem kell semmin sem változtatnom, mert … ______________________________________________________

Alaposan változtatnom kell azon, hogy … ______________________________________________________

Egy-két dolgon kell változtatnom, mégpedig … ______________________________________________________

Biztos, hogy külső segítséget kell kérnem, hogy … ______________________________________________________

4   Nyissatok vitát a tanulási szokásokról! Figyelj a többiekre! Ha jó ötleteket, tanácsokat hallottál, akkor azokat 
jegyezd fel a kipontozott helyre!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5   Az eredményes és hatékony tanuláshoz szükséged lesz motivációra. (Ez a kifejezés a latin movere igéből ered, 
amelyet magyarra a mozogni, mozgatni jelentéssel fordíthatunk le.) Olvasd el az alábbi állításokat, és jelöld 
azokat, amelyek jellemzőek rád! 

Sor -
szám Állítások Jellemző Nem 

jellemző

1. Ha tanulok, az lebeg a szemem előtt, hogy így juthatok magasabb pozícióba 
(álláshoz, jobb munkahelyhez…).

2. Ha elkezdek egy feladaton dolgozni, semmi nem tud kizökkenteni belőle. 

3. Csak azt szoktam megtanulni, ami érdekel.

4. Célom a továbbtanulás, ezért alaposan tanulok.

5. Ha rossz eredményt érek el, szégyenkezem a családom és a társaim előtt. 

6. Ha nem ez lenne előttem az egyetlen lehetőség, nem tanulnék.

7. Magamtól is utánanézek a dolgoknak, hogy a kérdéseimre választ kapjak.

8. Érdemes jól tanulni, mert új munkahelyi lehetőség lesz érte a jutalom.

9. Néha úgy elmerülök a tanulásban, hogy elfelejtkezem minden másról. 

10. Ha valami érdekeset találok a tananyagban, sokszor hozzáolvasok – pedig nem 
lenne kötelező.

11. Az eredmény a tudásom mércéje, ezért igyekszem minél jobban teljesíteni, 
tesztekben minél több %-ot elérni.

12. Több időt fordítok a tanulásra, ha úgy érzem, hogy társaim többet tudnak. 

13. Szeretem, ha megdicsérnek azért, mert tanulok.

14. Ha arra gondolok, hogy több tanulással jobb lehetőségeket érek el, szorgal-
masabban tanulok.

15. Az unalmasabb anyagokat is megtanulom, mert nem mindegy, milyen ered-
ményem lesz.
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Sor -
szám Állítások Jellemző Nem 

jellemző

16. Ha jó eredményt érek el, sokan elismerően beszélnek róla – ezt szeretem.

17. Attól félek, hogy nem tudok a családom elvárásainak megfelelni.

18. Annyira tudom a fi gyelmem összpontosítani a tanulásra, hogy semmi sem tud 
megzavarni.

19. Szeretek a dolgok mélyére ásni.

20. Bánt, hogy mit gondolnak rólam a társaim, ha rosszul teljesítek.

21. Ha többet tudok, jobban érvényesülhetek.

22. Ha nem kapnék elismerést az eredményeimért, nem lenne olyan izgalmas szá-
momra a tanulás.

23. Élvezem, ha egy bonyolult feladatot önállóan meg tudok oldani.

24. Ha egy problémát akarok megoldani, semmi sem tud eltéríteni.

25. Csalódnak bennem otthon, ha rossz eredményt érek el. 

26. Az növeli a tanulási kedvemet, ha munkatársaim (környezetem) elismernek.

27. A nagyobb tudás biztosítja, hogy később még komolyabb tudás birtokába 
jut hassak.

28. A jó eredményt otthon nagy elismeréssel fogadják.

29. Az eredményes tanulás a legfontosabb a számomra.

30. Nagyon kitartóan szoktam tanulni.

Most összegezd válaszaidat az alábbi módon! 
1. Válaszd ki azoknak az állításoknak a sorszámát, amelyek jellemzők rád. 
2.   Ezeknek a sorszámait keresd meg az alábbi értékelő listán, és karikázd be! 
3.   Amelyik jellemzőnél az értékelő listán a legtöbb bekarikázást tetted, azok a szempontok adnak számodra 

a legtöbb indíttatást a tanuláshoz. (Természetesen azok is jellemzik motivációidat, amelyeknél még sok igen 
jelölést tettél.) 

Értékelő lista:
A: Továbbtanulás: 1, 4, 14, 21, 27   
B: Érdeklődés: 3, 7, 10, 19, 23   
C: Kitartás: 2, 9, 18, 24, 30.
D: Eredmények (magas pontszám): 6, 11, 15, 22, 29 
E: Társas pozíció: 5, 12, 13, 20, 26   
F: Jutalom a családban, környezetben: 8   , 16, 17, 25, 28   .
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18 Osztályközösség-építő program 19

Mit és miért tanultam az iskolában?

6   A következő feladatban tanulási stílusodat vizsgálhatod. Jelöld x jellel a táblázatban, hogy az állítások milyen 
mértékben jellemzőek rád nézve!

Állítások

1 = Egyáltalán 
nem jellemző 

rám

2 = Nem 
jellemző 

rám

3 = Nem 
tudom 

eldönteni, 
igen is, nem is

4 = 
Jellemző 

rám

5 = 
Nagyon 
jellemző 

rám

Ha látom is és hallom is a megta nu lan -
dó szöveget, nagyon könnyen meg-
jegyzem.

Hangosan szoktam olvasni a tan anyag 
szövegét, amikor felkészülök.

Szívesebben tanulok az osztály tár sam-
mal vagy a barátommal, mint egyedül.

Nagyon hasznos számomra, ha a ta nár
 ábrákat mutat be a táblán vagy az írás-
vetítőn, amikor magyaráz.

Ha ábrát készítek, jobban megértem 
a leckét, mint ha csak olvasok.

Jól tudok úgy tanulni, ha csak némán 
olvasva átveszem a leckét.

Gyakran előfordul, hogy szóban elismét -
lem, felmondom magamnak a leckét.

Ha leírom magamnak azt a szöveget 
vagy leckét, amit meg kell tanulnom, 
akkor könnyebben megjegyzem, mint 
ha csak látom vagy hallom.

Nem szeretem azokat a feladatokat, 
amiken törnöm kell a fejem.

Nyugtalanít, ha tanulás közben csend 
van körülöttem.

Jobban kedvelem azokat a felada to kat, 
ahol kézzelfogható dolgokkal, tárgyak-
kal kell dolgoznom, mint ahol csak 
rajzok vagy ábrák szerepelnek.

Jobb, ha a tanár magyarázatát meg-
hallgatom, mint ha a könyvből kellene 
megtanulni.

A szabályokat szóról szóra megtanulom.

Ha ábrát készítek magamnak, jobban 
megértem a leckét, mint ha más által 
készített rajzot nézegetnék.

Szeretem, ha kikérdezik tőlem, amit 
tanultam.

Ha vannak képek, ábrák a könyvben, 
könnyebben tanulok.
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Állítások

1 = Egyáltalán 
nem jellemző 

rám

2 = Nem 
jellemző 

rám

3 = Nem 
tudom 

eldönteni, 
igen is, nem is

4 = 
Jellemző 

rám

5 = 
Nagyon 
jellemző 

rám

Ha megbeszélem valakivel a tan-
anya got, könnyebben tanulok.

Ha valaki elmondja nekem a leckét, 
sokkal könnyebben megértem, mint 
ha egyszerűen csak elolvasom.

Egyedül szeretek tanulni.

Tanulás közben nagyon zavaró, ha 
be szélgetnek körülöttem.

Akkor tanulok könnyen, ha közben 
szól a rádió, TV vagy a magnó.

Akkor vagyok biztos egy felelésnél, 
ha szóról szóra megtanulom a leckét.

Gyakran előfordul, hogy megtalálom 
egy matematikai példa megoldását, 
de nem tudom elmagyarázni és 
be bi zonyítani, hogyan jutottam el a 
meg oldáshoz.

Szívesebben bemutatom, hogyan 
kell valamit csinálni, minthogy elma-
gya ráz zam.

Gyakran előfordul, hogy olyan dolgo t 
is megtanulok, amit nem értek.

Gondold végig, hogy melyek voltak azok az állítások, amelyek különösen jellemzőek voltak a tanulási stílu-
sodra! Olvasd el az alábbi tanácsokat, és jelöld azt, amely a leghasznosabbnak tűnik a számodra annak 
érdekében, hogy eredményesebben tudjál az iskolában tanulni! Indokold meg a választásodat!

a)  Többnyire egyedül és csendben szeretsz tanulni, és sokszor arra is lehetőséget kerítesz, hogy elmondd 
magadnak a leckét, és gyakorolj, hogy alaposabban megjegyezd a tananyagot. Eljárásod helyességét eddig 
tanulmányi eredményeid is igazolják.

b)  Mindenképpen szükséged van segítségre, egyrészt azért, mert úgy tűnik, hogy egyelőre egyedül nehezen 
boldogulsz a tananyag feldolgozásával, másrészt pedig azért, hogy megtanítsanak olyan tanulási módszerek 
használatára, amelyeknek az alkalmazásával javulnának tanulmányi eredményeid.

c)  A tananyag olvasása mellett fontos, hogy a tanulnivalókat az olvasás mellett más módon is rögzítsd a magad 
számára, ezért szívesen készítesz ábrákat és rajzokat. Az órákon fi gyelsz, mert ha ott megérted a tan anyagot, 
akkor az otthoni feldolgozás is könnyebbé válik. Érdemes ezért arra törekedned, hogy új módszereket is meg-
tanulj, amelyekkel tovább tudod könnyíteni a magad számára a tananyag feldolgozását.
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Mit és miért tanultam az iskolában?

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Miért fontos a motiváció szerepe a tanulásban? 
2.   Milyen érveket tudsz felsorakoztatni amellett, hogy tanulni is meg kell tanulni? 
3.   Milyen módszertani javaslataid vannak azzal kapcsolatban, hogy a tananyagban tanultakra minél hosszabb 

időn át képes legyél emlékezni? 

d)  A tananyag szó szerinti megtanulásával és a meg nem értett anyagrészek „bemagolásával” rengeteg időd 
megy el, ráadásul az eredmények sem kielégítőek a számodra. Célszerű lenne segítséget kérni, amely elsősor-
ban abban támogatna, hogyan, milyen módszerek segítségével értelmezd a tananyag nehezebben érthető 
részeit, és felhívná a fi gyelmedet a tananyagban található fontos összefüggésekre, amelyek eddig rejtve ma-
radtak előtted. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

7   Játékos gyakorlat. Tanuljátok meg az alábbi szöveget! Ki és milyen módszert alkalmazott a cél elérése érde-
kében? Rögzítsd tapasztalataidat!

A három veréb

Tar már a mogyoróbokor, ül három veréb rajt’, mint csokor. Jobbról Erik s balról Feró, középen ám csibész Janó. 
Szemüket becsukják, de nagyon, odaföntről, juj, hogy hull a hó! Összebújnak a kis verebek, Janó jussa dupla meleg. 
Együtt lüktet így a madár szívverés. S ha nem szállt el, ott ül még három veréb.

 (C. Morgenstern, ford.: Szalki Bernáth Attila)

Mennyi időt vett igénybe a szöveg megtanulása? ___________________________________________________  

Milyen módszer vezetett el a sikerhez?  ___________________________________________________________

Milyen tanácsod adnál azoknak, akik nem tudták megtanulni a szöveget?  _______________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Próbáld ki, ha nem tudtad megtanulni a szöveget, hogy készítesz magadnak szöveges segítséget!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mi volt ezt követően a tapasztalatod?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Érdemes-e jól tanulni?

1   Tanulmányozd az alábbi két táblázatot! Melyek a leg-
fontosabb tanulságok, amelyeket érdemes meg fo-
gal mazni magad számára az adatok alapján?

Vitassátok meg, hogy 1980 és 1990 között miért volt le-
hetséges alacsony iskolázottsággal is szerepet vállalni 
a munkaerőpiacon! Foglald össze a vita tapasztalatait!

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

2   Milyen okokkal magyarázható, hogy 1990 után jelentős mértékben csökkent azoknak az esélye a 
munkavállalásra, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeztek?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Milyen további tapasztalatokat tudsz leszűrni az alábbi ábra segítségével?

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a munkaerőpiaci aktivitás szempontjából 2000–2010 között (%)

Választ ad az ábra arra a kérdésre, hogy érdemes-e tanulni? Indokold a véleményedet!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4   Értelmezd a „gazdaságilag nem aktív” kifejezést! Milyen veszélyei lehetnek annak, ha az emberek egy jelen -
tős hányada munkavállalói korban nem tud bekapcsolódni a munkaerőpiaci folyamatokba?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Mit és miért tanultam az iskolában?

5   Az alábbi ábrán egy kisebb elemszámú mintába került szakiskolai tanulók 8. osztályban elért év végi osz tály-
zatait láthatod. Ezekkel az eredményekkel vették fel a tanulókat a különféle típusú szakiskolákba. Tanul má-
nyozd az ábrát, majd válaszolj a feltett kérdésekre!

Mit gondolsz, miért fontos, hogy egy osztályban 
jelen legyenek minél nagyobb számban a jó ta-
nulók?

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

Számold ki, az egyes tantárgyaknál a tanulók 
hány százaléka kapott jeles (5) osztályzatot!

Matematika: ________%   Magyar: ________%

Történelem: ________%     Idegen nyelv: ________%

 Jelöld az egyes oszlopoknál a saját nyolcadik osztályos eredményeidet! Készítsetek ezekből osztálystatisztikát! 
Eltérő vagy hasonló adatokat kaptatok-e az ábra adataihoz képest?

6   Szerinted a szakiskolákba bekerülő tanulóknak mit kell tenniük annak érdekében, hogy az iskola elvégzé-
sét követően piacképes szakmai ismeretekre tehessenek szert? Mit tanácsolnál nekik? Írj 2-3 fontosnak vélt 
tanácsot a számukra!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

7   Mit gondolsz a tankönyvben olvasható két Karinthy-idézetről? Vannak ilyen tanulók az osztályban? Te ho-
gyan ítélnéd meg őket az adott helyzetben? Fogalmazd meg a szövegben olvasható helyzetről a saját véle-
mé nyedet! Írd le ezeket, és ezt követően vesd össze azzal, amit az osztálytársak fogalmaztak meg!

A „jó tanulóról” az a véleményem, hogy ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A „rossz tanulóról” az a véleményem, hogy ________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   A fejezetben olvasottak alapján fogalmazd meg, hogy egyetértesz vagy sem azzal, hogy érdemes jól tanulni 

az iskolában! 
2.   Milyen következményekkel járhat az, ha valaki idő előtt abbahagyja az iskolai tanulmányait? 
3.   Miért jelent különösen nagy problémát a munkaerőpiaci részvétel szempontjából az, ha valakinek alacsony 

iskolai végzettsége van? 
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Gazdálkodj okosan az idővel!1.7
1   Az alábbi táblázatban azokat az adatokat láthatjátok, amelyek a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvételé-

ből származnak. Azokat a kutatásokat, amelyek az emberek időfelhasználására vonatkoznak, időmérleg-
vizs   gá la toknak nevezzük. Értelmezd a táblázat adatait! Milyen különbségek adódnak a nők és a fér  � ak idő-
fel használása között? Foglald össze az álláspontodat!

Végzett tevékenységek Fér� Nő Hogyan alakul saját napi időfelhasználásom

Kereső- és termelőtevékenység 13% 11,4% ______________________________________________

Tanulás (az iskolában és iskolán kívül együtt!) 2,3% 2,3% ______________________________________________

Háztartási és ház körüli munka 6,5% 16,7% ______________________________________________

Ezen belül: házimunka 15,7% 12,8% ______________________________________________

Közlekedés 4,5% 3,8% ______________________________________________

Fiziológiai szükségletek 42% 41% ______________________________________________

Szabadon felhasználható idő 16% 12% ______________________________________________

Összesen 100,0% 100,0% ______________________________________________

Forrás: a KSH időmérleg-vizsgálatai 2000.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Az előző feladat táblázata segít abban, hogy végiggondold egy napodat! Hogyan használod fel az időt egy 
átlagos hétköznapon? Válassz ki egy közeli napot –, például a holnapit, amennyiben az hétköznapra/tanítási 
napra esik –, és írd be az adatokat a táblázatba! A táblázat adatait százalékban adták meg. 

(Ha Te percekben adod meg a felhasznált időt, akkor majd át kell számolnod az alábbi módon: 24 óra = 100% , 
12 óra = 50% 6 óra = 25% 2,4 óra = 10% stb. ).

3   Miben különbözik és miben tér el a te időfelhasználásod attól, amit a táblázatban láttál? Foglald össze a 
tapasztalatokat!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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24 Osztályközösség-építő program 25

Kaleidoszkóp

4   Az alábbi ábrán az időfelhasználás gra� kus jellegű ábrázolását láthatod. Értelmezzétek az ábrát, és vála szol-
jatok az alábbi kérdésekre! (Segítség az értelmezéshez: a koordináta-rendszer X tengelyén a napi idő beosz-
tást láthatod hajnali 4 órától a következő nap hajnali 3 órájáig.)

Kiket mértek az adott napon? ___________________________________________________________________

Melyik volt az a két tevékenység, amelyekre a legtöbb időt fordították? Jelöld az x jellel ezeket!

Hány óra körül ébredt reggel a mintába került személyek többsége?  ________________________________________________

Melyik idősávban végezte a háztartási tevékenységet a mintában szereplő személyek többsége?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Végezz becslést! Mit gondolsz, az adott napon átlagosan mennyi szabadidővel rendelkezhettek a mintába került 

személyek?  _______________________________________________________________________________________________________________

Hogyan ítéled meg a tévénézésre fordított idő mennyiségét? Indokold a válaszodat! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Miért fontos az „időgazdálkodás” elsajátítása? 
2.   Megtanulható-e a tudatos időtervezés? 
3.   Milyen módszereket ismersz, amelyek támogatják a hatékony időfelhasználás elsajátítását?
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Az aktív kereső nők tevékenységeinek összetétele a nap 24 órájában – a vizsgált napon főfoglalkozású munkát végezett
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A családi költségvetés1.8   
1   Olvasd el az alábbi szöveget!

A családok közérzetét nagymértékben az is befolyásol(hat)ja, hogy a családtagok a jövedelmükkel hogyan és mi-
lyen módon gazdálkodnak. Minden család életében megjelenik a családi költségvetés, mint probléma. A döntések 
alkalmával a család tagjai megtervezik és meghatározzák, hogy a család a jövedelmet mire fordítja. A családi 
költségvetés a bevételek és a kiadások szembeállítása egy adott periódusra (időszakra) vonatkozóan.

Tapasztalatod szerint melyek a családi költségvetésben azok az alapvető kiadások, amelyeket minden hónap-
ban fi gyelembe kell vennie a „családi kasszának”? Sorold fel ezeket!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Véleményed szerint a tudatos vásárlás � lozó� ája és a családi költségvetés szoros kölcsönhatásban állhatnak 
egymással? A válaszodat indokold meg!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Mit gondolsz, egy-egy család esetében melyek azok az alapvető kiadások, amelyek a létminimum biz to sí tá-
sához szükségesek? Sorold fel ezeket! Hasonlítsátok össze válaszaitokat! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4   Nem csak a szülő(k) számára fontos, hogy megtervezzék a családi költségvetést. A felelősség alól te sem 
von hatod ki magad, különösen abban az esetben, ha rendelkezel rendszeres jövedelemmel (pl. szüleidtől 
ka pott zsebpénzzel, nyári munka alkalmával szerzett jövedelemmel). Mutasd be, hogyan használod fel 
a ren  delkezésedre álló forrásokat! (Ha az adott összeget 100-nak tekintjük, akkor mire és milyen százalék-
ban hasz nálod fel azt?)

Mire költöd? /
Hány százalékban 

(becslés)?

0–10 százalék 
között

10–30 százalék 
között

40–50 százalék 
között 50 százalék felett
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5   Véleményed szerint miért borulhat fel egy család költségvetése? Milyen problémák állhatnak ennek hát te ré-
ben? Sorolj fel néhányat! A válaszodat indokold meg!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

6   Sokan gondolják úgy a szülők részéről, hogy az önálló életre való felkészülés egyik hatékony pedagógiai 
eszköze lehet a tudatos vásárlói � lozó� a mellett, hogy havonta zsebpénzt adnak a gyermeküknek. Ezzel elő-
segíthetik gyermekük pénzügyekhez való tudatos hozzáállását abban, hogy reális célkitűzései legyenek egy- 
egy termék megvásárlása vagy szórakozásai és egyéb kategóriák tekintetében. Mi a véleményed arról, hogy 
zsebpénz kötelező vagy adható a szülők részéről? A válaszodat indokold meg! Melyek lehetnek az előnyei és 
a hátrányai a rendszeres támogatásnak?

 A zsebpénz előnyei:  A zsebpénz hátrányai:

  __________________________________________  ______________________________________________________________

  __________________________________________  ______________________________________________________________

  __________________________________________  ______________________________________________________________

  __________________________________________  ______________________________________________________________

  __________________________________________  ______________________________________________________________

7   Készítsd el a saját családod költségvetését! Töltsd ki az alábbi táblázatot! Az egyes tételek költségeit száza-
lékosan határozd meg!

Költségvetés felosztása % Indoklás

Élelmiszerek
________________________________________________________

_______________________________________________________

Lakásfenntartás és háztartási energia
________________________________________________________

_______________________________________________________

Közlekedés
________________________________________________________

_______________________________________________________

Hírközlés
________________________________________________________

_______________________________________________________

Egyéb:
________________________________________________________

_______________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Melyek azok az összetevők, amelyek meghatározzák egy család költségvetését? 
2.   Melyek a családi gazdálkodás legfontosabb szempontjai? 
3.   Miért borulhat fel egy család költségvetése, és milyen problémák állhatnak ennek a hátterében?
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Gazdálkodj a közös tudással!1.9   
 1   A vitában történő részvétel azért is fontos, mert ezekben a szituációkban rendkívül sokat tanulhatunk. Nem 

mindegy azonban, hogy rendelkezünk-e azzal a kultúrával, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy 
hasznot hozó módon vegyünk részt ezekben a nem könnyű szituációkban. Az alábbi szövegrészlet Arany 
János A fülemile című alkotásából való. A két szomszéd között számos ok miatt folyamatos a kon� iktus. 
Egy alkalommal új helyzet áll elő. Olvasd el az alábbi szöveget, amely bemutatja ezt az új szituációt!

Mi volt a vita tárgya a szomszédok között?  _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Hogyan ítéled meg a bíró döntését?  ____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mit gondolsz, el lehetett volna kerülni a pert ebben az esetben?  _____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

… De, hogy a dologra térjek,/Emberemlékezet óta/
Állott egy magas diófa,/Díszeűl a Pál kertjének./
A szomszédba nyult egy ága,/Melyet Péter, minthogy 
róla/A dió is odahulla, /Bölcsen eltűrt, le nem 
vága./Történt pedig egy vasárnap,/Hogy a fentírt 
fülemile/Ép’ a közös galyra üle, /Azt szemelvén ki 
oltárnak,/Honnan Istent jókor reggel/Magasztalja 
szép énekkel:/Megköszönve a napot,/Melyre, im, 
felvirradott./A sugárt és harmatot,/A szellőt és 
illatot;/A fát, melynek lombja zöld,/A fészket, hol 
párja költ,/Az örömet, mely teli/Szivecskéjét elteli;/
Szóval, ami benne él/S mit körében lát, szemlél,/Azt 
a pompát, fényt és szint,/Mely dicsőség – Semmi 
kétség – /Ő érte/Jött létre/Csupán ő érette, mind!/
Elannyira, hogy Pál gazda,/Ki gyönyörrel ott 
hallgatta,/Így kiáltott örömében:/„Istenem uram,/
Beh szépen/Fütyöl ez az én madaram!”

„Kendé bizony az árnyéka!/Mert olyat mondok, hogy 
még a…”/Hangzik átal a sövényen/Egy goromba szó 
keményen./„Hát kié – pattogja Pál – /Mikor az én 
fámra száll?”/„De az én portámon zengett:/Hogy 
illetné a fütty kendet!”/Pál nem hagyja: őtet uccse!/
Péter ordit: ő meg úgyse!/Többrül többre, szórul 
szóra,/Majd szitokra, majd karóra,/Majd mogorván/
Átugorván/Ölre mennek, hajba kapnak/Örömére 
a szent napnak/Egymást ugyan vérbe-fagyba, – /
Hanem a just mégsem hagyva.

Pál azonban bosszut forral,/És ahogy van, véres orral/
Megy panaszra, bírót búsit,/S melyet a vérszenny 
tanúsit/A bántalmat előadja./Jogát, úgymond, ő nem 
hagyja,/Inkább fölmegy a királyig/Térden csúszva: 
de a füttyöt,/Mely az ős diófárul jött,/Nem engedi, 
nem! halálig./Nyomatékul egy tallért dob/Az igazság 
mérlegébe,/Mit a biró csúsztat a jobb/Oldalon levő 
zsebébe.

Pétert sem hagyá pihenni/A nagy ártatlan igazság:/Nem 
rest a biróhoz menni/Hogy panaszát meghallgassák./Így 
s úgy történt, – elbeszéli,/Övé a fütty, ő azt véli:/Nincs 
vármegye,/Ki elvegye,/Nincsen törvény, nem lehet per,/
Hisz azt látja Isten, ember! – /De, hogy a beszédet össze/
Annál jobb rendben illessze,/Az ütlegből sokat elvesz/
És a joghoz egy tallért tesz,/Mely is a birói zsebben/Bal 
felől, a szív iránt,/Meghuzódik a legszebben. 

Felderűle a kívánt/Nap, mely a vitát eldöntse,/Hogy 
a fülemile-pörben/Kinek szolgál a szerencse./Ámde 
a birót most cserben/Hagyja minden tudománya És 
ámbátor/Két prokátor/Minden könyvét összehányja,/
S minden írást széjjeltúr is:/Ilyen ügyről,Madárfüttyről,/
Mit sem tud a corpus juris;/Mignem a biró, haraggal/
Ráütvén a két zsebére/S rámutatván a két félre,/
Törvényt monda e szavakkal/A szegény fülemilére:/
Hallja kendtek!/Se ide nem, se oda nem/Fütyöl a madárka, 
hanem/(Jobb felől üt) nekem fütyöl,/(Bal felől üt) 
s nekem fütyöl:/Elmehetnek. …
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2   Olvasd el az alábbi szöveget! Miért használja a szerző több alkalommal is a „nemes” kifejezést? Fogalmazd 
meg a véleményedet saját szavaiddal!

„A vita harc. Nemes harc ahol – jó esetben – két felkészült partner áll szemben egymással” „Érvekkel és ellenérvek-
kel csatáznak. Fontos azonban, hogy a vitát, mint ahogy egy csatát is, az tesz nemessé, ha a két fél tiszteletben 
tartja a másikat. Ismeri a véleményét, felkészül belőle. Mint a kon�liktuskezelésben, itt is a win-win elv1 érvénye-
sül. Egy jó vita a beszélgetésre, az ismeretszerzésre hasonlít. Nem attól leszek több, ha le tudom nyomni a másik 
felet, hanem ha érvrendszereink találkozásából új gondolatok születnek. Ehhez kell a nemes hadvezetés. Annak 
az elfogadása, hogy a másik esetleg okosabb, tapasztaltabb, bölcsebb nálunk. Ezt el kell ismerni, nem pedig kötni 
az ebet a karóhoz. Ugyanakkor az emberek nem ismerik a másik ember gondolatait, érzéseit, világát. Ha két 
ember találkozik és beszélget, esetleg vitatkozik, akkor a saját szemüvegén keresztül �igyeli a fejleményeket. A jó 
vita talán az, ha a felek képesek szemüveget cserélni, akár csak egy kis időre is.”

(https://kovacsmark.wordpress.com)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

a)  Húzd alá a szövegben azokat a részeket, amelyek arra utalnak, hogy a viták is kulcsszerepet játszhatnak 
tudásunk bővülésében, a tanulásban!

b)  Tanulmányozd a jobb oldali ábrát! Mit gondolsz a komp ro -
misszumokról,  mint a vitákat lezáró lehetőségről? Fogalmazd 
meg a vé leményedet! (A kompromisszum a vitarendezés egy 
olyan formája, ahol az eredeti célokból vagy kívánságokból 
kom munikáción és a többszörösen megváltoztatott köl csö-
nös elfogadáson keresztül alakul ki a megegyezés.)

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________

Mikor kötöttetek utoljára kompromisszumokat? Miért került 
sor erre?

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Miért fontos, hogy a vitában történő részvételt tanulásra használjuk? 
2.   Melyek azok a szituációk, amelyek befejezhetetlenné teszik a vitákat? 
3.   Melyek a helyes és célravezető vitakultúra ismérvei? 
4.   Fogalmazd meg a win-win szituáció ismérveit!

Kompromisszum Win-Win

Nincs 
megállapodás

Kompromisszum

1 win-win elv: két vagy több fél számára kölcsönösen előnyös megállapodás
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1.10 Hálózatok világa1.10
1   Mindennapjainkban számos hálózattal érintkezünk. Ezeknek a használata nélkül napi időbeosztásunk alap-

vetően felborulna. Gondold végig, hogy egy átlagos napon melyek azok a hálózatok, amelyeket igénybe 
veszel annak érdekében, hogy napi céljaidat meg tudd valósítani! Adunk egy példát! Hasonlítsátok össze 
egymás eredményeit! A feladatban nyolc lehetőséget adtunk. Előfordult az osztályban, hogy valakinek több 
kategóriára volt szüksége?

A hálózat megnevezése Miért fontos az életemben?

1. Közműhálózat (víz- és csatornarendszer) A reggeli fürdés és egyéb testi szükségletek kielégítése.

2. ______________________________________ _________________________________________________________ 

_________________________________________________________

3. ______________________________________ _________________________________________________________ 

_________________________________________________________

4. _______________________________________ _________________________________________________________ 

_________________________________________________________

5. ______________________________________ _________________________________________________________ 

_________________________________________________________

6. ______________________________________ _________________________________________________________ 

_________________________________________________________

7. ______________________________________ _________________________________________________________ 

_________________________________________________________

8. ______________________________________ _________________________________________________________ 

_________________________________________________________

Egyéb kategóriák:  ________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Te is résztvevője vagy valóságos vagy virtuális hálózatoknak. Töltsd ki az alábbi táblázatot!

Baráti köröd becsült száma: ________________________ _________________________________________________ 

_________________________________________________

Baráti körödből hány százalékra becsülöd azoknak 
az arányát, akikkel a személyes találkozásokon túl 
az interneten is rendszeresen kapcsolatot tartasz? 
(Facebook stb.)

_________________________________________________ 

_________________________________________________

Hány százalékra becsülöd azoknak az arányát, akikkel 
csak az interneten tartod a kapcsolatot, annak 
ellenére, hogy személyesen nem ismeritek egymást?

_________________________________________________ 

_________________________________________________
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A közösségek belső  v i lága(i)A  közösségek belső  v i lága(i)

3   Milyen előnyei és hátrányai vannak, hogy csatlakoztál interneten elérhető közösségi hálózat(ok)hoz? Érvei-
det indokold meg!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4   A vasúti hálózat átfogja Európa jelentős részét, az alábbi térkép ezt mutatja számodra. Hány város érintésével 
juthatnál el Toledóból Rigába? Hány országot érintenél az utazás során? 

Városok száma: __________________ Országok száma: __________________

Hányszor kell átszállnod, amíg elérsz a lakóhelyedről az iskolába? ___________________

Készítsetek erről statisztikát az osztályban!

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Milyen hálózati típusokat ismersz? 
2.   Mi jelent számodra a „kibertér” fogalma? 

310–320 km/h
270–300 km/h
240–260 km/h
200–230 km/h

< 200 km/h
Építés alatt

Dijon

Essen

Ovideo

Alicante

Faro

Gibraltár

Constanţa

ROSZTOV-

NA-DONU

Huesca

Toledo

Le Mans

Tours

Stavanger
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1.11 Egyének és közösségek

1   Az egyén szóval az embert, mint az emberi nem egy tagját, egyedi képviselőjét szokás jelölni. A személyiség 
kifejezés a latin eredetű persona szóból származik. Értelmezd az alábbi mondatokat! Pozitív vagy negatív 
jelentéssel bírnak a számodra? Rögzítsd a vélemé nye det a táblázatban!

Fogalom Az értékelendő
 mondat

Pozitív
 jelentés (+)

Negatív 
jelentés (–) Értelmezd a mondatot!

egyén Milyen egyén ez? ________________________________________ 

_______________________________________

egyed Micsoda egyed! ________________________________________ 

_______________________________________

egyéniség Minden egyéniséget 
nélkülöz ez az ember!

________________________________________ 

_______________________________________

valaki Ez aztán valaki! ________________________________________ 

_______________________________________

személyiség Micsoda személyiség! ________________________________________ 

_______________________________________

nagyság Példaértékű ez az 
emberi nagyság!

________________________________________ 

_______________________________________

2   Minden közösség számára fontos, hogy rendelkezzen kiváló képességű személyekkel, akik számos területen 
mintául és példaként állíthatók a közösség tagjai elé. Az alábbiakban a kiváló kifejezés szinonimáiból soro-
lunk fel néhányat. Alkoss ezekkel mondatokat!

tökéletes __________________________________________________________________________________________________________________

szenzációs _________________________________________________________________________________________________________________

jeles ________________________________________________________________________________________________________________________

különb _____________________________________________________________________________________________________________________

Kire alkalmaznád a következő mondatokat?

Annyira csodálatos, hogy nincs nála különb.  ___________________________________________________________________________

Oltári fi gura!  ______________________________________________________________________________________________________________

Világi egy alak!  ___________________________________________________________________________________________________________

Csúcs egy lény!  ___________________________________________________________________________________________________________   

3   A hat lépés távolság elmélet szerint a Földön bárki kapcsolatba hozható bárkivel egy ismeretségi láncon keresz-
tül, melyben a két végpont között maximálisan öt elem van. Az elmélet Karinthy Frigyes 1929-es Láncszemek 
című novellájában bukkan fel először. Az író úgy gondolta, hogy a láncban a növekedésével párhuzamosan 
az ismerősök száma exponenciálisan növekszik, így elegendő néhány kapcsolat, hogy az ismerősök köre kiadja 
az egész emberiséget Az elmélet, és vele együtt az elnevezés, kiterjeszthető minden olyan halmazra, melyben 
kapcsolat áll fenn az egyedülálló egyedek között. Olvasd el az alábbi részletet a novellából!
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A közösségek belső  v i lága(i)A  közösségek belső  v i lága(i)

1.   Miért fontos, hogy ismerjük azoknak a személyes kapcsolatoknak a természetét, amely saját osztályközössé-
günket jellemzi? 

2.   Fejtsd ki a véleményedet arról, hogy melyek lehetnek azok a tevékenységformák, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak egy-egy közösség megerősödéséhez!

Két másodpercig gondolkodott csak, már kész is volt. Hát kérem, Lagerlöf Zelma, mint a Nobel-díj nyertese, nyil-
ván személyesen ismeri Gusztáv svéd királyt, hiszen az adta át neki a díjat, az előírás szerint. Márpedig Gusztáv 
svéd király szenvedélyes teniszjátékos, részt vesz a nemzetközi nagy versenyeken is, játszott Kehrlinggel, akit 
kétségkívül kegyel és jól ismer – Kehrlinget pedig én magam (barátunk szintén erős teniszjátékos) nagyon jól 
ismerem. Íme a lánc – csak két láncszem kellett hozzá a maximális öt pontból, ami természetes is, hiszen a világ 
nagy hírű és népszerű embereihez könnyebb kapcsolatot találni, mint a jelentéktelenséghez, lévén előbbieknek 
rengeteg ismerőse. Tessék nehezebb feladatot adni. A nehezebb feladatot: egy szögecselő munkást a Ford-művek 
műhelyéből, ezek után magam vállaltam, és négy láncszemmel szerencsésen meg is oldottam. A munkás ismeri 
műhelyfőnökét, műhelyfőnöke magát Fordot, Ford jóban van a Hearst-lapok vezérigazgatójával, a Hearst-lapok 
vezérigazgatójával tavaly alaposan összeismerkedett Pásztor Árpád úr (magyar újságíró), aki nekem nemcsak 
ismerősöm, de tudtommal kitűnő barátom – csak egy szavamba kerül, hogy sürgönyözzön a vezérigazgatónak, 
hogy szóljon Fordnak, hogy Ford szóljon a műhelyfőnöknek, hogy az a szögecselő munkás sürgősen szögecseljen 
nekem össze egy autót, éppen szükségem lenne rá.

Mit gondolsz, hány lépéssel lehetne összekapcsolni téged a 11. évfolyam „A” osztályának a névsor szerinti 
10-es számú tanulójával, akivel nincs személyes kapcsolatod? Modelláld a kapcsolati rendszert! Ki lesz az 
első számú elem a rendszerben?

1.  ________________________________________________________________  (Kihez fogsz fordulni, hogy közelebb juss a célhoz?) 

2.  _______________________________________________________________________________  (Milyen lépések következnek ezután?) 

3.  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.  __________________________________________________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________________________________________________

Sikerült a hat lépés, vagy ez kevésnek bizonyult? Ha nem volt szükség erre, annak milyen okai lehettek?  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4   Végezz becsléseket az alábbi táblázat segítségével! Hogyan ítéled meg kortárs (± 5 év) kapcsolati hálód kiter-
jedését? Ha kitöltötted a táblázatot, hasonlítsd össze adataidat osztálytársaidéval! 

Új, egy éven belüli kapcsolat Több évre visszanyúló kapcsolat

Azoknak a személyeknek a száma, aki-
ket jelenleg barátaimnak tekinthetek.

Azoknak a személyeknek a száma, akik 
a „haverjaim”.

Azoknak az ismerőseimnek a száma, 
akikkel köszönő viszonyban vagyok.

Azoknak az ismerőseimnek a száma, 
akikkel a neten (Facebook stb.) virtuális 
kapcsolatban állok.

Milyen tapasztalatokat szűrhettek le az adatokból? Készítsétek el a baráti és a haveri kapcsolati hálók rajzát! 
Vannak az osztályban érintkezési pontok? 

A fejezet összefoglaló kérdései
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1.12 A barát, a haver és a span

1   Olvasd el az alábbi szöveget! A szöveg szerzője a barátság négy formáját említi meg. Mit gondolsz, érvényesek 
ezek a kategóriák napjainkban is? Vannak olyan baráti kapcsolataid, amelyekre igazak lehetnek a szerző 
megállapításai? Indokold meg a válaszodat!

A barátságnak négy formája van: a hősies, az intim, a szellemi és a játékos. De az igazi barátság mind a négyet 
egyesíti, s ezért nyugodtan mondható, hogy ez a barátság négy dimenziója. A hősiesség az, hogy feláldozom érte 
életemet; a szellemi az, hogy ahol együtt vagyok vele, az a szellem világa; a játék az, hogy oly vidáman játszom 
vele, mint a gyermek; az intim az, hogy feltárom magam.  (Hamvas Béla: Barátság)
 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Az alábbi szöveg a „virtuális barátságokról” szól. Mit gondolsz, lehet a közösségi oldalakon barátságot kötni? 
Vannak „virtuális barátaid”? Milyen különbséget látsz a virtuális barátság és a személyes kapcsolatokra épülő 
barátság jellege között?

A mai világunkban sokszor virtuális kapcsolatokat is tudunk teremteni, anélkül, hogy találkozhatnánk azzal 
a személlyel/személyekkel, akiről/akikről sok információt tudunk szerezni az interneten keresztül. Számos kö-
zösségi oldalt találunk, ahol lehetőségünk nyílik arra, hogy kapcsolatokat vegyünk fel másokkal, megismerjük 
egymást, s ez idővel akár egy „virtuális barátság” előszobája is lehet.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Egy közösségi portál az alábbi kérdést tette fel: „Mire érdemes � gyelned, ha már egy közösség virtuális tagjává 
váltál?” Olvasd el az alábbi szöveget!

Túl könnyűnek látszik „élni a lehetőséggel”, hogy azonnal megoszthatsz képeket, zenéket, videókat, vagy egy-
szerűen a véleményedet másokkal. Mielőtt megtennéd, mindenképpen érdemes „hármat számolni”, vagyis el-
gondolkodni rajta, hogy helyesen cselekszel-e? Milyen következményei lehetnek annak, amit tenni készülsz!? 
Gondoljuk végig közösen:

1. Mások számára is érdekes, értékes, amit megosztasz? 
2. Kérdezték a véleményedet, biztosan kíváncsiak rá? 
3.  Hogyan fogalmazol? Nem bántasz meg akaratlanul másokat? Vigyázz, nem hallják a hangsúlyt és az emot-

ikonok sem tudnak mindent! 
4.  Ha fontos és személyes mondanivalód akad, mindenképpen a telefont, az e-mailt vagy a chatet válaszd, 

ne avass be olyanokat is, akikre nem tartozik! 
5.  Ha interneten találsz számodra érdekes tartalmakat, képet, videót, vagy csak egy cikket, mindig jelöld, hogy 

honnan származik! Ha enélkül teszed közzé, az bűncselekmény! 
6.  Mindannyian lehetünk dühösek, érnek bennünket igazságtalanságok, de mindez nem tartozik másokra! 

Ne dühöngj a közösségi oldalakon, csak nagyobb bajt csinálhatsz magadnak!
(www.bigyoo.hu/tananyag/virtualis-baratsagok-kozossegi-portalok-nem-felunk-a-facebook-tol)

Véleményed / tapasztalatod szerint mi lehet ezeknek a „virtuális érintkezéseknek” az előnye és a hátránya? 
A válaszodat indokold meg!
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A közösségek belső  v i lága(i)A  közösségek belső  v i lága(i)

Előnye: _____________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Hátránya:  _________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4   Olvasd el az alábbi szöveget! A szövegből húzd alá azokat a szövegrészeket, amelyekben a szerző a barátsá-
got jellemzi! Vannak a szövegben olyan részek, amelyekkel nem értesz egyet? Ha igen, akkor indokold meg 
a válaszodat!

A testvéri kapcsolat nem választás kérdése, a testvér van, ezzel szemben a barátot választja az ember. 
A barátság csak úgy jöhet létre két ember között, hogyha mindkét fél akarja azt. Éppen ezért, sok esetben erő-
sebb kötelék tud lenni, mint a rokoni szál. A barát – mivel önként van a kapcsolatban – hűségesebb, ragaszkodóbb 
lehet, mint akár egy testvér. A barátok többnyire nem kérik egymás segítségét, hanem önként ajánlják fel azt. 
Az igazi barát látja a másik szükségét, látja, ha valami nincs rendben, és azon van, hogy mielőbb segíthessen 
a barátjának. Az igaz barát kezdeményező, és nem várja meg, amíg kérnek tőle, magától cselekszik. Ezt láthatjuk 
a következő mondásban is: „Az igaz barát a bajban ismerszik meg.” Az igazi barátra ez jellemző: mindig szeret, 
és ha baj van, elsőnek érkezik, hogy segítsen. Nagyon kevés az a barátság, amire ráfoghatnánk, hogy igaz barátság. 

  (Duló Attila: Barátság – avagy nem minden az, aminek látszik)

A szövegben egy mondással is találkozhatsz. Keresd ki és magyarázd meg az értelmét!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5   Ismersz hasonló szólásokat, közmondásokat a barátságról? Gyűjts össze néhányat, és írd ide őket!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

6   Egy barátság vagy egy baráti kapcsolat fennmaradását (vagy éppen meggyengülését, megszűnését) több 
tényező is befolyásol(hat)ja. Mit gondolsz, milyen külső és belső okok lehetnek azok, amelyek hozzájárulhat-
nak a barátság fennmaradásához vagy megszűnéséhez!

 Külső okok: Belső okok:

  __________________________________________  ______________________________________________________________

  __________________________________________  ______________________________________________________________

7   „Mindenki barátja nem barátom nekem.” – mondta Moliére, a francia drámaíró. Véleményed szerint mire hívja 
fel a � gyelmet az idézet?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1. Sorold fel, hogy melyek a barátság legfőbb ismérvei? 
2. Gyűjtsd össze az irodalmi és a történelmi tanulmányaid során az életre szóló barátságokat! 
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Jellemrajzok1.13
1   Theophrasztosz Platón és Arisztotelész tanítványa volt. Jellemrajzok című könyvében az alábbi felsorolt emberi 

viselkedési formákat írta le. Olvasd el a szöveget, majd helyettesítsd be a szövegbe a felkínált lehetőségeket!

Tapintatlan,       Zsugori,       Tettető,       Hízelgős,       Goromba,       Gőgös

_____________________________ az az ember, aki sétálópartneréhez így beszél: „Veszed észre, milyen csodálattal 
néznek rád az emberek? Ez senkivel a városban elő nem fordul, csak veled. 
Ha „barátja” megszólal, a többieket csendre inti, magasztalja őt, ha énekel, s alig fejezte be, egy „bravó”- val jut-
tatja kifejezésre elragadtatását.

_____________________________ az az ember, aki a hó végén még fél obolosznyi kamatot is házhoz megy behajtani? 
Ha pikniken van, számon tartja, ki-ki hány serleggel ivott, és a lakomázók közül ő mutatja be a legszegényebb 
áldozatot Artemisznek.

_____________________________ az az ember, aki munkájában nyakig ülő barátját keresi fel, hogy a szívét kiöntse: 
szerelmének akkor ad szerenádot, mikor a lány lázas beteg, éppen egy jótállás miatt már elítélthez fordul a ké-
réssel, hogy vállaljon kezességet érte.

_____________________________ az az ember, aki arra a kérdésre, hogy „Ez és ez hol van?”, így válaszol: „Hagyj engem 
békén!”, ha ráköszönnek, nem köszön vissza, ha elad valamit, nem mondja meg a vevőnek, mennyi az ára, hanem 
őket faggatja, mit kap érte, akik becsülik, és ünnepnapon ajándékot küldenek neki, azoknak a szemébe mondja, 
hogy „bár ne küldtek volna semmit.”

_____________________________ az az ember, aki, bármennyire sietne a másik, úgy dönt, hogy „majd vacsora után, 
sétája mellett keresse meg..” ha valakivel jót tett, azt fi gyelmezteti, hogy „vésse az emlékezetébe”, ha döntőbíró-
nak kérik fel, menet közben az utcán ítélkezik.

_____________________________ az az ember, aki haragosaihoz közeledve „csevegni óhajt és nem civakodni” szem-
től, szemben magasztalja azokat, akik ellen titkon áskálódott, s ha bajba keverednek, „együtt érez velük”, „meg-
bocsát” az őt rágalmazóknak, és „nem haragszik” a rá szórt szidalmakért.

2   A felsorolt tulajdonságok közül melyik az, amelyik számodra a leginkább ellenszenves? Indokold meg a vé-
leményedet!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Az alábbiakban rokon értelmű kifejezéseket találhatsz. Kösd össze a hasonló jelentésű szavakat! Fogalmazd 
meg saját szavaiddal, hogy milyen képet alkotsz az alábbi tulajdonságokkal bíró emberekről!

jóravaló huncut

halvérű naiv

csalafi nta fúria

hárpia érzéketlen

keménykezű tisztességes

jóhiszemű erélyes

csalafi nta:__________________________________________________________________________________________________________________

hárpia:  ____________________________________________________________________________________________________________________

halvérű: ____________________________________________________________________________________________________________________
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Kaleidoszkóp

4   Olvasd el az alábbi két állatmesét!

Aiszóposz görög költő volt, Kr. e. 7. sz. vége – Kr. e. 6. sz. közepe táján élt.

a)  A farkas és a bárány

A farkas megpillantott egy bárányt, amely a folyó partján ivott, és elhatározta: szépen megokolja azt, hogy felfal-
ja. Ezért feljebb állva a szemére hányta, hogy felzavarja a vizet, és nem hagyja őt inni. Erre a bárány azt felelte, 
hogy épp csak a szája szélével iszik, s egyébként sem zavarhatja a vizet, mikor ő áll lentebb, a farkas pedig feljebb. 
A farkas elesett ettől az ürügytől, és most így beszélt: „De tavaly szidtad az apámat.” A bárány erre azt felelte, hogy 
akkor ő még nem is élt: a farkas viszont így szól: „Ne faljalak fel, csak azért, mert bővében vagy mentségeknek?”

b) A róka és a favágó 

A róka menekült a vadászok elől. Amint megpillantott egy favágót, könyörgött neki, hogy rejtse el őt. Az biztatta, 
hogy menjen csak be az ő kunyhójába, és ott bújjon el. Nemsokára odaértek a vadászok, és megtudakolták a fa-
vá gótól, hogy nem látta-e erre jönni a rókát. Az hangosan bizonykodott, hogy nem látta, de ugyanakkor kezével 
intve jelezte, hova rejtőzött el. Mikor a róka látta, hogy eltávoznak, előbújt, és szó nélkül elosont. A favágó szidni 
kezdte, hogy ő mentette meg, és erről egy szót sem ejt, a róka azonban így szólt vissza: „Megköszöntem volna 
neked, ha kezed mozdulata is szavaidhoz hasonló lett volna.” 

(Sarkady János fordítása)

Mi a legfontosabb üzenete a meséknek? Fejezd be az alábbi mondatokat, majd vitassátok meg egymás állás-
pontját!

a) Azokban az esetekben, amikor valaki jelentős erőfölénnyel rendelkezik, __________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b) Az őszinte és a kétszínű ember nemcsak a szavaik, __________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5   Mit gondolsz, miért írtak állatmeséket a költők és az írók? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Mi nevezünk jellemnek? 
2.   Sorolj fel a modern emberre jellemző erényeket!
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Mit illik, mit nem illik?1.14
1   Olvasd el az alábbi szöveget!

A kézfogás a legáltalánosabban elterjedt udvariassági forma, mely akkor éri el célját, ha a felek egymás szemé-
be néznek, és maga a művelet határozottságot sugall. Ez a szokás hosszú századokra nyúlik vissza, eredetileg 
a fér�iak közötti barátsági gesztust jelentette. Régi magyar mondás szerint „itt a kezem, nem disznóláb”, aki 
a kezét nyújtotta, biztos, hogy fegyvertelen volt. A kézfogás szabályai éppen ellentétesek a köszönés szabályaival, 
mert aki előre köszön, annak meg kell várnia, amíg a másik kezet nyújt. Sohasem az nyújt kezet, akit bemutatnak, 
viszont a kinyújtott kéz el nem fogadása sértés.

(forrás: Ottlik Károly: Viselkedéskultúra. Panoráma, Budapest, 2004 )

a) Húzd alá a szövegben azokat a részeket, amelyek a helyes kézfogás szabályaira utalnak!

b)  Véleményed szerint napjainkban mire utalhat az „itt a kezem, nem disznóláb” mondás? A válaszodat indokold 
meg!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Az alábbiakban különféle kultúrákban élők illemszabályairól olvashatsz. Jelöld ki a szövegben azokat az 
elemeket, amelyekkel leginkább tudsz azonosulni, és azokat is, amelyek számodra teljesen elfogadhatatlanok! 
Indokold meg döntéseidet!

1.  Üdvözléskor egymás szemébe nézve, mosolyogva fognak kezet, ami általában határozott és rövid. A túl erős szo-
rítást és a testi érintkezést (pl. vállveregetés) kerüljük! A kézfogás azonban még férfi ak közt sem mindig szokás, 
a nőknél pedig egyáltalán nem. A kézcsókot nem is ismerik, de a nőkkel szembeni udvariasság kötelező. Üdvöz-
lés után általában udvariassági kérdéseket tesznek fel az utazásunkról, az egészségünkről vagy az időjárásról, 
ezekre lehetőleg csak röviden válaszoljunk.

2.  Férfi nak nem illik nőre rákacsintani. Különlegességnek számít, hogy a cigarettázókat másodrendű állampolgárnak 
tekintik. Sajátosság, hogy borravalót csak és kizárólag a többletszolgáltatásért adnak, így például a taxisofőrnek és 
a fodrásznak nem.

 3.  Az engedélykérés nélküli dohányzás, a szürcsölés, csámcsogás és az evés közbeni beszéd, valamint a nemdohány-
zók iránti tapintat is hiány ebben a kultúrában. Illik minden ételbe belekóstolni, és valami ételmaradékot hagyni 
a tányérunkon, ellenkező esetben enni- és innivalóval fognak kínálni.

4.   Üdvözléskor a kézfogásra már a gyerekeket is rászoktatják. A karok összefonását kerüljük, mert arroganciát jelent, 
és a lábat se tegyük keresztbe a térden. A zsebre tett kéz pedig súlyos udvariatlanság.

5.  A megszólítás a családnéven történik, ehhez használják a rangokat is. Keresztnevén csak akkor szólítsunk valakit, 
ha ő már így szólított bennünket. Soha ne tegyünk fel kérdést a személy családi állapotára vagy családjára vonat -
ko zóan, mert könnyen magukba zárkóznak!

a)  __________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b)  __________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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3   Az étkezési szokások változásait követheted nyomon az alábbi feladatban. Az első kép az ókori mediterrán 
(görög-római) étkezési szokásokba nyújt betekintést. Mi a szokatlan a képen a ma embere számára?

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

Jellemezd a középkori étkezési szokásokat a kép alapján! Milyen hason-
lóságok és különbségek észlelhetők napjaink elvárásaival szemben?

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

Korabeli illemtanokban az alábbiak olvashatók: a. „Vannak, kik nem szégyellik /lerágván a csontot,/azt 
a tálba visszahajítani:/mily gonosz e cselekedet.” b. „Evés közben krákogni,/asztalkendőbe orrot fújni,/ezt bi -
zony nem illik,/s szörnyű bűnnek tekintik.” c. „S ne szürcsöld hangosan az ételt,/Míg élsz a nap alatt.” d. „Teli 
szájjal ne igyál semmiképp!” 

Húzd alá azokat a részeket, amelyeket ma is helytállónak gondolsz! A 
harmadik képen egy tanyán étkező családot látsz. Jellemezd a szituációt!

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

4   Az 1960-as évek végén íródott szakácskönyvben az alábbiakat olvashatjuk: 

„Először is: mielőtt asztalhoz ülnénk, rendbe hozzuk magunkat, kezet mosunk. Az asztalnál nem csámcsogunk, 
és nem szürcsölünk. Könyökünket magunkhoz szorítjuk, hogy szomszédunkat ne zavarjuk, nem hajolunk feles-
legesen az asztal fölé, és csukott szájjal eszünk. Ez természetesen csak úgy lehetséges, ha nem tömjük tele 
a szánkat úgy, hogy össze sem tudjuk csukni. Ne nyújtózkodjunk az asztalnál, és ne húzogassuk a tányérokat 
ide-oda. Az ételt kanállal vagy villával visszük a szánkhoz, sohasem késsel. A sót sohasem ujjunkkal vesszük, 
hanem kávéskanállal vagy késheggyel vesszük ki a sótartóból. Ivás előtt mindig megtöröljük a szánkat, hogy ne 
maradjanak a poháron gusztustalan zsírfoltok. Másodszor: az asztalnál csendben ülünk. Nem beszélgetünk, nem 
izgünk-mozguk, ne mondjuk, hogy ez vagy az nem ízlik. Tekintettel vagyunk a többi asztaltársunkra, hogy azok 
nyugodtan étkezhessenek.” 

(Forrás: Zela Inovecká: Vidám főzőiskola. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest)

Vannak-e a szövegben olyan részek, amelyekkel nem értesz egyet? Húzd alá ezeket hullámos vonallal, majd 
közösen vitassátok meg! Egyenes vonallal azokat a részeket húzd alá, amelyekkel egyetértesz! Ezt a dön té-
sedet is indokold meg!

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Miért fontos, hogy legyenek ismereteink az alapvető illemtani szokásokról? 
2.   Milyen következményekkel járhat az, ha valaki „illetlenül” viselkedik? 
3.   Mivel magyarázhatók az illemszabályok koronkénti változásai?
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1.15 Ami összeköt(het), és ami elválaszt(hat) egymástól…

1   Olvasd el az alábbi szöveget!

Az osztályba érkezett az év elején egy �iú, aki születési rendellenességi hiba miatt az egyik szemére nem látott. 
Az osztálytársai szinte észre sem vették, nem akartak vele különösebben beszélgetni, és a tanórákon, és a szü-
netekben mintha köztük sem lett volna az új tanuló. Voltak, akik távolról közömbösen �igyelték, de voltak olya-
nok, akik hangos megjegyzésekkel provokálták az új osztálytársat, mert �igyeltek fogyatékosságára. Eltelt pár 
hét, amikor a provokáló tanulók közül odalépett valaki hozzá, és megkérdezte, vajon miért jött az iskolájukba, 
az osztályukba? A �iú válasza az volt, hogy voltak olyan iskolák, ahol a fogyatékossága miatt ellehetetlenült, és 
nem tudta tanulmányait folytatni. Ezt az iskolát azért választotta, mert jó volt a hírneve. Arra gondolt, hogy 
amennyiben nem fogadják be az osztálytársak itt sem, akkor inkább magántanuló lesz, amit ő igazából nem akar. 
Szeretne jó közösségben szerepet vállalni, ahol elfogadják és megismerik. Ez az iskola az utolsó esélye, ahol még 
megpróbálhatja bebizonyítani azt, hogy ő is értékes és érdekes személy, és számítani lehet rá, csak az a kérdés, 
hogy kíváncsiak-e rá a diákok?!

Mit gondolsz, mi történt a beszélgetést követően? Folytasd a történetet! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Hogyan ítéled meg saját osztályodat a fenti történet kapcsán? Nálatok hogyan alakult volna ez a történet?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Véleményed szerint melyek lehetnek azok a törekvések az új tanuló részéről, amelyek elősegíthetik, hogy 
minél hamar befogadja őt az adott osztályközösség? A válaszodat indokold meg!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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A közösségek belső  v i lága(i)A  közösségek belső  v i lága(i)

4   Olvasd el a táblázatban található állításokat! Döntsd el, hogy egyetértesz velük vagy sem! Minden esetben 
indokold a válaszodat!

Állítás Egyet-
értesz

Nem értesz
egyet Indoklás

Magyarországon az értelmi fogya-
tékos emberekkel szemben rendkívül 
sok előítélet és sztereotípia él, ame-
lyek hátterében az érintettekkel kap-
csolatos tudatlanság, tájékozatlanság 
vagy éppen a tőlük való félelem áll.

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

A fogyatékos emberek szempontjából 
nagyon fontosnak tartjuk az aka dály -
mentesítést, nem pusztán fi zikai érte-
lemben, hanem infokommunikációs 
szempontból is; hasonlóképpen egyen -
 lő hozzá férést a tudáshoz, a kul túrához, 
a gaz dasághoz, a művé szetekhez.

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

Aki valamilyen súlyos fogyatékos ság-
ban szenved, annak adórendszerünk 
bizonyos mértékű adókedvezményt 
biztosít.

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

5   Mire hívja fel a � gyelmet az alábbi „szófelhő-plakát”? Rendezzetek versenyt! Hány szónak ismeritek a magyar 
jelentését? 
Fordítsd le az egyes kifejezéseket, majd foglald össze 
a plakát üzenetét!

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Melyek azok a külső tényezők, amelyek kialakíthatják az emberekben az előítéletet? 
2.   Mikor beszélhetünk pozitív diszkriminációról (hátrányos különbségtétel, az egyenlő elbánás elvével ellentétes 

eljárás)? 
3. Milyen társadalmi törekvéseket ismersz, amelyek központjában az előítéletek leküzdése szerepel?
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Lehetőségek és kényszerek a döntésekben1.16
1   Fordítsd le az alábbi táblázat kifejezéseit! Állítsd rangsorba (1–12) a felkínált lehetőségeket aszerint, hogy 

számodra melyik az a terület, amelyet az egyéni életed szempontjából a legfontosabbnak tartasz! Írd a szám-
jegyeket a táblázatba a kifejezések mellé!

A kifejezések magyarul:  

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2   Indokold meg a döntésedet az alábbiak alapján!

a) Első helyre a _____________________________________________________ került azért, mert ________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b) Utolsó helyre a __________________________________________________   került azért, mert ________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Egészítsd ki az alábbi szövegeket a rendelkezésre álló lehetőségekkel!

A ________________________________ közé tartoznak 
mind azok a döntési problémák, amelyek esetében 
ki számíthatóan tudjuk, hogy milyen eredményre szá-
míthatunk. 

bizonytalan döntések

A ________________________________ közé soroljuk azo -
kat a döntési problémákat, amelyekben nem ismerjük 
a külső körülmények (illetve következmények) való szí-
nűségeit. 

valóságos döntések

A ________________________________ probléma a koc -
ká zatos döntések osztályába esik. Ide tartoznak mind -
azok a döntések, amelyek esetében a külső körülmé -
nyek (vagy következmények) valószínűségei ismertek.

konfl iktusos döntéseknél

A ________________________________ a döntéshozó 
in telligens ellenféllel áll szemben. A játékos minden 
pillanatban tudja, hogy ellenfele milyen lépéseket te-
het, de nem tudja, melyiket fogja valóban választani. 
Csak annyit tud, hogy úgy fog lépni, hogy ezzel növelje 
saját és csökkentse az ellenfél nyerési esélyeit.

biztos döntések
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A közösségek belső  v i lága(i)A  közösségek belső  v i lága(i)

4   A döntés se nem probléma, se nem feladat, hanem ítélet, választás az alternatívák között. A hétköznapokban 
számos esetben kell döntést hoznunk. Nézzük meg, hogy mire lesz szükséged ezekhez! Ebben az esetben 
egy fagylaltos pult előtt állsz. Elemezd a helyzetet, és ennek megfelelően töltsd ki a táblázatot!

1. Helyzetészlelés:  _______________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

2. Megoldáskeresés:  ______________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

3. Jogosítvány a döntéshez:  _______________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

5   Melyek lehetnek azok az okok, amelyek kizárják azt, hogy a magad (és a fagylaltárus) szempontjából ered-
ményes döntést tudjál hozni?

a) ___________________________________________________________________________________________________________________________

b) __________________________________________________________________________________________________________________________

c) ___________________________________________________________________________________________________________________________

6   Keress irodalmi és/vagy történelmi tanulmányaid alapján olyan szituációkat, amelyekben a szereplők (vagy 
a szereplők egyike) olyan döntés(eke)t hoztak/hozott, amelynek helyességét utóbb vitatták! A szereplő(k) 
szempontjából készítsd el a döntés(ek)hez szükséges okok, körülmények, különféle szempontok elemzését! 
Elsőként indokold meg azt, hogy milyen meggondolások alapján választottál szituációt és szereplőket! 

Döntésemet alapvetően az indokolta, hogy ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései

1.   Melyek a döntéshozatal legfontosabb lépései? 
2.   Gondold végig, hogy melyek voltak eddigi életedben azok a pillanatok, 

amikor felelős döntést kellett hoznod! Indokold a válaszodat! Oszd meg 
tapasztalataidat a társaiddal! 

3.   A sakkfeladványban is döntést kell hoznod. Hány lépés szükséges ahhoz, 
hogy a fehér bábukkal mattot adjál ellenfelednek? Ha csak egy kísérle-
tet tehetnél a döntés kapcsán, hogyan készítenéd elő ezt a döntést?

a      b       c       d        e       f        g        h 

8

7

6

5

4

3

2

1
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A másik nem1.17
1   Olvasd el az alábbi szöveget!

„Valóban sokkal szerencsésebb lenne, ha a szexualitásról sokféleképpen beszélnénk. Magyarországon 1989-ben 
megszűnt a cenzúra, ami minden téren felszabadította a kommunikációs lehetőségeket, és ez nagyon üdvözlendő. 
Nálunk nem volt hagyománya a szexualitásról szóló nyílt beszédnek, sokáig csak két szélsőség létezett: egyfelől 
az a meggyőződés, hogy a szexualitás a trágársághoz, mint valami alantashoz kötődik, másfelől viszont a magas 
irodalmunk, kanonizált irodalmunk szemérme volt, és inkább hallgatott a témáról.”

Fogalmazd meg saját szavaiddal a szöveg tartalmát!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Nagy-Britanniában Viktória királynő (1819. május 24 – London, 1901. január 22.) uralkodása idején – és az 
angol példa nyomán idővel más országokban is – a szexualitásról alkotott elképzeléseket és gyakorlatot – 
részben a királyi család példája nyomán – a „viktoriánus erkölcs” szabályozta. Olvasd el a szöveget, és válaszolj 
a feltett kérdésekre!

A viktoriánus polgársággal a szexualitás gondosan bezárkózik és az otthon falai közé szorul. Kisajátítja a csa lád, 
kizárólag a nemzés funkciójára korlátozódik. Körülötte néma csönd. Ettől az időtől kezdve az utódokat nemző 
házaspár a szabály. A házaspár a modell, a norma, az igazság letéteményese, és csakis a házaspárnak van joga 
ahhoz, hogy beszéljen a titokról. Egyetlen elismert és hasznot hajtó helye van a szexualitásnak: a szülők háló-
szobája. Minden, ami ezen kívül van, ködbe vész, az illemtudó viselkedés kerüli a testiséget, az illemtudó beszéd 
sterilizálja a nyelvet. Az öncélú szexualitásra pedig rásütik a természetellenesség szégyenbélyegét, és azt is, hogy 
milyen büntetés jár érte. Csakis a nemzést szolgáló, a nemzés által átlényegített viselkedés várhat jóváhagyást. 
A többi üldözendő, megtagadott, némaságra kárhoztatott. Nem is szabad léteznie, el kell tüntetni rögtön, mi-
helyt felbukkan, akár szavakban, akár cselekedetekben. A gyerekeknek nincs neme, nem is beszélhetnek efféléről. 
Szexualitásunk címerén ma is a tartózkodó, szótlan, álszent királynő képe áll.

a)  Keresd ki a szövegből, hogy a viktoriánus korban hogyan vélekedtek a testiségről! Fogalmazd meg saját sza-
vaiddal!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b) Mit értettek azalatt, hogy a „gyerekeknek nincs nemük, nem is beszélhetnek eff éléről”?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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A közösségek belső  v i lága(i)A  közösségek belső  v i lága(i)

3   Nézd meg az alábbi festményt! Mit gondolsz, miért ép-
pen így örökíttette meg magát Viktória királynő? Mi a 
kép üzenete? 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

4   Egy kutatás során 14-16 éves � ataloknak tették fel az alábbi kérdést. Tanulmányozd a válaszokat, és fogal-
mazd meg a tapasztalatod alapján saját véleményedet (pl. eltérés a lányok és a � úk válaszaiban, számodra 
meglepő eredményekre történő re� exió stb.)!

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________
http://www.oe� .hu

5   Helyezd el magadat az ábrán! Jelöld be, hogy kivel és milyen időközönként szoktál a szexről beszélgetni! 
Indokold meg a válaszodat! Hasonlítsátok össze az eredményeket!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Milyen tapasztalataid vannak az emberek reakcióiról azokban az esetekben, amikor a szexualitással összefüg-

gő kérdések szóba kerülnek? 
2.   Milyen okokkal magyarázható, hogy Magyarországon is az elmúlt évtizedekben egyre fi atalabb életkorra te-

hető az első szexuális tapasztalatok megszerzésének az időpontja?

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

gyakran/�ú         gyakran/lány         ritkán/�ú         ritkán/lány         soha/�ú         soha/lány 

Szoktál-e beszélgetni a szexről?

Nem szívesen, inkább kerülöm a témát

Beszélgetnék róla, de nincs kivel

Zavarba jövök, ha valaki szóba hozza

Csak egy-két azonos nemű barátommal

A partneremmel elég rendszeresen

Inkább névtelenül, internetes fórumokon

A mamámmal szoktam megbeszélni

Tanáraimmal szoktam megbeszélni

Védőnővel szoktam megbeszélni

Idősebb testvéremmel szoktam megbeszélni
0            50          100         150          200         250
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Végre van szabadidőm!1.18   
1   Egészítsd ki az alábbi mondatokat a felkínált lehetőségek igénybevételével!

az otthoni pihenésre és az üdülésre jellemző;         személyiségfejlődésben; 
passzív;         aktívan;         testmozgás, az alkotás, a művelődés

A szabadidőt ________________________________ tölti el az, aki a választott tevékenységnek tevőleges résztvevő-

je, befolyásolója. Ez mindig szellemi, gyakran testi erőfeszítéssel, a képességek, készségek mozgósításával jár. 

A szabadidő aktív felhasználása a ________________________________ is fontos szerepet játszik. Az aktív szabadidős 

tevékenységek közé tartozhatnak a ________________________________ és a társas szórakozás különböző formái.

A szabadidő eltöltése ________________________________, ha a választott tevékenységnek a kikapcsolódáson kívül 

nincsen különösebb elérendő célja vagy végeredménye, és nem igényel nagyobb testi, szellemi erőfeszítést. 

A szabadidő ilyen eltöltése elsősorban________________________________ 

2   Mit csinálsz leginkább szabadidődben?  _______________________________________________________________________________

Ezt a tevékenységet hova sorolnád az előző feladat alapján?  ______________________________________________________

Indokold meg a válaszodat!_____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Csoportosítsd az alábbi rekreációs tevékenységeket!

Pihenés Kreatív szabadidő-eltöltés Fizikai rekreáció

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

tétlen pihenés,    nem kötelességszerű � zikai munka,    olvasás,    társasági élet barátokkal,    
mozilátogatás,    kertészkedés,    koncert,    internetezés,    kirándulás,    

focizás,     barkácsolás,    tévézés,    állatgondozás,    számítógépes játékok

Húzd alá azt a három tevékenységformát, amely leginkább jellemző rád! 

Mit gondolsz, egy héten mennyi időt töltesz el ezzel a tevékenységgel?  _____________________________________________

Hasonlítsátok össze a feladat kapcsán adott válaszokat!

Készítsétek el a szabadidős tevékenység „TOP”-listáját az osztályban! Írd ide az első három legnépszerűbb sza-
badidő-tevékenységeteket!

1.  __________________________________________________________________________________________

2.  __________________________________________________________________________________________

3.  __________________________________________________________________________________________
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Kaleidoszkóp

4   Értelmezd az alábbi ábra adatait! Készíts az adatokhoz indoklást!

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

5   Tanulmányozd az alábbi táblázatot! Hogyan változott a szabadidős tevékenység a jelzett korosztályban az 
elmúlt évtizedben? (Az adatokat percben adták meg.)

a) Karikázd be az ábrán azt a tevékenységet, ahol a legjelentősebb változást tapasztaltad!

b)  Készítsd el saját szabadidő-felhasználásod heti időmérlegét! Egy teljes héten keresztül fi gyeld és jegyezd fel, 
hogy az alábbi tevékenységekre mennyit időt használtál fel!

Szabadidő társas eltöltése ________________________ Olvasás ____________________________________

TV/videó/internet _________________________________ Hobbitevékenység ________________________ 

Kulturális intézmények látogatása _________________ Vallási tevékenység ________________________ 

Zenehallgatás (rádió, MP3 stb.) ____________________ Sporttevékenység __________________________

Kirándulás, séta ____________________________________ 

Egyéb:  _____________________________________________________________________________________________________________________

Vesd össze adataidat a táblázat adataival! Vitassátok meg, hogy milyen tapasztalatokat szereztetek!
 

A fejezet összefoglaló kérdései
1.  Mi a különbség az aktív és a passzív szabadidő-eltöltés között? 
2. Mit nevezünk rekreációs tevékenységnek? 
3.   Mi jellemzi a Z-generáció időfelhasználását?

-
-
-
-
-
-
-

Fő
350

300

250

200

150

50

0
1990       1992       1994       1996       1998       2000       2002       2004       2006       2008

Színház- és koncertlátogatás
Múzeumlátogatás
Mozilátogatás 

-

-

-

2009/2010

1999/2000

0                        50                      100                      150                     200                     250                     300                     350

Szabadidő társas eltöltése
Kult. intézmények látogatása, vallás
Olvasás
Rádió-, magnóhallgatás
TV, videó, internet
Séta, kirándulás, sport
Hobbitevékenységek
Egyéb

79                 5 12 4                                  126                                  31      7           47

71              8    19    15                                        143                                            44            19  2

A különböző kulturális intézmények látogatottsága 
(száz lakosra számolva) Forrás: KSH

Szabadon végzett tevékenységek megoszlásának változása a 15–19 éves korosztályban  Forrás: KSH
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Most lehet választani!1.19   
1   A tankönyvben bemutattuk, hogy melyek a projekttervezés legfontosabb lépései. Az alábbiakban egy 

olyan projekttervet kell készítened osztálytársaiddal, amelyet a terv elkészülése után meg is valósítotok. 
A tervezéshez használjátok alapul a tankönyvben található sablont, amely a projektfolyamatot ábrázolja.

A projekt célja:  gyengébben teljesítő tanulók tanulását támogató tanulói munkacsoport, 
rövidebben a Gy5T Munkacsoport.

Egy mondatban fogalmazzátok meg a problémát:  __________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitassátok meg az alábbiakat!

Miért kell az alaphelyzeten változtatni? _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Jelöljétek ki az érintettek körét (akiket támogatni kell, és azokat, akik a támogatást tudják nyújtani)! ______________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Fogalmazzátok meg, hogy az érintetteknek milyen igényeik lehetnek!  ______________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Készítsetek probléma- és célfát! Adunk segítséget, de az ábrát tovább kell fejleszteni!

3   Töltsétek ki az alábbi táblázatot! Ebben már konkrét megfogalmazások szerepeljenek a projekttel kap cso-
latban!

Általános célok
A munkacsoport működése hosszabb távon javítja 
a tanulók közötti kapcsolatokat.

Mérése:
A munkacsoporttal kapcsolatba kerülő tanulók jó példát 
mutatnak a többi gyengén teljesítő diák számára.

A projekt céljai 
________________________________________________________

________________________________________________________

Mérése
__________________________________________________________

__________________________________________________________

Várt eredmények
________________________________________________________

________________________________________________________

Mérése
__________________________________________________________

__________________________________________________________

Több tanuló
gyengén teljesít 

az osztályban/évfolyamon

Csekély az előzetes
tudása

Elhanyagolja a
tanulást

Sokat hiányzik
A problémát
kezelni képes

munkacsoport létrehozása

Az idő előtti
iskolaelhagyás 

megelőzése

A gyengén tanulók
számának

csökkentése
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4   A projektben vállalt céljainkat különböző feladatok végrehajtásával érjük el. A feladatok meghatározása és 
ütemezése a projekt sikeres megvalósításának alapja. 

Feladatok megnevezése Becsült időtartam A feladatért felelős személyek

__________________________________ __________________________________ _________________________________

__________________________________ __________________________________ _________________________________

__________________________________ __________________________________ _________________________________

__________________________________ __________________________________ _________________________________

__________________________________ __________________________________ _________________________________

__________________________________ __________________________________ _________________________________

5   Készítsétek el a projekt kockázatelemzését!

Kockázat Mennyire valószínű 
(nem – közepes –

 nagyon)

Milyen hatása lehet 
a projektre (nem lehet 
folytatni – kezelhető 

a probléma)

Hogyan kezeljük 
a kockázati tényezőt?

6   A projekt eredményeinek összegzése, értékelés.

Feladat Eredmények bemutatása A feladatban résztvevők értékelése

Az egyes feladatok értékelése

Adatelemzés:

A projektben szerepet vállaló
tanulók száma

A tanulást, támogatást 
nyújtó tanulók száma

A tanulási támogatásban 
részesülő tanulók száma

7   A projekt eredményeinek rövid, szöveges bemutatása:

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Az iskolába (is) vezető út 1.20
1   Az iskola szóhoz nyelvünkben számos kifejezés kapcsolódik. Értelmezd ezeket!

iskolás _____________________________________________________________________________________________________________________

iskoláztat __________________________________________________________________________________________________________________

iskolázott __________________________________________________________________________________________________________________

iskolatárs __________________________________________________________________________________________________________________

iskoláskor __________________________________________________________________________________________________________________

iskolaügy __________________________________________________________________________________________________________________

iskolázatlan ________________________________________________________________________________________________________________

2   Az iskolai szertárakban még napjainkban is számos olyan tárgy található, amely a régmúltat idézi, hogy a pe-
dagógusok milyen szemléltető eszközöket alkalmaztak a tanórákon. A következő feladatban régi iskolai tan- 
és kísérleti eszközöket mutatunk be. Elnevezéseiket összekevertük. Először húzzátok össze egy-egy vonallal 
a képekhez tartozó elnevezéseket, majd írjátok a kép alá, hogy mire használhatták ezeket az eszközöket! 
A feladat végén hasonlítsátok össze válaszaitokat! Ki érte el a legjobb eredményt? Szükség esetén kérjetek 
segítséget!

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

ÉKHATÁS-MÉRŐ      GRAMOFON       PALATÁBLA      ABAKUSZ       ZSINÓRÍRÁSHOZ TOLLHEGY       LOGARLÉC
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3   Végezz gyűjtőmunkát! A tankönyvi fejezet kapcsán készítsd el „az iskolába (is) vezető út” kulturális tér képét! 
Adunk segítséget!

Jegyezd fel azoknak az utcáknak a nevét, amelyek elvezetnek az iskolához:  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mire utalnak az elnevezések?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Az iskolába vezető út mentén található szobrok, domborművek, emléktáblák jegyzéke:

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Milyen történelmi vagy kulturális eseményhez kapcsolódnak ezek?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Az 1950 előtti épületek (templomok, városháza, múzeum stb.) jegyzéke:

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Milyen funkciót töltenek be napjainkban ezek az épületek?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4   Vessétek össze egymás eredményeit! Készítsétek el telefonjaitokkal az iskolához vezető utak kulturális fény-
képalbumát! Állítsátok össze a település „bédekkerét” (útikalauzát)! 

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Miért fontos lakóhelyünk történelmi és kulturális múltjának az ismerete? 
2.   Miért fontos az iskola történetének az ismerete? 
3.   Mit gondolsz, miért van nagy jelentősége az öregdiák-egyesületeknek vagy kluboknak? 
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1.21 Hol lesz a helyem a felnőtt társadalomban?

1   Olvasd el a szöveget, majd töltsd ki a táblázatot! Hasonlítsd össze az adatokat! Mit tapasztaltál? Rögzítsd 
ezeket!

A munkatapasztalattal rendelkező �iatalok többségénél (55,0%) a munkához jutás interperszonális kapcsolatok 
révén, szülő, rokon, barát, ismerős segítségével történt. Hirdetés, internet útján 20,2%-uk tudott elhelyezkedni, 
a munkaügyi központ kirendeltségei által pedig mindössze 7,1%-uk. A többi állásszerzési mód (magán-mun-
kaközvetítő, [volt] tanintézet stb.) együtt 17,7%-os arányt képviselt, egyenként legfeljebb 3–4%-kal.

A felsőfokú végzettségűeknek kevésbé volt szükségük az interperszonális kapcsolatok kihasználására, vagyis 
az alacsonyabb végzettségűekkel összehasonlítva ők kisebb arányban vették igénybe a barátok, ismerősök, roko-
nok segítségét (46,3%), és nagyobb arányban jutottak álláshoz hirdetés, internet (28,5%) útján, volt tanintéze-
tük segítségével (6,3%), illetve helyezkedtek el azokon a munkahelyeken, ahol korábban szakmai gyakorlatukat 
töltötték (7,1%).

Az elmúlt években valamelyest növekedett az álláskeresési módokon belül a munkaügyi központok szerepe. 
A munkaügyi központok által az álláshoz jutott �iatalok száma 2010-ben 63–64 ezer fő volt. Mindenképpen 
szükséges megjegyezni, hogy az általános iskola 8 osztályánál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők fele 
a munkaügyi központok kirendeltségén keresztül tudott elhelyezkedni.  (forrás: KSH)

inter-
perszonális 
kapcsolat

hirdetés, 
internet 

útján

egyéb 
megoldás

Tapasztalataim:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Felsőfokú végzett-
séggel nem 
rendelkező fi atalok

Felsőfokú 
végzettségűek

Mit jelent az interperszonális kifejezés? Írd ide a szó magyar jelentését!  _____________________________________________

Miért fontos intézmények a munkaügyi központok azok számára, akik állást keresnek?  ____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Nézz utána, hogy hol van a legközelebbi munkaügyi központ, és írd ide a címét és az elérhetőségét!  _____________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   A szöveg elolvasása után válaszolj az alábbi kérdésekre!

Az iskolából a munka világába történő zökkenőmentes átmenet a társadalmi beilleszkedés egyik legfontosabb 
feltétele. Gyakran hosszú távon meghatározza az egyén társadalmi pozícióját, munkaerőpiaci helyzetét, ezért 
gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos, hogy az iskolapadból kikerülő �iatalok szakmailag fel ké -
szül ten jelenjenek meg a munkaerőpiacon. Az iskolában elsajátított ismereteik összhangban legyenek a tech-
no lógiai követelményekkel, a piaci igényeknek megfelelő szintű és szakirányú képzettséggel, konvertálható is-
meretekkel rendelkezzenek. Az állástalanul töltött idő, az ennek kapcsán szerzett negatív tapasztalatok nem 
csak elbátortalanító hatásúak, de a munkával nem rendelkező �iatalok eltartása komoly terheket is ró az egész 
társadalomra, és veszteség az elmaradt társadalmi haszon, amit munkaerejük kihasználatlansága jelent.
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Mit és miért tanultam az iskolában?

Mi segítheti elő a zökkenőmentes társadalmi beilleszkedést? _________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mit jelent a szövegben a „gazdasági és szociális szempontból” kifejezés?  ___________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Miért gyakorol kedvezőtlen hatást az állástalanul eltöltött idő a fi atalok szakmai karrierjére?  ______________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Az alábbiakban álláshirdetéseket olvashatsz. Rangsorold (1–5), hogy melyik állást töltenéd be felnőttként! 
Minden esetben indokold a döntésedet!

Energetikai technikus 
Munkavégzés helye: változó 
Várható bruttó bér: 160 000–240 000 Ft 
Elvárások: Villamosenergia-ipari technikus; erősára-
mú berendezések, tűz- és érintésvédelmi felülvizs-
gálója OKJ-s végzettség , „B” kategóriás jogosítvány, 
Büntetlen előélet 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Építőipari segédmunkás 
Munkavégzés helye: Budapest és Pest megye terüle-
tén változó 
Várható bruttó bér: 150 000–200 000 Ft

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Parkolási ellenőr 
Munkavégzés helye: változó 
Várható bruttó bér: 145 000 Ft

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Irodai adminisztrátor 
Munkavégzés helye: Budapest, VII. kerület 
Várható bruttó bér: 140 000–160 000 Ft 
Elvárások:  Számítógépes ismeretek 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Takarító 
Munkavégzés helye: Budapest, III. kerület 
Várható bruttó bér: 105 000 Ft 
Elvárások:  Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Melyek azok a kulcskompetenciák, amelyek megszerzésével előnyöket szerezhetsz a munka világába való be-

lépéshez? 
2.   Az iskolai végzettség befolyásol(hat)ja a társadalomban elfoglalt pozíciónkat? 
3.   Melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek gyengíthetik vagy erősíthetik a továbbtanulási hajlandóságot?
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Egészséges táplálkozás1.22
1   Olvasd el az alábbi szöveget!

A magyar népbetegségek mellett a XXI. század civilizációs betegségei is valószínűleg közös problémákra ve zet   -
hetőek vissza. Rendkívül magas azoknak az embereknek az aránya, akik valamilyen egészségügyi problémá-
val küszködnek. Ezek a problémák lehetnek többek között a cukorbetegség, túlsúly, allergia, asztma, köszvény, 
ekcéma, magas és alacsony vérnyomás, koleszterin ingadozása, emésztési problé mák, táplálkozási betegségek 
kialakulása (anorexia, bulimia), rosszindulatú daganatok, különböző tüdőbeteg ségek megjelenése.

Véleményed szerint melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek elősegíthetnék azt, hogy kevesebb embert 
érintsenek az ún. civilizációs betegségek? A válaszodat indokold meg!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Olvasd el ezt a szöveget is! A szöveg alapján döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások!

Nem csak genetikai öröklődések miatt alakul(hat)nak ki különböző betegségek. A problémák előhívását az 
elfo gyasztott táplálék és folyadékok minősége és mennyisége, a stresszes életforma, a káros szenvedélyek és 
a környezetünk állapota is befolyásol(hat)ja. A magyar sta tisztikai adatok szerint Magyarországon az átlag-
életkor 60–70 év. Ezzel szemben a nyugati és a skandináv orszá gokban az átlagéletkor jóval magasabbra tehető.

Állítás Igaz Hamis

A genetikai öröklődés miatt alakulhatnak ki a különböző betegségek.

A nyugati és a skandináv országokban az emberek átlagos életkora 
kedvezőtlenebb adatokat mutat a magyarországinál.

A stressz nem befolyásolja az életmódot.

3   Foglald össze, hogy az egészséges táplálkozást milyen tényezők befolyásol(hat)ják!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4   Az intézmény vezetője felkér arra, hogy a „Tudatos egészséges táplálkozásunk” programban készíts egy ét-
lapot az iskolai büfé számára. Melyek lennének számodra elsősorban azok az ételek, italok, amelyek va lóban 
elősegíthetik a büfében vásárlók egészségének a megőrzését? A válaszodat indokold meg!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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5   Tölsd ki az alábbi táplálkozási totó kérdőívet! Hasonlítsátok össze az eredményeket! Mit tapasztaltál? 

1.   Mikor marad a legtöbb C-vitamin a citromos teában?

  Ha nem a forró teába tesszük a citromot   Ha cukrot teszünk hozzá   Ha mézet is teszünk hozzá

2.   Mely tápanyag állandó bevitele a legfontosabb a fejlődő szervezetnek?

  Zsír    Szénhidrát    Fehérje

3.   Hogyan érhető el az ideális testsúly?

  Naponta egyszer kiadós étkezés      Másnaponként energiadús étkezés

  Naponta 3-4 alkalommal alacsony energiatartalmú étkezés

4.   Miért helyes, ha minél több főzeléket és kevés tésztafélét eszünk?

  Mert a főzelék sok vitamint, ásványi és rostanyagot tartalmaz     Mert a főzelék életfontosságú fehérjét tartalmaz 

  Mert a főzelék jó energiaadó

5 .  Verejtékezéssel járó sportolás után mely tápanyagok pótlása a legfontosabb?

  Szénhidrát, vas     Folyadék, só   Zsír, méz

6.   Melyik zsiradékféle használható az érelmeszesedés elkerülésére?

  Étolaj   Margarin   Disznózsír

7.   Melyik a csirke legkorszerűbb elkészítési módja?

  Zsírban sütés   Bő olajban sütés      Grillezés

8   . Miért a rozs- és a barna kenyér a legegészségesebb a kenyerek közül?

  Mert jobban emésztődik     Magas liszttartalma miatt      Sok rostanyagot tartalmaz

9   . Melyik étellel jut a szervezet a legtöbb vitaminhoz?

  Burgonyafőzelék   Sóskaszósz   Nyers gyümölcssaláta

10. Melyik üdítőital cukortartalma a legalacsonyabb?

  Sprite, 7up   Pepsi Cola   Rostos ivólé

11.   Melyik tápanyag hatására alakul ki testsúlytöbblet?

  Magas vitamintartalom          Alacsony fehérje- és magas sótartalom        Alacsony rosttartalom és magas cukor-, zsírtartalom

12.   Válaszd ki a legegészségesebb reggelit!

  Szalonna fehérkenyérrel, kávé              Tea zsíros kenyérrel, hagyma            Gyümölcslé, barna kenyér, vaj, sajt, retek

13.   Melyik ebédmintát tartod egészségesnek?

  Gulyásleves, rántott hús, rizs, Coca Cola    Te� onban sült hal, párolt zöldség, rostos ivólé 

  Rántott leves, mákos tészta, szörp, fagylalt

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Melyek azok az egészségre veszélyes tényezők, amelyek nagy valószínűséggel előidézhetik az ún. civilizációs 

betegségek kialakulását? 
2. Milyen társadalmi törekvések fi gyelhetőek meg e tekintetben Magyarországon? 
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A tudatos fogyasztó és a reklám1.23
1   Olvasd el az alábbi szöveget!

Számos reklámkampány célszerűen manipulálja a különböző életkorúakat a termékek megvásárlására. Például 
a nők túlnyomó része idősnek látja magát, és úgy gondolják, ha a reklámozott termékeket megvásárolják, akkor 
akár több évvel is �iatalabbnak látszanak. A női vásárlók nagy valószínűséggel kipróbálják a termékeket, és bíz-
nak abban, hogy amit a reklám sugallt, az eredmények „pár napon” belül látszani fognak. Ez alól a fér�iak sem 
kivételek, a legtöbb reklámban a fér�ias – macsós – megjelenés dominál. Persze mindenki szeretne megfelelni az 
általa elképzelt ideálnak. A reklámok egyik sajátossága, hogy azokat az életstílusokat akarják közvetíteni, ame-
lyek mindenki számára elérhetőek.

A szöveg és a képek segítségével fogalmazd meg, hogy melyek azok a manipulációs stratégiák, amelyekkel a rek-
lámok befolyásolni akarják az embereket a termékek megvásárlására!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Egy-egy jó szlogen fogyasztásra csábítja a vásárlót. Kösd össze az alábbi reklámokat a hozzájuk kapcso-
lódó szlogenekkel! Melyik szlogen tetszik neked leginkább? Készíts tetszési indexet! Számozd be a szlogene-
ket 1–9. számokkal! Hasonlítsátok össze egymás tetszési indexeit! Mit tapasztaltatok? Foglald össze a tapasz-
talataidat saját szavaiddal!

 Nike  A minőség nem luxus   

 Kross Szárnyak ízlés szerint   

 L’oreal A pöttyös az igazi   

 Floriol A hódító csomagolás   

 Sport szelet Egy életre szóló recept   

 Túró rudi Lőttek a fejfájásnak   

 Red bull Just do it   

 Dunapack Ha kell egy kis energia  

 Saridon Mert megérdemlem!  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kaleidoszkóp

3   A tudatos vásárlók 12 pontját olvasd el a tankönyvben! Értelmezd az alábbi mondatokat!

a) A pénzeddel szavazol!  _________________________________________________________________________________________________

b) A szemét a legdrágább!  _______________________________________________________________________________________________

c) Tartós használat!  _______________________________________________________________________________________________________

4   Az alábbi csokoládék speciális csomagolásai mit üzennek a vásárlók számára? Fogalmazd meg saját 
szavaiddal! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

5   Mit gondolsz, miért hirdették meg a tudatos vásárlók új 12 pontját? Hasonlítsd össze a tankönyvben található 
pontokkal! Milyen különbségeket és hasonlóságokat tapasztaltál? Húzd alá azokat a pontokat, amelyeket 
a legfontosabbnak tartasz a magad számára! Keretezd be azokat a tanácsokat, amelyeket már korábban is 
megvalósítottál! Vessétek össze egymás tapasztalatait!

 1.  Az állattartás jobban hozzájárul a klímaváltozáshoz, mint a közlekedés. Egyél kevesebb húst és tejtermé-
ket. A klíma és az egészséged is meghálálja. 

 2.  Egyél több, a környékről származó zöldséget, gyümölcsöt, élelmiszert. Így a helyi gazdaságot támogatod, 
és a szállítással járó környezetterhelés is csökken.

 3. Igyál csapvizet. A legtöbb helyen tökéletes, nem kell csomagolni és kamionnal szállítani. Olcsóbb is. 
 4. Szigetelj. A legtöbb energiát fűtésre használjuk. 
 5. Kapcsold ki, vedd lejjebb a légkondit. Vedd lejjebb a fűtést. 
 6.  Kerüld a vegyszereket: válaszd a bioélelmiszert, a friss élelmiszert, a minősített bio- és natúr kozmetiku-

mokat és tisztítószereket, a vegyszeres kezelés nélküli ruhákat, bútorokat, házakat.
 7. Járj többet gyalog, biciklivel vagy közösségi közlekedéssel. Így többet mozogsz és kevesebbet füstöl(ög)sz.
 8. Nyaralj itthon. Fogadjunk, hogy még egy csomó jó helyen nem voltál. 
 9 .  Tartós, hosszú élettartamú, javítható tárgyakat vásárolj. És előtte mindig kérdezd meg magadtól: biztos 

kell ez? 
10. Ha elromlott: javíttasd. 
11. Tanuld meg, hogyan hatnak a reklámok. Így tudsz majd tényleg ellenállni. 
12  Nézz utána, milyen céghez kerül a pénzed, jó vagy rossz vállalatok működését támogatod. (Hogyan bán-

nak az alkalmazottakkal, az állatokkal, környezetbarát-e a működésük, etikus-e a marketingjük stb.) 
+1:  Nem kell mindent egyszerre. Kis lépésenként alakítsd át az életmódod. Kezd a legvonzóbb, legérdekesebb 

vagy legkönnyebb dologgal, de ne ragadj le ezeknél! Sose veszítsd szem elől: a fogyasztás nem boldogít.

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Melyek azok a reklámstratégiák, amelyek befolyásol(hat)ják a vásárlási szokásokat? 
2. Mi jellemző a reklámszlogenek túlnyomó részére? 
3. Tudatos vásárláskor melyek azok az „észérvek”, amelyek meghatároz(hat)ják a fogyasztási szokásokat? 

Poet PoetPoet Buda és PestBuda és Pest
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Természet- és környezetvédelem

1   Az alábbi teszt az öko-lábnyom kiszámítását teszi lehetővé. Válaszolj a kérdésekre, majd az értékelőkulcs 
segítségével értékeld az eredményt! Hasonlítsátok össze egymás eredményeit! Vitassátok meg a tapasz ta la -
tokat!

Lakhatás

a) Hány fő él a háztartásban? 

1 (30)                2 (25)                3 (20)                4 (15)                5 vagy több (10)

b) Mivel fűtöd a házad ?

Földgáz (30)                Villamos áram (40)                Olaj (50) Megújuló energiaforrás (0)

c)  Hány vízcsap van a házban/lakás ban? (konyha, fürdő, WC, kert stb.)

kevesebb, mint 3 (5)                3–5 (10)                6–8 (15)                8–10 (20)                több, mint 10 (25)

d) Hol élsz ?

Lakásban (20)                Családi házban (40)

Étkezés

a)  Egy héten hányszor eszel húst vagy halat?

0 (0)                1–3 (10)                4–6 (20)                7–10 (35)                10-nél többször (50)

b)  Egy héten hányszor eszel otthon készített ételt? (Azt is számítsd ide, amit iskolába viszel!)

10-nél kevesebbszer (25)                10-14 (20)                14-18 (15)                18-nál többször (10)

c)  Ha ételt vásárolsz, igyekszel hazai/helyi terméket venni?

Igen (25)                Nem (125)                Néha (50)                Ritkán (100)                Nem tudom (75)

Közlekedés

a)  Ha van saját járművetek/használtok ilyet, az milyen?

motorkerékpár (15)                kisautó (35)                középkategóriás (60)                nagy családi autó (75)
sportkocsi vagy kisteher (100)                teherautó (130)

b) Mivel jársz iskolába/munkába?

autóval (50)                tömegközlekedési eszközzel (25)                Iskolabusszal/vállalati busszal (20) 
gyalog, kerékpárral, görkorival (0)

c)  Hetente hányszor használsz tömegközlekedési eszközt autó helyett?

0 (50)                15 (40)                6–10 (30)                11–15 (20)                15-nél többször (10)
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d) Hol voltál nyaralni?

Nem voltam (0)         Belföldön (10)         Európában (30)         Európán kívül (40)         A világ másik végén (70)

e) Évente hányszor kirándulsz autóval?

Egyszer sem (0)                1–3 (10)                4–6 (20)                7–9 (30)                9-nél többször (40)

Beszerzés, vásárlás

a)  Hány nagyobb háztartási beruházásotok volt az elmúlt évben? (TV, videó, számítógép, autó, szekrény-
sor, hűtő, tűzhely stb.)

Egy sem (0)                1–3 (15)                4–6 (30)                6-nál több (45)

b) Döntéseid során választottál energiatakarékos berendezést?

Igen (0)                Nem (25)                

c)  Igyekeztek a háztartásban csökkenteni a keletkező hulladékot? (vásárlás nagy kiszerelésben, szóróla-
pok elutasítása stb.)

Mindig (0)                Néha (10)                Ritkán (20)                Soha (30)

d) Alkalmaztok komposztálást otthon?

Igen, mindig (0)         Néha (10)         Ritkán (15)         Soha (20)    

e)  Újrahasznosítjátok az újságpapírt, papírdobozt, műanyag és üvegpalackokat vagy bármi más hulla-
dékot?

Igen, mindig (0)         Néha (10)         Ritkán (15)         Soha (20)    

f) Hetente hány zsák/kuka hulladékot termeltek?

0 (0)                Fél zsákkal (5)               Egy zsákkal (10)                Két zsákkal (20)                Több, mint két zsákkal (30)

Értékelés A Te lábnyomod a Földön

I. Kevesebb, mint 150 pont kisebb, mint 4 hektár

II. 150–350 4–6 hektár

III. 350-550 6–7,8 hektár

IV. 550–750 7,8–10 hektár

V. Több, mint 750 nagyobb, mint 10 hektár

A fejezet összefoglaló kérdései

1.   Hogyan, milyen módszerekkel lehet csökkenteni az ökológiai lábnyomot? A válaszhoz támaszkodj a tan könyv-
ben található ábrára és a teszt eredményeire!
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1.25 „Én a vízilovakkal vagyok”

1   Egészítsd ki a de� níciókat a rendelkezésre álló fogalmakkal!

tájvédelmi körzet,     nemzeti park,     természetvédelmi terület 

A ________________________________________________ a Természetvédelmi Világszövetség meghatározása szerint 
olyan terület, amelynek ökológiai egységessége megőrzendő a jelen és a jövő generációi számára; amely meg-
védendő mindenfajta mezőgazdasági és ipari hasznosítástól; és amelyen lehetőség nyílik nemcsak tudományos, 
hanem oktatási és szabadidős tevékenységek végzésére is.

A ________________________________________________ általában olyan természeti ritkaságok védelmére kijelölt, kisebb 
kiterjedésű terület, amelynek megőrzése tudományos, oktatási és ismeretterjesztési vagy génfenntartási szem-
pontból indokolt.

A________________________________________________ kialakításának célja a védett területek legjellemzőbb tulaj-
don ságainak megőrzése, a tájkép természetes alkotóelemeinek meghatározott egyensúlyban tartása. Ezeknek 
a  „mű ködésére” csak az adott országon belüli előírások vonatkoznak.

2   Az alábbi térképen Magyarország nemzeti parkjait láthatod. Melyik településen található a nemzeti parkok 
székhelye? Illeszd össze a település nevét a térképen látható nemzeti parkokkal!

Sarród             Szarvas             Budapest             Csopak             Őriszentpéter

Debrecen             Kecskemét             Eger             Jósvafő             Pécs

3   Keressétek meg az interneten a nemzeti parkok logóit! Vitassátok meg, mire utalnak!

Dráva

Körös

Maros

Tisza

Duna

Aggteleki
Nemzeti Park

Hortobágyi 
Nemzeti Park

Bükki
Nemzeti Park

Duna-Ipoly
Nemzeti Park

Fertő-Hanság 
Nemzeti Park

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Őrségi 
Nemzeti Park

Duna-Dráva
Nemzeti Park

Kiskunsági
Nemzeti Park

Körös-Maros
Nemzeti Park
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4   Végezz számításokat! Magyarország területének hány százalékát alkotják a nemzeti parkok? 

Nemzeti park Területe (km²)

Hortobágyi Nemzeti Park 742,22

Kiskunsági Nemzeti Park 481,98  

Bükki Nemzeti Park 390,63

Aggteleki Nemzeti Park 198,92

Fertő–Hanság Nemzeti Park 234,88 

Duna–Dráva Nemzeti Park 501,05

Körös–Maros Nemzeti Park 510,66

Balatoni-felvidéki Nemzeti Park 567,93

Duna–Ipoly Nemzeti Park 603,14

Őrségi Nemzeti Park 439,50

5   Olvasd el az alábbi szöveget! Hogyan függ össze a szövegben található viselkedési normáknak a betartása az 
állatok védelmével? Fogalmazd meg erről a kérdésről véleményedet!

A természetbarát viselkedési normák alapja: a természet megismerhető a növények, állatok és ásványok gyűj-
tése, szemét vagy hulladék lerakása, hangoskodás, a vadon élő állatok zavarása nélkül is. A fokozottan védett 
területeken jelzett turistautak vezetnek át – nem érdemes, és sok helyen nem is szabad ezekről letérni. A gépjár-
művel érkezőkre valamennyi nemzeti parkunkban vonatkozik a szabály, hogy nem éjszakázhatnak a parkolóban 
leállított lakókocsiban, lakóautóban, s hogy a közforgalom számára megnyitott utakról gépjárművel sem térhet-
nek le, az erdészeti üzemi utakra nem hajthatnak be.

6   Mire utalnak az alábbi plakátok? Fogalmazd meg saját szavaiddal!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Melyek a felelős állattartás legfontosabb szabályai? 
2.   Mi minősül az állatvédelmi törvény értelmében állatkínzásnak? 
3.   Miért van nagy jelentősége az élővilág védelme szempontjából a nemzeti parkoknak? 

A nemzeti parkok összterülete: ______________ km2. 

Ez Magyarország területének ________________%-a. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

(Az ábrák forrása: vigyelhaza.hu)
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A család szerepe1.26
1   Olvasd el az alábbi újságcikket, majd válaszolj a feltett kérdésekre!

A hagyományos modell szerint a család, a legkisebb társadalmi egység anyából, apából és legalább egy gyer-
mekből áll. „Az apa a kenyérkereső és az anya otthon főz, takarít és felelős a gyermeknevelésért” – szól a jól 
ismert sztereotípia. A család szó együtt élő felnőttek (apa, anya) és gyermek(ek) képét idézi fel: az egy gyermekes 
kiscsaládét, a több gyereket nevelő nagycsaládét s a szülőpár egyik tagját nélkülöző csonka családét. Napja-
inkban egyre több a mozaikcsalád, amelybe a szülők vérrokoni viszonyban nem lévő gyermekeket hoznak előző 
kapcsolataikból új partnerviszonyaikba.

A család, mint szervezet, összetett kapcsolatokra épül:  a nő kapcsolatai például feleség-férj, anya-gyermek fel-
adatokat, szerepeket és elvárásokat foglal magába. A nő kiteljesedéséhez hozzátartozik az anyaság, a fér�iéhoz 
az apaság felelőssége. 

A családi célokat tekintve a reproduktív, a szexuális, a gazdasági és az oktatási cél valamikor mindegyikre 
jellemző volt. Ez ugyan napjainkra változott, de – különösen a gyermek fejlődése érdekében – továbbra is fontos 
a család által nyújtott pszichológiai támasz. A megfelelő anyagi, kulturális, morális, érzelmi feltételek hiányában 
ugyanis a gyermek maga keres követendő ideálokat, s cselekedeteit gyakran másoktól ellesett eszmék, spontán 
életérzések irányítják. A családi fészek biztonsága tehát a gyermeknek és a serdülőnek egyaránt pótolhatatlan, 
de a szülők – a fér�i és a nő – számára is nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott családi légkör. Hogy napjainkban 
válságban van-e a család, vagy csak alkalmazkodik a megváltozott helyzethez, e tekintetben megoszlanak a vé -
lemények. Egy biztos: a hagyományos családmodell átalakulóban van. Rohamosan csökken a házasságban élők 
és a családban vállalt gyerekek száma. A középkorúak és az idősek még tartják magukat a régi hagyományokhoz, 
de a �iatalok körében egyre kevesebb a tartós párkapcsolatban élők aránya, sokan inkább az élettársi viszonyt 
helyezik előtérbe. Lehet, hogy unokáink már csak múzeumba fognak látni hagyományos esküvőt DVD-ről? Mind-
inkább divatos az egy gyermekes családmodell, egyre több szülő veszi át a „legalább egyre jut elég idő” gondol-
kodásmódot. Ráadásul az első szülés is későbbre tolódik: míg a hetvenes években átlagosan 22 éves korukban 
szültek először a nők, ma ez a szám a 27. életév. 

(Forrás: http://mipszi.hu)

a) Mit tekintünk hagyományos családmodellnek? Húzd alá a szövegben az erre utaló részt!

b)  Hogyan tér el a te családod a szövegben megfogalmazott sztereotípiától? Fogalmazd meg erről saját véle-
ményedet! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

c) Milyen jelei vannak annak, hogy a hagyományos családmodell átalakulóban van?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

d) A szöveg alapján fogalmazd meg, hogy mire utal az alábbi plakát!

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

Mi is az a patchworkcsalád?
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A közösségek belső  v i lága(i)A  közösségek belső  v i lága(i)

2   Tanulmányozd az alábbi táblázatot! Hogyan változott Magyarország népessége családi állapot szerint 
1949–1995 között? Fogalmazz meg legalább három megállapítást a táblázat adataival kapcsolatban!

1. ___________________________________________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________________________________________

3   Írj egy fogalmazást arról, hogy Te, milyen családmodellben szeretnél élni! A válaszodat indokold meg!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Milyen családformákat ismersz? 
2.   Milyen funkciói vannak a családnak? 
3.   Hogyan és miért változott meg a hagyományos családmodell az elmúlt évtizedek során? 

fér� ak

nőtlen házas özvegy elvált összesen

1949 30,6 64,6 3,9 0,9 100,0

1970 24,7 69,9 3,2 2,2 100,0

1980 22,0 70,8 3,5 3,7 100,0

1990 25,1 64,6 3,9 6,4 100,0

1995 29,1 60,0 3,9 7,0 100,0

nők

hajadon házas özvegy elvált összesen

1949 22,7 59,1 16,6 1,6 100,0

1970 17,2 63,8  15,2 3,8 100,0

1980 13,8 64,3 16,3 5,6 100,0

1990 15,9 58,1 17,8 8,2 100,0

1995 19,2 53,7 18,1 9,0 100,0

http://www.tarki.hu/adatbank-h/nok/szerepvalt/totholga97-2.html
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Az érzelmek iskolája1.27
1   Olvasd el az alábbi szöveget, majd döntsd el, hogy a megfogalmazott állítások igazak vagy hamisak! A fel-

adat elvégzése előtt húzd alá a szövegben azokat a kifejezéseket, amelyeket nem ismersz vagy nem értesz! 
Kérj segítséget, vagy nézd meg az idegen szavak szótárában vagy az interneten ezeknek a szavaknak a jelen-
tését! Írd a magyar megfelelőket a vonalra!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Az 1980-as évek közepétől jelentek meg azok az elméletek, amelyek az érzelmek viselkedésszabályozó szerepét 
leginkább a kommunikációs képességekkel és készségekkel kapcsolatban hangsúlyozzák. Spence (1983) a szociá-
lis kompetencián belül megkülönbözteti a makro- és mikrokészségeket. A makroszociális készségek közé sorolja 
például az empátiát, a segítő viselkedés készségét és a kooperációt. A mikrokészségek között található a szociális 
percepció, valamint a verbális és a nem verbális kommunikáció készségei, s ezen belül az érzelmek kifejezéséért 
felelős készségek (arckifejezés, testtartás, gesztusok és hangszín), amelyek a viselkedés – öröklött alapokra épü-
lő – tanult elemei. Számos vizsgálat (például Young 1998) bizonyította, hogy e készségek működtetése során az 
érzelmek legfontosabb nem verbális kommunikatív jelzéseit használjuk, amelyek jelentős részének univerzális és 
öröklött alapjai vannak.

Állítás Igaz, mert… Hamis, mert…

Az 1980-as évek elejétől jelentek 
meg azok az elméletek, amelyek 
az érzelmek viselkedésszabályozó 
szerepét leginkább a kommuni ká-
ciós képességekkel és készségekkel 
kapcsolatban hangsúlyozzák.

__________________________________ __

________________________________ ____

______________________________ ______

____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

Spence (1983) a szociális kompe ten -
cián belül nem különbözteti meg
a makro- és mikrokészségeket.

__________________________________ __

_________________________________ ___

_____________________________________ 

_____________________________________

A mikrokészségek között található 
a szociális percepció, valamint 
a ver bális és a nem verbális 
kommu nikáció készségei.

__________________________________ __

______________________________ ___ ___

_________________________________ ___

_____________________________________ 

________________________________ ___ __

_____________________________________

2   Olvasd el az alábbi szöveget, és fogalmazd meg az állítással kapcsolatban álláspontodat!

Williams James, a Harvard Egyetem pszichológusa bebizonyította: hogy nemcsak az érzelmeink váltanak ki bi-
zonyos gesztusokat, hanem fordítva is, a gesztusok érzelmeket.

Írjál konkrét példákat! Hasonlítsátok össze egymás megoldásait! Mit tapasztaltatok?

Az érzelmek váltanak ki gesztusokat A gesztusok váltanak ki érzelmeket

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
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A közösségek belső  v i lága(i)A  közösségek belső  v i lága(i)

3   Mit jelentenek számodra az alábbi kifejezések? Értelmezd őket oly módon, hogy mondatokat alkotsz velük!

boldogság  ________________________________________________________________________________________________________________ 

szerelem  __________________________________________________________________________________________________________________

gyűlölet ___________________________________________________________________________________________________________________

aggodalom ________________________________________________________________________________________________________________

közöny  ____________________________________________________________________________________________________________________

bánat  ______________________________________________________________________________________________________________________

4   Keresd ki a kakukktojást a felsorolásokból! Melyik szónak eltérő a jelentése? Húzd alá ezeket! 

a) öntelt, nagyképű, gőgös, rátarti, szépreményű  

b) duzzogó, sértődött, akaratos, makrancos 

c) epés, keserű, fanyar, derűlátó, csüggedt  

d) kaján, cinikus, kárörvendő, készséges, rosszmájú

5   Olvasd el az alábbi verset, amelyet Caius Valerius Catullus római költő írt! 

Gyűlölök és szeretek

„Gyűlölök és szeretek. Kérded tán, mért teszem én ezt.
Nem tudom, érzem csak: szerteszakít ez a kín.”
 (Fordította: Devecseri Gábor)

6   Mit gondolsz a versben szereplő érzelmekről? Elképzelhető-e számodra az az érzésvilág, amelyről a költő ír? 
Indokold meg a válaszodat!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

7   Milyen tulajdonságok felsorolásával tudnád önmagadat jellemezni? Írd ide őket!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

a)  Kérd meg padtársadat, hogy kölcsönösen jellemezzétek egymást 5-5 tulajdonság említésével. A padtársadról 
gondoltakat írd ide:

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b)  Milyen érzelmeket váltott ki bennetek az, amit olvastatok? Hasonlítsátok össze munkáitokat, és beszéljétek 
meg a tapasztalatokat!

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Mit jelent a nem verbális kommunikáció kifejezés? 
2.   Mit jelent számodra az érzelem kifejezés? 
3.   Mit jelent a „testbeszéd” kifejezés? 
4.   Milyen jellemzői lehetnek egy „giccses” alkotásnak? A képek 

segítséget ad(hat)nak a válaszhoz!
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Vegyünk részt a közügyekben!1.28   
1   Keresd meg az egyes fogalmakhoz tartozó meghatározásokat! Kösd össze őket!

Közügy  Minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterüle-
tet jelent, amelyet – rendeltetésének megfelelően – bárki használhat, 
(te hát közhasználatú) és amely ekként van bejegyezve az ingatlan-nyil-
ván tartásba.

Közvagyon  Az emberek közös álláspontjának vagy nézeteinek kifejeződése, ame-
lyek közügyekről és a köz problémáiról folytatott kritikai viták során 
alakulnak ki.

Közterület  Magánszemélyek és vállalkozások járulék- és adófi zetési kötelezettsé-
geinek összessége.

Közvélemény  Az olyan társadalmi vagy társadalmi hatással bíró jelenségek minősül -
nek, melyek a közfelfogás szerint az egyén érdekein túl mutatnak, és 
az egész közösség számára fontossággal bírnak.

Közteher  Pénzben kifejezhető anyagi javak és jogok összessége, amelyek egy 
nagyobb közösség, önkormányzat vagy az állam tulajdonában vannak.

2   A fenti táblázat alapján fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy milyen felelősséget és milyen kötelezettsége-
ket jelenthet számodra egyrészt diákként, másrészt később munkavállalóként a közügyekben történő rész-
vétel! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Egészítsd ki a következő mondatokat a felkínált kifejezésekkel!

közügyet           önálló           függetlenül           ellenőrzési

Az önkormányzás fogalma a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott helyi közösség ____________________________

_____________________ működik, és saját ügyeiben ______________________________________  döntési jogosultsággal 

rendelkezik. A helyi önkormányzatok esetében a fent említetteken túl ez abban nyilvánul meg, hogy a kormány 

csak ______________________________________ jogkört gyakorolhat felettük. Helyi _________________________________ 

csak kivételesen és csak törvény utalhat más szervezet feladataira és hatáskörébe.
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4   Egy települési önkormányzat működtetésében az alábbi személyeknek, illetve testületeknek van meghatá-
rozó szerepe. Azonosítsd ezeket a rendelkezésre álló kifejezésekkel!

A _________________ feladata a képviselőtestülettel közösen az adott 
település irányítása. Meghatározza a hi va tal fela datait, előké szíti és 
végrehajtja a döntéseket. Meg szer vezi az önkormányzat mun ka-
rendjét.

A _____________________ feladatköre szerteágazó. Az önkor mány zati 
ügyek szabályozása (rendeletalkotás), a helyi adófajták és azok mér-
tékének meghatározása, az önkormányzati tulajdon tekintetében 
a tulajdonost megillető jogok gyakor lása is a ha táskörébe tartozik.

________________ közreműködnek az önkormányzati feladatok meg-
valósításában. Különösen jelentős szerepük van a döntés-előkészí-
tésben, a döntések végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésé-
ben. Tagjaik nagyrészt a képviselő-testület tagjai, de lehetnek tagjai 
nem képviselők is.

_______________________ a polgármesteri hivatal közigazgatási ve ze-
tője.

Az __________________ feladata a polgármester helyettesítése, mun-
kájának segítése. A polgármester javaslatára a képviselőtestület vá-
lasztja titkos szavazással.

5   Olvasd el az alábbi hirdetményt! Húzd alá a szövegben azokat 
a részeket, amelyek a választáson történő rész vé telről rendel kez-
nek! Válaszolj az alábbi kérdésekre!

Kik vehetnek részt a választáson?

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Kikre lehet szavazni?

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

Milyen lehetőségei vannak az állampolgároknak a szava zás sal kap-
csolatban?

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Mutasd be a magyarországi választási rendszer legfontosabb ismérveit! 
2.   Foglald össze, hogy miért fontos az egyén számára a közügyekben való részvétel!

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést. 

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. 

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló 

kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, 
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY

alpolgármester

bizottságok

jegyző

képviselőtestület

polgármester
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A nemzet ünnepei1.29   
1   Keresd meg az ünnepekhez tartozó dátumokat! Kösd össze az egybetartozó elemeket!

                 Ünnep neve                     Időpontja

az 1848-as forradalom ünnepe május 1.

a munka ünnepe február 25.

a nemzeti összetartozás napja augusztus 20.

az államalapítás ünnepe október 6.

az aradi vértanúk emléknapja június 4.

a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja március 15

az 1956-os forradalom ünnepe június 19.

a holokauszt áldozatainak emléknapja október 23.

a független Magyarország napja április 16.

2   Az alább látható történelmi személyeket illeszd a fentebb olvasható eseményekhez, amelyekben szerepet 
vállaltak, vagy valamilyen módon érintettek voltak!

3   Az alábbi képeken az 1848-as pesti forradalom fontosabb eseményeit láthatod. A szereplők közül többen 
naplót vezettek, amelyben saját nézőpontjukból örökítették meg a történeteket. Ezek a dokumentumok fontos 
adalékokat szolgáltatnak a történelmi események alaposabb megismeréséhez. Olvasd el az alábbi szövegeket!

 Preiszler József korabeli színezett tollrajza Thorma János: Talpra magyar! Vasárnapi Ujság 45. évf. 11. sz. 
   (1898. márczius 13.) 

a) Keresd ki a szövegekben azokat a részeket, amelyek a képeken látható eseményekre utalnak! Húzd alá őket!

1848-ban Jedlik Ányos volt a Bölcsészettudományi Kar dékánja, akinek feljegyzései fennmaradtak erről 
a napról.
A mozgalmak annyira kifejlődtek, hogy a’ kávéházokban összecsoportosult és Pető�i költő vezérlete alatt álló 
sokaság martzius 15-én 1/2 tíz órakor a mérnöki és orvosi i�júságot az előadások alatt megrohanván, azt ma-
gához csatlakozásra buzdította. Ezekkel egyesülve, 10 órakor épen az egyetemi nagyobb épülethez értek, hol az 
előadásokból szétbocsátott bölcsészetiek borzasztó lárma között egyesülvén, az egyetemi épület előtt megálla-
podott, és minekután Pető�i által ezen alkalomra költött nemzeti dal, és nagyobb részint már Kossuth Lajos mint 
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országgyűlési követ által is indítványozott 12 pont egekig ható éljenzések között felolvastatott volna, az egész 
tömeg Landerer könyvnyomdájába vonult, hol az említett pontok és dalnak minden censura nélküli kinyomta-
tását kieszközlötte. Ez nap délután a bölcsészeti i�júságnak nagyobb része az előadásokon megjelent, és magát 
akép viselte, mintha mi sem történt volna. 

Pető�i naplójában az alábbiakat olvashatjuk:
A kávéházban azon határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi i�júságot, s majd teljes erővel kezdjük meg a nagy 
munkát. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, a mint az utcára léptünk, s ez egész késő estig tartott, 
de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. Az orvosi egyetem udvarában ismét fölolvasta Jókai 
a proclamatiót és én elmondtam a Nemzeti dalt. Innen a mérnökökhöz, ezektől a seminariumba a jogászokhoz 
vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. A seminarium csarnokában elénk állott 
egy professor és ezt mondta nagy pathossal: – Urak, a törvény nevében!

Többi szavait elnyelte a sokaság mennydörgő kiáltása, s a tisztelt tanár többé nem juthatván szóhoz, szépen 
elkotródott. A jogászok rohantak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. Közülük Vidacs emelt szót, elmondta, 
hogy professoraik a tartandó lakomábani részvevést eltiltották kicsapási büntetés mellett. Kacaj és bosszankodó 
kifakadások a hallgatóságban. De a lakoma már csak mellékes dolog volt. Jókai ismét fölolvasta a proclamatiót 
s a tizenkét pontot, s én velem elszavaltatták a Nemzeti dalt. Mindkettőt fanatikus lelkesedéssel fogadták 
s a refrainban előjövő „esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt. – Most men -
jünk egy censorhoz, és vele írassuk alá a proclamatiót és a Nemzeti dalt! kiáltott valaki. – Censorhoz nem me-
gyünk, feleltem, nem ismerünk többé censort, el egyenesen a nyomdába!

Jókai Mór az alábbiakat jegyezte fel erről a napról: 
Vasvári Pál hítta fel közgyűlésre a tanuló i�júságot, s az egy akarattal követte a vezéreket; künn, az egyetemi piac 
közepén már ekkor túláradt néptömeg közepett adá elő Vidács P(ál), miképp gátoltatott az egyetemi �iatalság 
e mozgalmakbani részvételtől, tanáraik mily kicsinységes fenyegetődzésekkel akarták a meggyulladt lángokat 
eloltogatni. Mondá, hogy megötödöltetéssel fenyegettetének. Általános kacaj és zúgás. Ekkor a nép szónokai közül 
Jókai harmadszor is nyílt piacon felolvasá a proklamációt, s Pető�i elszavalá fentebbi dalát, melynek végeztével 
rögtön elhatároztatott, hogy a nép a proklamáció első pontját, a sajtószabadságot, saját önhatalmánál fogva 
teljesülésbe veendi, mit meg is tett, innét tömegestül Landerer és Heckenast nyomdájába menvén, hová a rend 
és béke fönntartása tekintetéből választmányi tagokul Pető�i, Vasvári, Vidács és Jókai küldetének be, a nyom-
datulajdonost felszólítandók, hogy kívánja-e az el nem kerülhető kényszerítés be nem váltával a kikiáltott 
12 pontú programot s Pető�i felolvasott költeményét cenzúra nélkül kinyomtatni. A nyomdatulajdonos engedett, 
s a kívánt iratok rögtön németre is lefordítva néhány pillanat múlva a gyors sajtó alól ezrével kerültek elő, mely-
nek példányai egész délig osztattak ki a szakadó eső dacára szüntelenül gyülekező közönségnek.

b)  Találsz hasonlóságokat és eltéréseket az események megítélésében a fenti dokumentumokban? Vitassátok 
meg ezeket!

c)  Írd ki a szövegekből azokat a kifejezéseket, amelyeknek a jelentését nem értetted vagy a szó alakját szokatlan-
nak találtad! Keressétek meg közösen az egyes szavak jelentéseit! 
Mutatunk egy példát! Hítta= hívta, felhívta, mondá= mondja

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A fejezet összefoglaló kérdései
1.   Melyek a legfontosabb nemzeti ünnepek Magyarországon? 
2.   Miért fontos a történelmi /vallási és egyéb eseményekhez kötődő ünnepek megtartása és a hagyományok ápo-

lása? 
3.   Milyen helyi ünnepek és/vagy hagyományok megtartása jellemző arra a településre, ahol te élsz? 
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Zárszó1.30
1   Eltelt az első tanév. Értékeld az Osztályközösség-építő programot oly módon, hogy az alábbi állításokra

1–5 pont közötti értékeket adhatsz, ahol 1 = a leggyengébb és 5 = a legmagasabb értéket képviseli. 

Állítások Értékelés

A tanulók aktivitása a program óráin. 1          2          3          4          5

A program érdekessége. 1          2          3          4          5

A program hasznossága. 1          2          3          4          5

A programot vezető pedagógus tevékenysége. 1          2          3          4          5

Az osztály közösséggé válásának indexszáma. 1          2          3          4          5

2   Fogalmazz meg három tanácsot egyrészt a jövendő kilencedikesek számára, másrészt a magatok számára, 
a 10. évfolyamra, annak érdekében, hogyan lehetne az Osztályközösség - építő programot még hatékonyab-
ban és eredményesebben működtetni!

A jövendő kilencedikesek számára Saját osztályom számára, a következő tanévre

1. _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______________________________________ ______________

_____________________________________________________ __

___________________________________________________ ____

___________________________________ ____________________

2. _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______________________________________ ______________

_____________________________________________________ __

___________________________________________________ ____

___________________________________ ____________________

3. _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______________________________________ ______________

_____________________________________________________ __

___________________________________________________ ____

___________________________________ ____________________

3   Javasolj 3 leckét azok közül, amelyeknek a feldolgozását a program szempontjából különösen fontosnak 
tartod! Indokold választásodat!

Előnyök Hátrányok
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4   Milyen szeretnék lenni? Ezt a kérdést sokszor feltesszük magunknak. Az alábbi táblázatban válaszlehető -
sége ket kínálunk. A számok bekarikázásával értéksorrendet állíthatsz fel a magad számára. Indokold meg, 
hogy melyik tulajdonságot jelölted az első helyen és miért! Azt is indokold, hogy melyik tulajdonságot tar-
tottad a magad számára a legkevésbé vonzónak!

Független 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 A leginkább vonzó tulajdonság számomra

                                                                  , azért, 

mert                                                                    

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

A legkevésbé vonzó tulajdonság számomra

                                                                     azért,

mert                                                                    

                                                                             

                                                                             

                                                                             

Együttműködő 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Becsületes 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Sikeres 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Érzelmes 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Logikus gondolkodású 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Másokat támogató 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Kalandokra kész 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Felelősségteljes 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Gazdag 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Kapcsolatokat építő 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Szeretetteljes 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

5   Hasonlítsátok össze a kapott eredményeket! Melyik az a három tulajdonság az osztályban, amely a legtöbb-
ször szerepelt az 1-2-3. helyen? Másoljátok őket ide!

1 ________________________________ 2 ________________________________  3 ________________________________

Melyik az a három tulajdonság az osztályban, amely a legtöbbször szerepelt az 10-11-12. helyen? Másoljátok 
őket ide!

1 ________________________________ 2 ________________________________  3 ________________________________

6   Milyen következtetéseket tudsz ebből levonni? Milyen előnyeit és milyen hátrányait látod az osztály(társak) 
választásainak? Írd be ezeket az alábbi táblázatba!

Előnyök Hátrányok

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    

Javaslatok a tanév végén:

1.   Tedd el ezt a füzetet! Az adatok és egyéb információk sokat segíthetnek a következő években a közösség to-
vábbi erősítésében! 

2.   Ismételjétek félévente ezeknek a kérdéseknek a kitöltését, és akkor is készítsetek számvetést a válaszokról! 
3.   Gondolkozz el azon, hogy melyek voltak azok a leckék, amelyek különösen megragadták a fi gyelmedet! 

Mi lehetett ennek az oka? 
4.   Azon is gondolkozz el, ha semmit sem találtál a programban, amely megragadta volna az érdeklődésedet, 

akkor vajon ennek mi lehetett az oka? 
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