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Kedves Diákok!

Tankönyvünkkel ebben a tanévben is az a célunk, hogy a leckék feladatain, játékain, gyakorlata-
in keresztül együtt gondolkodásra, beszélgetésre, a világ jelenségeinek közös felfedezésére, ér-
telmezésére hívjunk benneteket. 

Folytonos változásban élünk. Változnak körülményeink, szűkebb és tágabb környezetünk, 
átalakul a világ, változunk mi magunk is az életkorral, gyarapodó tapasztalatainkkal. A tankönyv 
első két fejezete önmagunk és kötődéseink vizsgálatára fókuszál: hogyan változunk, alakulunk, 
fejlődünk? Milyen családi, baráti, szerelmi kötelékek határozzák meg fejlődésünket? Milyen örö-
mökkel és gondokkal küzdünk? Milyen közösségeket építünk? Milyen célok, vágyak, kihívások 
szervezik életutunkat? Milyen nehézségekkel kell szembenéznünk? Milyen tapasztalatokat szer-
zünk önmagunkról és társas kapcsolatainkon keresztül másokról? 

A második félévben a tágabb értelemben vett világ megismerésével foglalkozunk. Sorra 
vesszük emberi mivoltunk legfontosabb motívumait, elgondolkodunk közösen a tudományos és 
művészi látásmód jellegzetességein. Megvitatjuk, hová jutott mára a fejlődésben az örökké kí-
váncsi, folyton újat kutató emberiség, hogyan hatnak az általa keltett változások rá és környeze-
tére. Elgondolkodunk a technikai fejlődés eredményein, megvizsgáljuk ezek előnyeit és veszélye-
it. Elgondolkodunk a valós és virtuális társadalmak jelenségeiről, és arról, vajon mit tartogat az 
emberiség számára az előre nem látható jövő. 

A projektórákon alkalmatok lesz a gyakorlatban is összegezni tapasztalataitokat. Számítunk 
színes egyéniségetekre, alkotókedvetekre, együttműködési készségetekre, fantáziátok szárnya-
lására. 

Tartalmas munkát, maradandó élményeket kívánunk:
a könyv szerkesztői

Ha szívesen szerepelsz és könnyen beszélsz az érzéseidről, az ezzel a jellel ellátott feladatok 
megoldása nem okoz majd gondot számodra.

Előfordulhat, hogy néhány feladat megoldása egy kicsit nehezebb lesz számodra. Ha ezt a 
jelet látod, jusson eszedbe: a tanárod segítségére mindig számíthatsz!

Beköszöntő

Európai Szociális
Alap
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Helyem
a világban

Az első fejezet leckéi a kapcsolatokról szólnak. A kapcsolatról önmagunkkal, családtagjainkkal, 
barátainkkal, szerelmünkkel. Ezerféle szálon kötődünk másokhoz, ezeknek a kapcsolódások-
nak a természetét vizsgáljuk meg a játékok és feladatok segítségével.  
Gondoljuk át együtt az emberi életút állomásait, az emberi kommunikáció jellegzetességeit!  
Vitassuk meg, miért fontos önmagunk és mások elfogadása, beszélgessünk a kapcsolatok  
nehézségeiről és szépségeiről! Hogy miért van szükségünk egymásra, mit tudunk adni mások-
nak, és milyen támogatásra vágyunk. 
Kapcsolataink segítenek abban, hogy megtaláljuk helyünket a világban.

NT_98791_Etika_11_TK_20210525.indd   5 2021. 05. 25.   18:33



6

1. Ki vagyok én?

• Milyen hangulata van a képnek?
• Mi járhat a lány fejében, miközben magát nézi az ablakban?
• Ti hogyan látjátok magatokat, amikor a tükörbe néztek?

1. Hangoló – A zene ereje
a) Hallgass meg csendben, behunyt szemmel valamilyen megnyugtató, lélekemelő zenét, 

amelyet a tanárotok hozott számotokra! Vegyél mély lélegzetet, engedd, hogy hasson rád 
a dallam! Milyen színek, képek jelennek meg benned a zene hallgatása közben? Ilyen han-
gulata van a zenének? Miután meghallgattad, oszd meg padtársaddal az élményeidet!

b) Amikor zenét hallgatunk, a zene különböző érzéseket vált ki belőlünk. Van olyan, hogy va-
lamilyen emléket idéz fel, eszünkbe juttat korábbi tapasztalatokat, érzéseket. Neked van 
kedvenc zenéd? Miért szereted? Milyen érzéseket vált ki belőled, amikor meghallgatod?

c) Készíthettek rövid bemutatót a következő órára, amelyben megmutatjátok a kedvenc ze-
néteket. Mesélhettek a zenekarról, a zenészről, a zeneszerzőről, aki alkotta, és arról is, 
hogy miért áll közel a szívetekhez.

2. Szerepeim
Figyeld meg az ábrát! 

ÉN

osztálytárscsapattag

unoka

gyerek szomszéd

testvér
barát
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a) Másold be az ábrát a füzetedbe, és egészítsd ki, ha eszedbe jut más szerep is, amelyben 
élsz! Különböző színekkel jelöld a saját ábrádon, hogy melyik szereped mennyire fontos 
számodra! Nem kell megmutatnod senkinek, magadnak készíted! Színezés előtt beszél-
gessetek róla, hogy milyen színnel jelölnétek a számotokra fontos, kevésbé fontos és nem 
fontos szerepeket! Van olyan szín, amelyet többen is használnátok? 

b) Gondold át, mennyiben változtak a szerepeid és jelentőségük az elmúlt évben! Mi ezek-
nek a változásoknak az oka?

3. Szövegeljünk! – Kapcsolatom önmagammal
a) Értelmezzétek közösen az alábbi verset! Mit fogalmaz meg önmagáról az írója?

„Együtt alszom és együtt ébredek,
együtt megyek reggelente vele,
sohasem hagy ott,
ő sohasem más,
együtt veszekszünk,
s együtt örülünk,
mindig olyan, amilyennek én szeretem.”

Galla Ágnes: Én meg én

b) Miért fontos, hogy szeressük magunkat? Milyen károkat okozhat, ha valaki nem szereti ma-
gát eléggé?

c) Gondold át a kapcsolatodat saját magaddal! Milyen a viszonyotok? Kell-e rajta javítani? 
Figyeld meg, hogyan beszélsz önmagaddal! 

d) Írj magadnak egy levelet úgy, mintha egy barátodnak írnád! Írhatsz bátorító szavakat, 
adhatsz tanácsokat a jelenre vagy a jövőre vonatkozóan, vagy azt is megírhatod, mit sze-
retsz benne (magadban).

4. Életutam
Vegyél elő egy papírt, és rajzolj rá egy utat, mintha egy térképet rajzolnál! Ez az út fogja jel-
képezni az életedet. Próbáld az úton jelölni, hogy hogyan alakultak a dolgaid! Milyennek 
ábrázolnád a gyermekkorodat: egyenes volt és békés, vagy kacskaringós? Voltak közben 
kátyúk, hidak vagy szakadékok? A különböző fontos eseményeket írd az út mellé, vagy raj-
zold le őket olyan módon, hogy te tudd, mi mit jelent! Például egy szív és benne egy 1-es  
szám = az első szerelem; házikó = költözés. A lényeg, hogy az ábrák, amiket rajzolsz, neked 
jelentsenek valamit. Nem kell megmutatnod senkinek. 
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5. Nézegető – Élettörténetek
Nézd meg az alábbi képeket! Párban válasszatok egyet az emberek közül, és találjatok ki 
nekik egy élettörténetet! Kik lehetnek ők? Miken mentek keresztül? Hol tartanak most? Mik 
a terveik a jövőre nézve? Milyen lehet a viszonyuk saját magukkal?

6. Dráma – Kedvenc pillanatom 
Alakítsatok négy-öt fős kis csoportokat! Mindenki válasszon ki az életéből egy fontos és bol-
dog pillanatot vagy eseményt, amelyet szívesen megosztana a többiekkel! Meséljétek el 
egymásnak, majd az élmény „gazdája” állítsa be a többieket egy szoborcsoportba, amely 
ezt a pillanatot, eseményt örökíti meg! Kik voltak a szereplői? Kiben milyen érzések voltak? 
Próbáljátok a testtartással és az arckifejezéssel kifejezni ezeket az érzéseket! Menjetek sor-
ba mindenki „kedvenc pillanatán”! Az elkészült szobrokról fényképet is készíthettek a telefo-
notokkal.

7. Tükröm, tükröm
a) Beszéljétek meg, hogy az alábbiak közül melyek pozitív, és melyek negatív tulajdonságok!

határozott  halogató  megfontolt  önző  céltudatos  pimasz

érdeklődő  félénk  kötelességtudó  képmutató  akaratos  nyitott

b) Rajzolj egy tükröt a füzetedbe! A tükör belsejébe 
írd bele azokat a jellemzőidet, amelyeket szeretsz 
magadban, amelyek miatt értékesnek tartod ma-
gad, a tükrön kívülre pedig azokat a tulajdonsá-
gokat, amelyeken változtatni szeretnél! Külső (a 
testedre, ruházatodra vonatkozó) és belső (a sze-
mélyiségedre vonatkozó) tulajdonságokat egya-
ránt írhatsz. Gondold át, milyen lépéseket kell 
tenned azért, hogy változtass azokon a dolgokon, 
amikkel nem vagy elégedett!
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8. Névjegy
Vegyél elő egy névjegy méretű papírt! Írd rá a 
nevedet, ha van, akkor a becenevedet is! Írd rá 
szakmaként valamilyen jellemző elfoglaltságo-
dat! Ez lehet az is, hogy tanuló, de lehet valami 
olyasmi, amit közelebb érzel magadhoz, példá-
ul könyvmániás, Xbox-guru, életművész. De ko-
ráld ki a névjegyet valamilyen rád jellemző szín-
nel, logóval, ábrával, majd mindenki tűzze ki a 
sajátját a faliújságra!

9. Amiben hasonlítunk 
a) Álljatok körbe! Egyenként vegyétek végig az alábbi jellemzőket! A tanár vagy egy önként 

jelentkező a körön kívül felolvassa ezeket a jellemzőket. Akik úgy gondolják, hogy az adott 
jellemzés igaz rájuk, cseréljenek helyet! Kitalálhattok ti is újabb tulajdonságokat, ame-
lyek esetleg többekre igazak lehetnek.
– akik szeretik az állatokat
– akik barna hajúak
– akiknek a kedvenc évszaka a tavasz
– akik takarékosak
– akik minden helyzetben könnyen 

feltalálják magukat
– akik többnyire kedvesek

– akik jószívűek
– akik vagányak 
– akik úgy érzik, hogy elég gyakran 

belevágnak mások mondanivalójába
– akik úgy gondolják magukról, hogy nem 

képesek koncentrálni a lecketanulás 
közben

Tipp: A játékot felpörgethetitek úgy, hogy középen áll valaki, aki elfoglalja annak a helyét, 
aki épp helyet cserél valakivel.

b) Beszéljétek meg a tapasztalataitokat!
• Melyik volt az az állítás, amelyikben teljesen biztos voltál?
• Melyik állítás volt az, amelyről nehezen tudtad eldönteni, hogy jellemző-e rád? 

10. Levezető kör – „Életút” karkötő
Vegyetek elő gyöngyöket! Hallgassátok meg újra a zenét, és közben az „életút térképetek” 
(4. feladat) alapján válasszatok olyan színű, formájú gyöngyöket, amelyek kifejezik a külön-
böző eseményeket, majd fűzzetek egy karkötőt magatoknak! Az életetek „nyugis”, kevésbé 
eseménydús időszakait jelképezhetik egyszínű, apró gyöngyök. Ha van kedvetek, beszélges-
setek róla, hogy  melyik színnel mit fejeztek ki, milyen színeket használtok a pozitív és nega-
tív eseményekhez!
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2. Családban

Nézzétek meg a fenti képet! 
• Szerintetek miben különbözött egy család élete 100 évvel ezelőtt?
• Milyen lehetett a viszony a gyerekek és a szülők vagy a testvérek között?

1. Hangoló – Köszöntés
a) Sétáljatok összevissza a teremben! Köszönjetek mindenkinek, aki szembe jön, de minden 

köszöntés legyen más! Köszönhettek szóval, mozdulattal, érintéssel, arcjátékkal – bármi-
lyen köszöntő gesztus jó. 

b) Milyen köszöntés illik az alábbi helyzetekhez? 
Találkozol egy barátoddal  
Hivatalos helyre telefonálsz 
Egy tanárod jön szembe a folyosón  
Segítséget kérsz egy eladótól a boltban
Megszólítasz valakit, aki tetszik neked 
Hazaérsz az iskolából, és találkozol valamelyik szülőddel
Egy idős embertől kérsz útbaigazítást az utcán

c) Ismertek más kultúrákban, más népeknél használatos üdvözlési formákat? Közösen sorol-
jatok fel néhányat!
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2. Félig felnőtt?
a) Milyen érzések, lelkiállapotok, hangulatok olvashatók le a képekről? Mondjatok minél 

többet! Magyarázzátok meg, milyen részlet (mozdulat, arckifejezés, környezet) fejezi ki 
azt az érzelmet! 

b) Képzeljétek bele magatokat valamelyik képen látható fiatal helyzetébe! Mit mesélhetne? 
Az alábbi mondatkezdések segíthetnek. 

Nyáron elmentünk együtt…
Nálunk, ha ünnep van… 
Ha elakadok a leckémben… 
Gyakran leszidnak amiatt, hogy… 
Nem jó érzés, amikor…
Anyáék büszkék rám, mert…
Ha tanácsra van szükségem… 
Nem szoktam elmondani otthon, ha bánt valami… 
Jó érzés, hogy…

NT_98791_Etika_11_TK_20210525.indd   11 2021. 05. 25.   18:34



12

3. Szövegeljünk! – A lemez két oldala  
Olvassátok el a következő írást arról, mennyire másképpen beszélünk ugyanarról a problé-
máról attól függően, hogy elkövetői vagy elszenvedői vagyunk az adott helyzetnek!

Janikovszky Éva: A lemez két oldala
Rendcsinálás [részlet]

A LEMEZ EGYIK OLDALA:

Előadja az anyuka, ezúttal gyermeki minőségében saját édesanyjához intézve szavait, 
amikor a vasárnapi kirándulásról hazatérve észreveszi, hogy a nagymama már megint ren-
det rakott a ruhásszekrény felső polcán.

Anyuka drága, én nem tudom, hányszor mondjam még anyukának, hogy végre 
megértse, hogy az én szekrényemben ne tessék turkálni, ne tessék kutakodni, az én 
holmimat nem kell rendbe rakni, nem kell összehajtogatni, nem kell szennyesbe tenni, 
nem kell megvarrogatni, az én holmimat tessék békén hagyni!

És azzal se fárassza magát anyuka, hogy kiválogassa, hogy mire nincs szükségem, 
mit lehet a Vargáné lányának adni, és mit lehet kidobni, mert csak hányódik itt és csak 
porfogó. Most mért sértődik meg anyuka, talán nem anyuka dobta ki tavaly is azt a 
pamutmintát, amit a főnöknőm adott, hogy Karcsi hozzon neki Bécsből egy motring
gal, mert nem jött ki a kendőjére a rojt? Erre már nem tetszik emlékezni? És hol van az 
a kis zöld tégely, ami itt volt a sálak alatt? Hogy az üres volt? Úristen, csak nem dobta ki? 
Hát hogy lett volna üres? Abban volt az a krém, amit Margó kapott Párizsból, ami egy 
nap alatt eltünteti a ráncokat. Igenis az a maszat, az volt a krém, és nem volt büdös, 
drága anyuka, ehhez talán mégis én értek jobban, hanem mélytengeri alga volt, és an
nak ilyen az illata, és engem nem érdekel, hogy anyuka azt hitte, hogy az már megrom
lott, és nekem hiába tetszik hozni a tégelyt kimosva, nekem az a büdös maszat kell, 
amit ki tetszett belőle sikálni! […]

Én nagyon szépen megkérem az anyukát, de nagyon szépen, hogy a jövőben a saját 
szekrényében turkáljon és rendezkedjen és ne az enyémben, mert… Könyörgök anyu
ka, ne tessék sírni, és ne tessék azzal jönni, hogy majd ha az anyuka nem lesz, mert 
mégiscsak tűrhetetlen, hogy anyukának már semmit se lehet mondani!
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A LEMEZ MÁSIK OLDALA:

Előadja ugyanaz az anyuka, a jogos felháborodástól kissé emelt hangon, visszautasítva 
kamaszfia minősíthetetlen hangú megjegyzését.

Hát hogy beszélsz te az anyáddal? Mi az, hogy mért kutakodom és turkálok a polco
don? Hát hol hallasz te ilyet és honnan veszed a bátorságot? Hát vedd tudomásul, édes 
fiam, hogy ha én rendet rakok ezen a szeméttelepen, ahol kupacokban áll a fölösleges 
limlom, ahol csak és kizárólag a füzeteidnek és a könyveidnek nincs helye, akkor te 
nekem csak egyet mondhatsz, azt, hogy köszönöm szépen! De nálad az a köszönet, 
hogy anyádra támadsz!

[…] Mit tudom én, hogy hol vannak a Blaskovics bélyegei, nem, nem voltak a nagy 
gyufás dobozban, abba belenéztem, abban nem volt semmi, te csak ne rajtam keresd a 
százforintos bélyegeket, hanem tartsál rendet! És igenis a konzervdobozt is kidobtam az 
ócska gomb focikkal, mert benőhetne már végre a fejed lágya, és ha az volt az olimpiai 
csapat, akkor is kidobtam, és a két koszos üveget is kidobtam, csak bűzlöttek itt, bánom 
is én, hogy denaturált szesz volt benne a bogaraidhoz, te csak ne oktasd ki anyádat!

Addig örülj, amíg van, aki rendet rak utánad, várj csak, majd ha én már nem le
szek, akkor majd megnézheted azt a polcot! Péter! Most hová rohansz, hát mégiscsak 
tűrhetetlen, hogy már beszélni se lehet veled!

a) Beszéljétek meg, hogy mi volt a véleménykülönbség oka a két szituációban! Mit gondol-
tok róla? Kinek volt igaza? Jogos volt-e az anyuka édesanyjával/fiával szembeni felhábo-
rodása?

b) A szövegekből az anyuka véleményét ismerhettük meg. De vajon mit gondolhat a másik 
két szereplő – a nagymama és Péter?  Tegyetek ki középre egy széket!
• A székre kiülők először a nagymama szemszögéből vizsgálják meg az eseményeket! 

 Önként jelentkezők üljenek ki a székre, és fogalmazzák meg a nagymama véleményét a 
helyzetről!

• Másodszor Péter szempontjai következnek, ismételjétek meg a feladatot így!

Közösen beszéljétek meg, hogyan lehetne megoldani ezt a két konfliktust, hogyan lehetett 
volna megfelelően kommunikálni!

4. Családtípusok
Nézd meg az alábbi képet! Melyik hasonlít legjobban a te családodra? Készíts hasonló rajzot 
a saját családodról vagy azokról, akiket a családtagjaidnak tartasz!
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5. Kommunikáció a családban
A Csók, Anyu című filmben a családtagok kommunikációja írásban, egy konyhai üzenőtáblán 
történik. Olvassátok el az üzeneteket, majd beszéljétek meg az alábbi kérdéseket!

Ma későn jövök haza. Hozzátok el a tisztítóból 

az öltönyömet! Szombatra meghívtam Karcsi 

bácsiékat ebédre. Mondjátok meg a Dokinak, hogy 

a héten nem tudok vele futni! Apátok

Mari! Hozzál tejet, kenyeret, vajat, tojást; 

ma este nem tudok hazajönni. Vacsora a 

hűtőben! Csók, Anyu

Peti! Az ebédet kitettem a gázra, 
a krumplit úgy melegítsd, hogy 
közben keverjed, mert különben 
odaég! Csináld meg a leckédet! 
Csók, Anyu

Én sem tudok bemenni, későn jövök haza. Túlórázom! Mari, menjél be, légy szíves! Majd vasárnap beszélünk. Apátok

Meg kell beszélnünk a to vább-
tanulást! Mari

Anyu, ötszáz forintot be kell fi zet-ni az iskolába, tedd ki, légy szíves! Kaptam egy intőt földrajzból, de nem én tehetek róla, a Lisznyai kezdte. Írd alá! Peti

Menjetek be nagymamához a kór ház -ba, vigyetek neki na ran csot, én most nem érek rá! Csók, Anyu

• Mit tudtatok meg a Kalmár családról? Mit tudtunk meg a szereplőkről?
• Milyen problémákat láttok a Kalmár család életében? Mi lehet ezeknek a problémáknak az 

oka?
• A film 1986-ban készült, akkor még nem volt mobiltelefon. Mennyiben lenne másféle a csa-

ládtagok kommunikációja ma? 
• Mennyiben lennének mások az üzenetek témái napjainkban?
• Ti is szoktatok fontos kérdéseket üzenetváltásban „megbeszélni” a családtagjaitokkal?
• Válasszatok ki egyet a fenti témák közül, és játsszátok el, hogyan zajlik mindez személyes 

kommunikációban!
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6. Ha nekem saját családom lesz… 
a) Keress példát arra, amit majd te is 

úgy szeretnél csinálni a felnőtt éle-
tedben, ahogy a szüleidtől tanul-
tad! Ha szeretnél, mondj példát 
arra is, amit másképp tervezel 
majd felnőttként, mint ahogy 
most van! 

b) Ismersz olyan könyvet, filmet, 
amelyik egy család humoros, kü-
lönleges, esetleg zűrös hétköznap-
jairól szól? Mesélj róla! 

c) Milyen levelet írnál a leendő gyer-
mekednek a kamaszkorról, a ka-
maszkori örömökről, nehézségek-
ről, családi viszonyokról? Ha van 
kedved, olvasd fel a többieknek!

7. Kik az én családom? Mit szeretek bennük?
A család nem feltétlenül jelenti az apa-anya-gyerekek felállást. Sokszor van, hogy az élet 
máshogy alakítja a környezetet, amelyben felnövünk. Az a fontos, hogy megtaláljuk benne 
azokat az embereket, akikhez kötődhetünk, akikben megbízhatunk, akik szeretnek minket. 
Készíts PPT-t vagy posztert a legszűkebb közösségről, amelyben élsz, arról, amit a családod-
nak hívsz! Mutasd be a tagjait, és meséld el a többieknek, hogy miért kötődsz hozzájuk, mit 
szeretsz bennük!

8. Ajánljuk!
Nézzétek meg a Családom és egyéb állatfajták című filmet (angol vígjáték, 2005, r.: Sheree 
Folkson)!

Mi a véleményetek arról a családról, amelyikről szól? Ki a legszimpatikusabb számotokra? 
Miben térnek el ők egy átlagos családtól?
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3. Barátság 

• Mit gondoltok, milyen hangulatban vannak a képen látható fiatalok? Miből következtettek 
erre?

• Mi lehet ennek az oka?
• Milyen kapcsolatban vannak egymással a fiúk? Vajon milyen alkalomból készült a fotó?

1. Hangoló – Én és a barátság
Álljatok körbe, és a tanárotok segítségével vegyétek sorra az alábbi állításokat! Ha úgy érzi-
tek, hogy igaz rátok az állítás, nyújtsátok ki a kör közepe felé az egyik kezeteket!

A barátság megszépíti az életemet.
Van igazán jó barátom.
Csalódtam már barátban.
Barátság nélkül nem érdemes élni.
Úgy érzem, jó barát vagyok.
Könnyen kibékülök a barátaimmal.
Hiányzik az életemből egy közeli barát.
Van ellenkező nemű barátom.
Nem könnyű ismerkedni.
Nem hiszek a barátságban.
Egy állat is lehet igaz barát.
Könnyen szerzek barátokat. 
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2. Fejtsük meg a barátságot!
Az alábbiakban a barátsághoz köthető fogalmakat találtok.

a) Válaszd ki a fogalmak közül azokat, amelyek szerinted szorosan a barátsághoz tartoznak! 
Miért gondolod így? 

b) Alkossatok négy-öt fős kis csoportokat! Csoporton belül hallgassátok meg egymás véle-
ményét! Vitassátok meg, mivel értetek egyet, mivel nem! Véleményeteket indokoljátok!

c) Beszéljétek meg közösen, mivel egészítenétek még ki a listát! Találtatok olyan kifejezést, 
amelyet senki sem választott? Mi lehet ennek az oka?

igazmondás  bizalom  kölcsönösség  segítségnyújtás  érintés

közös tervek  azonos érdekek  egyforma anyagi háttér  azonos vélemény

megértés  elfogadás  hasonló öltözködés  megbocsátás

azonos stílus  közös nyelv  hasonló érdeklődés

3. Barátság minden mennyiségben
Mindannyian vágyunk barátra. De nem minden baráti kapcsolatunk egyforma. Beszélgesse-
tek párokban arról, miben hasonlítanak és miben különböznek egymástól a különféle baráti 
kötődéseitek! Az alábbi kérdések támpontot adnak a beszélgetéshez.
• Mennyire fontos, hogy milyen hosszú ideje ismeritek egymást?
• Lehet egyszerre több bizalmas barátja valakinek?
• Fontos, hogy mennyi időt töltötök együtt?
• Lehet barátságot fenntartani személyes találkozás nélkül?

4. Szükségem van rád!
Mindannyian vágyunk barátra. De valójában miért? Az alábbi befejezetlen mondatok segíte-
nek ennek átgondolásában.

a) Gondolj egy közeli barátodra! Ha nincs ilyen, gondolj arra, vajon milyen lesz majd a jöven-
dőbeli barátod! Rá gondolva egészítsd ki a következő mondatokat!
Azért van szükségem rád, mert…
Kedvelem benned, hogy…

Örülök, amikor…
Bárcsak…

b) Készíts a füzetedbe rajzokat, ábrákat, amelyeknek az alábbi jelentéseik vannak:
Örök barátság
Várunk a buliba!
Szeretettel gondolok rád

Boldog szülinapot!
Köztünk a helyed!

Mutassátok meg a padtársatoknak, és beszéljétek meg, hogy érti-e a jelentését, számára 
is ugyanazt fejezi-e ki, amit rajzoltatok!
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5. Milyen barát vagyok?
Milyen tulajdonságai alapján választunk valakit barátunknak?

a) Gyűjtsétek össze azokat az emberi tulajdonságokat, amelyek szerintetek jó baráttá tesz-
nek valakit! Segítségért lapozzatok vissza a 2. feladathoz!

b) Készíts táblázatot a füzetbe a minta alapján! Írd be a gyűjtött tulajdonságokat a táblázat 
bal oldali oszlopába! Akkora táblázatot készíts, hogy minden fontos tulajdonság belefér-
jen! 
Írd be a jobb oldali oszlopba a saját nevedet! Tegyél pipát amellé a tulajdonság mellé a 
neved alatt, amelyikkel szerinted rendelkezel! Gondold végig valamennyi tulajdonságot, 
és töltsd ki a táblázatot!

A barátsághoz szükséges tulajdonságok Gergő
figyelmesség 
türelem
kölcsönösség 
…

6. Próbatételek
A következő közmondások a barátság próbatételeiről szólnak. Értelmezzétek őket közösen!

a) Páronként válasszatok egyet, és beszélgessetek a mondat jelentéséről! Gondoljatok saját 
tapasztalataitokra!

Idő próbálja meg a barátot.
Nincs jobb tükör a régi barátnál.
Szükségben ismerni meg az igaz barátot.
Aki mindenki barátja, mindenki bolondja.
Nehezebb a barátságot fenntartani, mint megkötni.
Úgy légy másnak barátja, hogy magadnak ellenségévé ne válj!

b) Milyen külső tényezők befolyásolhatják még egy barátság kimenetelét? Gyűjtsetek példá-
kat ilyen nehézségre (például költözés, eltiltás, nyelvi korlát)! Beszélgessetek a felmerülő 
problémákról! Hogyan hidalhatók át a nehézségek?

c) Mi történik, ha egy barátság megszakad? Hogyan éljük meg ezt? Milyen érzelmeket vált-
hat ki (például düh, gyász, tehetetlenség)? Mi lehet ennek az oka? Beszéljétek meg!
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7. Hogyan mondjam el? 
Barátainknak őszinteséggel és felelősséggel tartozunk – ez néha nehéz helyzet elé állít minket.

a) Mit tanácsolnál a barátodnak, ha a képen látható helyzetben lenne?

b) Beszélgessetek közösen arról, hogyan mondanátok el véleményeteket a helyzetével, vi-
selkedésével kapcsolatban! Kerüljétek az ítélkező szavakat! Véleményetek inkább támo-
gató legyen! Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazzatok meg néhány támogató 
mondatot, amellyel segíthetitek barátotokat!
Sajnálom, hogy… Gondoltál már arra, hogy…
Úgy látom,… Nehéz lehet neked, amiért…
Megértem, hogy… Számíthatsz rám abban, hogy…

8. Drámázzunk! – A barátság szobra  
A konfliktusok társas életünk velejárói. Konfliktusnak nevezzük a két ellentétes vélemény 
miatt kialakuló összeütközést. A barátságokat sokszor próbára teszik a ki nem mondott ér-
zések, indulatok, nézeteltérések.

a) Válasszatok párt magatoknak! Készítsetek párotokkal saját testetekből olyan szobrokat 
(állóképeket), amelyek valamilyen barátok közötti vita, nézeteltérés pillanatát rögzítik! 
Gondoljatok saját élményeitekre! Az alábbi, érzelmeket kifejező szavak ötletet adnak.

düh  féltékenység  bizalmatlanság  versengés

b) Mutassátok meg a többieknek a szobrokat! Beszéljétek meg a látottakat! Vitassátok meg 
közösen, mi lehet a konfliktus megoldása! Készítsetek az ötletekről újabb szobrokat!

c) Készítsetek fotókat az újonnan alkotott szobrokról, és tegyétek ki a faliújságra!

9. Ajánljuk!
Nézzétek meg a Talajfogás című filmet (amerikai vígjáték, 2006, r.: Jessica Bendinger)!
Milyen változáson ment át Haley a történet végére? Kikre számíthatott? Hogyan változott 
meg a viszonya az edzőjével? Mi lehetett ennek az oka?
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4. Közösségeim, csoportjaim  

• Milyen hangulata van a képnek?
• Milyen lehet a képen látható közösség tagjának lenni? Milyen lehet a viszony köztük?
• Szerintetek mit csinálhatnak együtt?

1. Hangoló – Közösségeim
Milyen közösségekhez tartozol?

a) Alkosd meg közösségeid ábráját!
• Gondold át alaposan, majd rajzolj le egy vi-

rág formájú ábrát annyi nagy szirommal, 
ahány közösséghez tartozol!

• A közepébe rajzold le magadat, vagy írd 
bele a neved!

• A szirmokra írd rá a közösségeid nevét, és 
mindegyikbe írj bele néhány személyt, akik 
odatartoznak, és fontosak számodra! Me-
sélj róluk!

• Színezd különböző színekkel a szirmokat! 
A színekkel kifejezheted, mennyire jó közös-
ségnek érzed azt a csoportot, mennyire sze-
retsz odatartozni! 

b) Hogyan léptél a csoportba? Keress példákat a csoportjaid közül a következőkre:

Ide születtél  Szüleid választották számodra ezt a csoportot

Te választottad ezt a csoportot  Valószínű, hogy később már nem fogsz idetartozni 

A tagok nem ismerik mind egymást

Éva

anya, 
apa, 
Joci

Kati néni, Dávid

Juli, 

Lilla, 

Pali

Szilvi, 

Peti

Család

Iskola

AngolóraÚszás
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2. Népszerűség
Értelmezzétek közösen, mit jelent egy csoporton 
belül a népszerűség! 
• Milyen tulajdonságok vagy cselekvések tehetnek 

népszerűvé valakit?
• Szerinted fontos a népszerűség? Miért igen, vagy 

miért nem?
• Gondolj egy népszerű emberre! Hogyan viselke-

dik különböző helyzetekben? Számodra minde-
gyik viselkedési forma elfogadható?

3. Megmondom a magamét
a) Játsszátok el, hogyan viselkednének az alábbi gyerekek egy közös osztályfeladatnál, pél-

dául papírgyűjtésen (de kitalálhattok más helyzetet is)!

b) Adjatok nekik tanácsot, hogyan viselkedjenek helyesen! Próbáljatok úgy fogalmazni, 
hogy a tanács ne váltson ki ellenkezést vagy megsértődést!

    
Türelmetlen Timi Kötekedő Karesz Lusta Lali 

    
Sértődős Saci Önző Ödön Irigy Ivett
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4. Akikhez kapcsolódom 
Nézd meg az alábbi szókártyákat és képeket! Keresd meg az összetartozókat!

1

4

7

2

5

8

3

6

9

család

rokonság

osztály

szomszédok

barátok

csapattársak

vallási 
közösség

ismerősök

internetes 
közösség

• Soroljatok fel további lehetséges csoportokat, közösségeket, amelyek nem szerepelnek itt!
• Fogalmazzátok meg, miben alkotnak közösséget az idetartozó emberek, mi bennük a kö-

zös!

5. Feltöltés
a) Töltsük fel egymás szeretettankját! Menjetek 

oda minél több osztálytársatokhoz, és mond-
jatok nekik valami kedveset, hangsúlyozzá-
tok valamilyen tulajdonságukat, amellyel 
hozzájárulnak az osztályközösséghez! Figye-
lem, most csak pozitív dolgot mondhattok! 
Próbáljatok olyan társakat választani, akik-
kel egyébként nem vagytok napi kapcsolat-
ban, de elismeritek, hogy fontos részei a kö-
zösségnek! Mondataid kezdődhetnek így:
Én szeretem benned azt, hogy...
Én tisztellek azért, mert...
Szerintem nagyon jó benned az, hogy…

b) Melyek voltak azok a vélemények a neked mondottak közül, amelyeknek igazán örültél? 
Írd le magadnak a legfontosabbakat, hogy megmaradjanak!
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6. Mitől válhat egy csoport közösséggé?
Mik a jellemzői egy közösségnek? Vitassátok 
meg az állításokat!
• Közösség az a csoport, ahol jól érzem magam.
• Egy közösségben minden tag jól érzi magát. 
• Egy közösségben soha nincsenek viták. 
• A közösségben odafigyelek a társaimra. 
• A közösségben segítenek nekem a társaim.
• Közös feladataink vannak.
• Megosztjuk a munkát.

7. Hogyan legyen jobb a közösség? 
• Szerinted a ti osztályotok jó közösség? Gyűjtsetek ötleteket, mit lehetne tenni, hogy még 

jobb legyen!
• Először egyénileg töltsetek ki egy táblázatot, majd egyesével beszéljétek meg, vélemé-

nyezzétek az ötleteket! A legjobb javaslatokat írjátok ki poszterre!

Mi működik  
jól?

Mi nem működik  
jól?

Min kellene 
változtatni?

Hogyan kellene 
változtatni?

8. Szövegeljünk! – Bullying
a) Olvassátok el, és értelmezzétek közösen, hogy mit jelent a bullying kifejezés!

A konfliktus két ellentétes vélemény miatt kialakuló összeütközést, érdekellentétet 
jelent. A konfliktusokat az érintettek igyekeznek megoldani. A bullying, vagyis bántal
mazás viszont már nem csupán egy konfliktus. Amikor valakit bántalmaznak, akkor a 
bántalmazó célja csakis a hatalom megszerzése. A bullying három legfontosabb sajá
tossága, hogy rendszeresen megismétlődik, szándékosan a másik bántására irányul, és 
a felek közötti erőviszonyok egyenlőtlenek. Szereplői a bántalmazó (bully), az áldozat 
és a szemlélők. A bántalmazás mindig úgy történik, hogy a többi gyerek látja, vagy ké
sőbb megtudja, ezért fontos a szemlélők szerepe. Ők adják a közönséget a bántalmazó
nak, de egyben ők azok is, akik le tudják állítani a bántalmazást.

b) Beszéljétek meg, melyik szereplő mit tesz egy bántalmazási szituációban!

Bántalmazó  Áldozat  Szemlélő

c) Miért lehet „kulcsfontosságú” a szemlélők szerepe ilyen helyzetekben? Mit tehetnek ők 
a bántalmazás ellen?

d) Hogyan árt egy közösségnek, ha a tagjai közül valakit bántalmaznak?

NT_98791_Etika_11_TK_20210525.indd   23 2021. 05. 25.   18:35



24

A bántalmazást nem érdemli meg senki. Nagyon fontos, hogy akár mi vagyunk a bántalma-
zottak, akár csak szemtanúi vagyunk egy ilyen esetnek, ne nézzük tétlenül: tudjunk és merjünk 
segítséget kérni, védjük meg azt, akinek szüksége van rá, akit bántalmaznak!

9. Bántalak, bántanak
Mi történik a képen?
• Az előző feladat alapján ki kicsoda a 

képen a bullying szereplői közül?
• Mit mondhatnak a kép szereplői? 
• Fogalmazzátok meg, hogyan érzi ma-

gát, mit gondol a fiú, akit bántanak! 
• Találjátok ki, mi lehetett az előzménye 

ennek a helyzetnek! 

10. Miért őt? Miért ő?
a) Beszéljétek meg, milyen okai lehetnek annak, ha valakit csúfolnak, kiközösítenek a cso-

portban! Beszélgessetek róla, hogy van-e olyan ok, ami miatt jogosan bántanak valakit!

b) A tanárotok kiül egy székre, ő lesz az előző feladat képén látható bántalmazott fiú. Adja-
tok neki tanácsokat, hogyan kerülhet ki a helyzetből!

c) Sok esetben a bántalmazó is áldozat az életének egy más területén. Hogyan próbálnátok 
meg lebeszélni valakit arról, hogy bántsa a másikat?

11. Levezetés – Csak pozitívan!
Mindenki írja fel a nevét egy lapra! Indítsátok el a lapokat úgy, hogy mindenki lapja minden-
kihez eljusson! Írj valami szépet arról, akinek a lapja hozzád kerül! Ez lehet egy tulajdonság, 
de lehet bármi más, ami eszedbe jut róla (például egy virágfajta, egy festmény), a lényeg, 
hogy pozitív legyen.
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A bántalmazást nem érdemli meg senki. Nagyon fontos, hogy akár mi vagyunk a bántalma-
zottak, akár csak szemtanúi vagyunk egy ilyen esetnek, ne nézzük tétlenül: tudjunk és merjünk 
segítséget kérni, védjük meg azt, akinek szüksége van rá, akit bántalmaznak!

9. Bántalak, bántanak
Mi történik a képen?
• Az előző feladat alapján ki kicsoda a 

képen a bullying szereplői közül?
• Mit mondhatnak a kép szereplői? 
• Fogalmazzátok meg, hogyan érzi ma-

gát, mit gondol a fiú, akit bántanak! 
• Találjátok ki, mi lehetett az előzménye 

ennek a helyzetnek! 

10. Miért őt? Miért ő?
a) Beszéljétek meg, milyen okai lehetnek annak, ha valakit csúfolnak, kiközösítenek a cso-

portban! Beszélgessetek róla, hogy van-e olyan ok, ami miatt jogosan bántanak valakit!

b) A tanárotok kiül egy székre, ő lesz az előző feladat képén látható bántalmazott fiú. Adja-
tok neki tanácsokat, hogyan kerülhet ki a helyzetből!

c) Sok esetben a bántalmazó is áldozat az életének egy más területén. Hogyan próbálnátok 
meg lebeszélni valakit arról, hogy bántsa a másikat?

11. Levezetés – Csak pozitívan!
Mindenki írja fel a nevét egy lapra! Indítsátok el a lapokat úgy, hogy mindenki lapja minden-
kihez eljusson! Írj valami szépet arról, akinek a lapja hozzád kerül! Ez lehet egy tulajdonság, 
de lehet bármi más, ami eszedbe jut róla (például egy virágfajta, egy festmény), a lényeg, 
hogy pozitív legyen.

5. Szerelem, szerelem

• Milyen hangulatot sugároz számodra a kép?
• Gondolj ki egy történetet a képen látható párról! Hogyan ismerkedtek meg? Mióta vannak 

együtt? Stb.

1. Hangoló – Dal a szerelemről
Mutass meg a padtársadnak egy olyan zeneszámot, amelyet nagyon szeretsz, és a szerelem-
ről szól! A témája lehet például az, hogy valaki szerelmet vall, vagy szakítás, féltékenység, 
düh. Bármilyen műfajú zenét választhatsz! Meséld el, miért szereted, mi fogott meg benne!

2. Kapcsolódások 
Párokban beszéljétek meg a következő szavak jelentését! Mindegyikhez mondjatok egy-egy 
példát is! (Például: Az erőszakos emberek ellenszenvesek számomra.)
ellenszenves
vonzó
közömbös
jó fej 

jól néz ki
rokonszenves
helyes, csinos 
érdekes
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3. Vonzások és taszítások 
• Mennyire fontos neked, hogy mások 

rokonszenvesnek lássanak? 
• Miből vehetjük észre, hogy valaki ro-

konszenvesnek, vonzónak talál min-
ket? 

• Milyen okai lehetnek annak, hogy 
egyesekhez vonzódunk, míg mások 
inkább taszítanak bennünket, vagy 
éppen nem érzünk semmi különöset? 

• Melyik megállapítással értesz egyet 
két ember kapcsolatára vonatkozó-
an? Hasonló a hasonlót vonzza. Az el-
lentétek vonzzák egymást.

4. Úgy szeretném, ha… 
Számodra milyen egy jól működő párkapcsolat? Válassz ki néhány olyan jellemzőt az alábbi-
ak közül, amelyet fontosnak tartasz! Természetesen említhetsz olyat is, ami itt nem szerepel! 

őszinteség  egymás meghallgatása  hűség  megbízhatóság

megbocsátás és bocsánatkérés képessége  nézeteltérések megbeszélése

segítség adása és elfogadása  egyenlőség  biztonságérzet

5. Mi fér bele? – Skálázás
Olvassátok fel egyesével a következő kijelentéseket! Képzeljetek el a teremben egy szám-
egyenest, mely a terem egyik végétől a másikig húzódik! A kijelentések felolvasása után he-
lyezkedjetek el a számegyenesen aszerint, hogy mennyire értetek egyet az adott kijelentés-
sel! Az egyik végpont az egyáltalán nem értek vele egyet, a másik a teljesen egyetértek. Aki 
szeretné, indokolja is meg, miért választotta épp az adott helyet!

Egy szerelmes ember azért féltékeny, mert 

nagyon szeret.

Elfogadható egy-egy pofon, ha a másik ki-

provokálja, például megcsalással, hazu-

dozással.

Nem megyek el szórakozni a barátaim-mal, ha a szerelmem nem akarja. Amúgy is jobban szeretek vele lenni.

Ha együtt jársz valakivel, mindent 
meg kell osztanotok egymással, 
nem lehetnek titkaid.

Ha a barátom szeret, megmond-hatja, hogyan öltözködjek.

Kiderült, hogy mással is randizik, de megbocsátok, mert azt mondja, iga-zán csak engem szeret.
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6. Szövegeljünk! – Udvarlás régen és ma   

Korábban a fiúk szigorú szabályok sze
rint udvaroltak. A fiatalembert először az 
udvaron fogadták, a küszöb átlépéséhez már 
komoly szándék kellett. Az udvarlásra első
sorban a táncos összejövetelek biztosítottak 
lehetőséget, melyeket gyakran kifejezetten 
ismerkedési célból tartottak. A kezdeménye
zőszerep a fiúké volt. A szülők szigorú el len
őrzés alatt tartották az udvarlás folyamatát. 
Az udvarlás célja a házasság volt. Faluhelyen 
a fiú használati tárgyakat adott ajándékként 
a kiszemelt leánynak. Az ajándék viszonzása 
kifejezte azt is, milyen esélyei vannak a legénynek. Az például elég egyértelmű jele volt 
a visszautasításnak, ha a lány visszaadta az ajándékot.

• Leginkább hol ismerkednek a mai fiatalok? 
• Manapság mitől függ, hogy a fiú vagy a lány kezdeményezi-e a kapcsolatot? 
• Szokás-e ajándékkal kedveskedni a másiknak? 
• Mennyiben szólnak bele a szülők, felnőttek a mai udvarlásba? 
• Te mesélnél-e erről szüleidnek, vagy kérnél-e tanácsot? 
• Ki mással beszélnél erről a témáról? 
• Mit gondolsz az interneten történő ismerkedésről? 

7. Mit mondj, ha… 
a) Gyűjtsétek össze közösen azokat a beszélgetési fordulatokat, amelyek

• megfelelőek egy ismerkedés kezdeményezéséhez; 
• ízlésesen fejezik ki, ha vonzónak találja egyik fél a másikat; 
• tapintatosan hárítják el a közeledést!

b) Ha elég bátrak vagytok, kis csoportban készítsetek egy-egy jelenetet a három helyzetről!
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8. Tégy a boldog kapcsolatért! 
a) Közösen állapodjatok meg öt-hat olyan elemben, amelyet mindannyian fontosnak tarto-

tok egy boldog kapcsolatban! 

b) Ugyanilyen módon vizsgáljátok meg, szerintetek mi tehet rosszá egy kapcsolatot! A szá-
modra legfontosabbakat írd le a füzetbe, és ígérd meg magadnak, hogy figyelni fogsz 
ezekre!

A jó kapcsolatban nagyon fontos… Nem lehet jó az a kapcsolat, amelyben…

9. Hogyan illik szakítani? 
Vajon miért nem mindegy, hogyan történik meg a szakítás? Melyik véleménnyel, módszerrel 
értesz egyet az alábbiak közül? Indokold meg! Ezután értékeld a többit is!

Azt hiszem, mindenki 
megérdemli, hogy 

személyesen mondják el neki, 
hogy vége van, nincs tovább. 
Ha kérdezni akar, kérdezzen. 

Ennyi jár…

Kiírom a közösségi oldalra, 
hogy már nem állok 

kapcsolatban vele. Ennyi. 

Csakis SMS-ben! Így végül 
is „megmondom” neki, 
de nincsenek könnyek, 
kellemetlen kérdések. 

Szakítani kellemetlen. 
Ha nem akarom folytatni, 
eltűnök. Nem veszem fel 
a telefont, nem nyitom ki 

az ajtót, elfordulok a büfénél. 
Előbb-utóbb megérti.

Ha tudom, hogy szakítani 
szeretnék, úgy viselkedem, 

hogy ő mondja ki: vége. 
Szerintem neki is könnyebb 

így.

Ha vége, megüzenem neki 
a barátjával. Tőle mégiscsak 
könnyebben fogadja a rossz 

hírt, és a barátja rögtön 
vigasztalhatja is.
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6. Kicsi én a nagy egészben

• Mit fejez ki számodra ez a legófigurákból összeállított életkép?
• Milyen érzései lehetnek a központi figurának?
• Milyennek látod a járókelőket körülötte?

1. Hangoló – Terveim
Egymás után mindenki mondja el az osztályból, hogy mivel szeretne foglalkozni a jövőben 
(ha már tudja)!

2. A társadalom működése

Egy társadalom tagjai egyfajta rend sze
rint élnek együtt. Egyének, csoportok és a 
belőlük álló szervezetek működnek együtt a 
közös célok és értékek mentén. Ezzel együtt 
egy társadalom igen sokszínű: például gaz
dasági, kulturális, etnikai, vallási szempont
ból nagyon különböző emberek, közösségek 
a tagjai.

Milyennek képzeltek el egy jól működő társadalmat? Soroljatok fel minél több ismérvet!

NT_98791_Etika_11_TK_20210525.indd   29 2021. 05. 25.   18:35



30

a) Hogyan segíthetik az alábbi fogalmak egy társadalom működését?

együttműködés  esélyegyenlőség  kölcsönösség  biztonság

közös célok  versengés  segítség  közös szabályok  bizalom

b) Párokban dolgozzatok az egyik fogalommal! Keressetek példákat ezekre a kifejezésekre! 
Gyűjtsetek példákat arra is, amikor az emberek közötti kapcsolatokban ezek hiányoznak 
vagy nem valósulnak meg!

3. Otthon lenni 
Olvasd el az idézetet Tamási Áron írótól! Mit mond neked ez a mondat?

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Tamási Áron: Ábel Amerikában

Gondold végig, és sorold fel, mely helyeken vagy otthon! Kezdd az otthonoddal, majd kép-
zeld el, hogy kilépsz az utcára! Folytasd a településsel stb.!
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4. Mennyire súlyos tett?
Beszélgessetek az alábbi cselekedetekről! Mit gondoltok róluk? Melyek azok, amelyek felhá-
borítanak titeket? Melyek azok, amelyeket a törvény büntet? Van olyan ezek közül, amelyet 
nem tartasz elítélendőnek? Vitassátok meg a témákat a másik véleményét tiszteletben tart-
va, a magatokét kulturáltan megfogalmazva!
• jegy vagy bérlet nélkül utazni a buszon 
• gazdátlan kutyát bántani 
• facsemetét letörni 
• az iskola folyosóján talált pénzt eltenni 
• hajléktalan embert kicsúfolni 
• kisebb, gyengébb gyerektől elvenni valamit 
• lejárató pletykát továbbadni 
• gyűlölettel beszélni valakiről

5. Elfogadás 
a) Beszélgessetek a képeken látható személyekről! Szerintetek mennyire elfogadó velük 

szemben a többi ember? Mitől függ ez? Mondjatok példákat, képzeljetek el különböző 
helyzeteket!

b) Adjatok tanácsot: hogyan lehetünk elfogadóbbak, hogyan tudunk segíteni, illetve mit te-
hetünk azért, hogy könnyebben elfogadjanak minket?
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6. Magyarázd meg! 
Példákkal magyarázzátok meg, mit jelentenek az alábbi mondatok!

Közösséget vállalok valakivel vagy valamivel.
Áldozatot tudok hozni egy másik emberért vagy egy közösségért.

7. Ilyenek a…
Az előítéletek sokfélék lehetnek. Például:

életkori előítéletek (a mai fiatalok…)  vallási előítéletek (a zsidók…, a muzulmánok…)

etnikai előítéletek (a cigányok…)  

a különböző emberfajták iránti előítéletek (a feketék…, a kínaiak…)

külső jegyek alapján keletkező előítéletek (a kövérek…, a tetováltak…)

fogyatékossági előítéletek (a mozgássérültek…, a vakok…)

a gazdasági különbségekből eredő előítéletek (a hajléktalanok…, a munkanélküliek…)

foglalkozáshoz kötődő előítéletek (az orvosok…, a politikusok...)

• Milyen típusú előítélettel találkoztál már életed során a fentiek közül? Miben nyilvánult 
meg?

• Beszélgessetek az említett előítéletekről! Mit gondoltok róluk? Miért alakulhattak ki? Mit 
lehetne tenni ellenük?

8. Ajánljuk!
Nézz utána, miért jött létre és mivel foglalkozik az Egyenlő Bánásmód Hatóság!

Ajánljuk: 
Brazilok (magyar vígjáték, 2016, r.: Rohonyi Gábor, M. Kiss Csaba)
Videó az elfogadásról és a fogyatékkal élők gondolatairól: https://www.nlcafe.hu/elet-
mod/20150518/fogyatekkal-elok-toleranca-video/

NT_98791_Etika_11_TK_20210525.indd   32 2021. 05. 25.   18:35



A belső 
    én

A fejezet első felében folyton változó, izgalmas belső énünk a főszereplő. Közös gondolkodá-
sunk területei: érzelmeink megélése és kifejezése, szándékaink közvetítése mások felé, örömök 
és terhek megosztása, célok felállítása. A feladatok segítségével megvizsgáljuk a mögöttünk és 
előttünk álló életszakaszok jellegzetességeit, jelenlegi életkorunk sajátosságait.
A fejezet második felében a másokkal való együttélés nehézségeivel foglalkozunk. Hogyan 
 hatnak ránk, hogyan működnek a közösségekben tapasztalható jelenségek, az előítéletek, 
 általánosító vélemények, félreértések, nézeteltérések? Hogyan befolyásolják mindezek társas 
együttléteink minőségét? Mi szükséges a kölcsönös tiszteleten alapuló, harmonikusan működő 
közösségek megteremtéséhez? Keressünk együtt válaszokat ezekre a kérdésekre!
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7. Bennem zajló folyamatok

Nézzétek meg a nyitóképet! 
• Milyen hangulata van számotokra? 
• Mi járhat a képen szereplő fiú fejében? 
• Mit fejezhetnek ki a színek?

1. Hangoló – Érzelemkártyák
Önként jelentkezők egymás után húzzanak ki egy-egy kártyát, amelyre egy-egy érzelem, ér-
zés van írva, majd próbálják az arcukkal, az egész testükkel kifejezni az adott érzést, érzel-
met! A többiek feladata kitalálni, hogy milyen érzelem lehetett a kártyán.

2. Egy mondat 
Ugyanazt a mondatot sokféle érzelemmel lehet elmondani. Kis csoportokban találjatok ki 
olyan rövid jeleneteket, amelyeknek az utolsó mondata minden esetben a következő: Te vol-
tál? De minden jelenetben más érzelem legyen a mondat hátterében!

meglepetten  örömmel  döbbenten

fenyegetően  szemrehányóan  csalódottan

3. Nézegető – Vitás helyzetek
Nézzétek meg az alábbi képeket, amelyeken különböző embereket láthatunk vitás helyzet-
ben!
• Milyen viszonyban állhatnak egymással a képeken szereplő emberek?
• Milyen kapcsolat lehet közöttük?
• Hogyan fejezik ki az érzéseiket, véleményüket?
• Hogyan tudnának kibékülni? Mit tanácsolnál nekik?

4. Drámázzunk! – Dráma van  
Kis csoportokban válasszatok egy jelenetet a fentiek közül! 
• Találjatok ki hozzá egy történetet!
• Játsszátok el a vitát és azt is, hogyan jutottak végül megoldásra a jelenet szereplői!

Az érzéseink, véleményünk megfelelő kifejezése sokat segíthet, hogy a kapcsolatainkban 
sikeresek legyünk, legyen szó a személyes kapcsolatokról vagy a munkáról. Ha ezekben a hely-
zetekben nyugodtak maradunk, és a másik támadása helyett a saját álláspontunkat, érzéseinket 
fogalmazzuk meg, akkor több esély van békét kötni és megegyezést találni, mintha támadjuk 
egymást és végtelen ideig vitatkozunk, utána pedig megoldás nélkül, rossz érzésekkel kilépünk 
a helyzetből.
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3. Nézegető – Vitás helyzetek
Nézzétek meg az alábbi képeket, amelyeken különböző embereket láthatunk vitás helyzet-
ben!
• Milyen viszonyban állhatnak egymással a képeken szereplő emberek?
• Milyen kapcsolat lehet közöttük?
• Hogyan fejezik ki az érzéseiket, véleményüket?
• Hogyan tudnának kibékülni? Mit tanácsolnál nekik?

4. Drámázzunk! – Dráma van  
Kis csoportokban válasszatok egy jelenetet a fentiek közül! 
• Találjatok ki hozzá egy történetet!
• Játsszátok el a vitát és azt is, hogyan jutottak végül megoldásra a jelenet szereplői!

Az érzéseink, véleményünk megfelelő kifejezése sokat segíthet, hogy a kapcsolatainkban 
sikeresek legyünk, legyen szó a személyes kapcsolatokról vagy a munkáról. Ha ezekben a hely-
zetekben nyugodtak maradunk, és a másik támadása helyett a saját álláspontunkat, érzéseinket 
fogalmazzuk meg, akkor több esély van békét kötni és megegyezést találni, mintha támadjuk 
egymást és végtelen ideig vitatkozunk, utána pedig megoldás nélkül, rossz érzésekkel kilépünk 
a helyzetből.
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5. Érzéseink kifejezése
Az alábbiakban támadó hangvételű mondatokat láttok. Próbáljátok meg együtt átfogalmaz-
ni azokat a 4. feladat utáni tanácsok szerint! Példákkal segítjük a feladat megoldását.

Mindig ellenkezel velem! → Úgy érzem, sokszor nem veszed komolyan a véleményem.
Bunkó vagy! → Bántasz azzal, ahogyan beszélsz velem.
Hülyeségeket beszélsz!
Jesszus, de meghíztál!
Idegesítő zenéket hallgatsz!
Induljunk már! Miért kell órákig készülődni?!
Állandóan a kanapén heverészel, és nem csinálsz semmit!
Ebben a családban csak én dolgozom!

6. Kérlek!   
Párosítsátok az alábbi mondatokat annak megfelelően, hogy milyen stílusban vannak meg-
fogalmazva! Rátok melyik a legjellemzőbb?

Add ide!
Most már végre megkaphatnám??
Megmondalak, ha nem adod ide!
Ha már nem kell, légy szíves, add ide!
Nagyon szépen kérlek, add nekem, jó? 
Én a helyedben azonnal ideadnám!

türelmetlen

árulkodós

udvariatlan

türelmes, udvarias

fenyegető

könyörgő
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7. Amikor nem jó
Az életben elkerülhetetlen, hogy néha rossz dolgok történjenek, de sok múlik azon, hogyan 
kezeljük ezeket a helyzeteket. Nézzétek meg az alábbi képeket! Mi lehet az a rossz esemény, 
ami történt? Írj magadnak jó tanácsokat a füzetedbe az ilyen esetekre, amelyekkel vigasztal-
hatod vagy biztathatod magadat!

kudarc  betegség  gyász

8. Profilom
Válasszatok párt magatoknak! Egy elemlámpá-
val vagy telefonnal világítsd meg a fejedet oldal-
ról egy fehér fal előtt úgy, hogy árnyékot vessen 
rá! A párod tartson egy fehér lapot a fejed árnyé-
kához, és rajzolja körül! Ezután vegyetek elő víz-
festéket, és mindenki fesse ki a saját profilját 
olyan színekkel, amelyek a benne lévő aktuális 
érzéseket fejezik ki!

9. Egymásnak ajánljuk
Gondoljatok kedvenc film- vagy sorozathősötökre! Készítsetek írásban néhány mondatos 
jellemzést róla! Írjátok le, miért érdemes megnézni a róla szóló filmet! A fogalmazásnál az 
alábbi szempontokat vegyétek figyelembe:
• Milyen, számotokra értékes tulajdonságokkal rendelkezik? 
• Milyen lelki-szellemi változáson ment keresztül története során?
• Milyen (pozitív és negatív) változásokat eredményezett ez a folyamat az életében? 
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8. Vágyak, célok, tervek

• Milyen érzéseket vált ki belőled ez a kép?
• Mi járhat a képen szereplő alak fejében?
• Milyen képességekre lehet szüksége a cselekvése közben?

1. Hangoló – A legmerészebb álmok
Olvasmány- vagy filmélmények alapján idézzetek fel közösen olyan szereplőket, akiknek 
merész álmaik voltak, és el is érték azokat! Milyen tulajdonságokkal rendelkeztek? Keresse-
tek hasonlóságokat a hősök között!

2. Ábrándok, vágyak, célok
a) Beszélgessetek közösen arról, vajon hogyan kapcsolódnak az alábbi fogalmak a céljaink 

eléréséhez! 

vágy  terv  lehetőség  akaraterő  kudarc  ötlet

b) Párosítsátok a fogalmakat a szerintetek megfelelő kifejezéssel!

vágy Holnaptól minden reggel futok 20 percet.
cél Bárcsak fogynék öt kilót!
terv Le akarok fogyni.

c) Gondoljatok egy kívánságotokra! Hogyan lehetne tervvé változtatni ezt a vágyatokat? 
Fogal mazzatok meg magatok számára egy konkrét mondatot erre vonatkozólag! Írjátok 
le a füzetbe!
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3. Nézegető – Mit tehetünk?
a) Nézzétek meg az alábbi képeket! Beszélgessetek közösen arról, mi lehet a célja a képen 

szereplő embereknek az adott helyzetben (segítségnyújtás, ismerkedés, örömszerzés stb.)!

b) Válasszatok egy alakot a képeken szereplők közül, és gondolkodjatok el azon, milyen kül-
ső tényezők befolyásolják a szándékait! Milyen akadályokba ütközhet az illető? Hogyan 
lehetne ezeket az akadályokat elhárítani?

c) Mi az, amit ő maga megtehet a boldogulásáért? Kis csoportban fogalmazzatok meg szá-
mára két-három tanácsot, amely segíti őt a célja elérésében! Osszátok meg a többiekkel 
a tapasztalatokat!

4. Tervek készítése
Gondoljátok végig a terveiteket!

a) Válasszátok külön a rövidebb és a hosszabb távú terveiteket! Írjatok le néhányat közülük 
a füzetbe! Például: Kitakarítom a szobámat (rövid távú). Év végére négyesre javítom az átla-
gomat (hosszú távú).

b) Válasszatok közülük egyet, és párokban beszélgessetek arról, milyen lépéseket kell ten-
netek azért, hogy a célotok megvalósuljon! Segítsetek egymásnak!
Például: Szeretném meglátogatni a nagyit a kórházban a jövő héten.
• Megtervezem, melyik délután érek rá.
• Utánanézek a látogatási időnek.
• Megtervezem az odautazást.
• Megújítom a bérletemet.
• Veszek gyümölcsöt a nagyinak.
• Meglátogatom.
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c) Az alábbi megkezdett mondatok kiegészítésével fogalmazzátok meg, mit tehettek azért, 
hogy a hosszú távú céljaitokat elérhessétek!

Szeretném megtanulni, hogyan…
Jobb szeretnék lenni abban, hogy…
Megteszem azt, hogy…

5. Az én érdekem? A mi érdekünk?
Rövid vagy hosszú távú céljaink megvalósítása fontos és előnyös számunkra, ez a mi 

érdekünk. De nemcsak az egyéneknek lehetnek érdekei, hanem például a családnak, az 
osztályotoknak, az egyéb közösségeiteknek és a társadalomnak is. Az emberek egyéni 
érdeke pedig más lehet, mint a közösségé. Fontos mások érdekeinek, mások véleményé
nek a figyelembevétele, de az is fontos, hogy ki tudj állni a saját, önálló véleményed, ér
dekeid mellett. Ilyenkor olyan megoldásra törekszünk, amit minden fél el tud fogadni.

Párokban gyűjtsetek néhány példát arra, milyen közös érdekei lehetnek az alábbi közössé-
geknek! (Például osztály: jó osztályközösséget kialakítani.)

osztály  család  település  

Milyen egyéni érdekei lehetnek a közösségek tagjainak? Gyűjtsetek példát ezekre is! (Példá-
ul: Sanyi osztályelső szeretne lenni.) Beszéljétek meg közösen!

6. Drámázzunk! – Célok ütközése
Kis csoportokban gyűjtsetek olyan valós vagy elképzelt helyzeteket, amelyekben az egyén célja 
összeütközésbe kerül a közösség céljával! (Például: a család születésnapi köszöntésre készül a 
keresztmamához, de Léna moziba szeretne menni.) Ha van kedvetek, játsszátok el az egyik ilyen 
helyzetet! Közösen gondolkodjatok rajta, hogyan lehetne megoldani a problémás helyzetet!

7. Közösségi célok
Rajzoljatok a mintához hasonló táblázatot a táblára! Beszéljétek meg, milyen közös terveitek 
vannak az osztályban! Olyan terveken gondolkozzatok, amelyek előre viszik a közösség életét!

Ma megtesszük Ebben a hónapban 
megtesszük

Ebben a tanévben 
megtesszük

8. Csak rajtam múlik?
Olvassátok el és közösen értelmezzétek az alábbi mondatokat!

Nem mindegy, hová születik az ember.  Minden a szerencsén múlik.

Kitartó munkával mindent el lehet érni.

A jó terv biztos siker.  Segítség nélkül lehetetlen boldogulni.
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a) Párokban beszélgessetek arról, hogy me-
lyik állítással értetek egyet, és melyikkel 
nem! Hozzatok példákat a saját életetekből 
a véleményetek alátámasztására!

b) Osszátok meg a többiekkel a tapasztalato-
tokat, majd készítsetek az ábrához hasonló 
módon gondolattérképet a sikerhez kötődő 
fogalmak összegyűjtésével!

adottságok

tehetség

segítség

siker

9. Ami bennem van
Az alábbi idézet Weöres Sándor A teljesség felé 
című művéből származik. A három mondat kö-
zül melyik fejezi ki leginkább számodra az idé-
zet lényegét?

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

A boldogulás lehetősége benned van.
Mindent el tudsz érni, amit akarsz.
Te döntöd el, hogy merre tartasz.

10. Bakancslista
A bakancslista azoknak a terveknek a listája, amelyeket az ember szeretne megvalósítani az 
élete során. Ha kedvetek van, készítsetek ilyen listát! A listát magatoknak készítitek, senki-
nek nem kell megmutatnotok.

11. Ajánló
Nézzétek meg közösen a Zootropolis című filmet (am. animációs film, 2016, r.: Jared Bush, 
Rich Moore, Byron Howard)! 
Beszélgessetek arról, milyen álmai, céljai voltak a főszereplőnek! Hogyan alakult a sorsa? 
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9. Megtett utam

• Milyen változáson ment át a képen látható élőlény? 
• Milyen volt, és milyen lett? 
• Hogyan változott a színe, a formája, a mozgása a fejlődése során?

1. Hangoló – Folyton változunk
Gondolkozzatok el közösen azon, milyen fogalmak köthetők a változás gondolatköréhez! A 
megfogalmazáshoz használhatjátok például az alábbi mondatot is:

Nekem a változásról a(z) ... jut eszembe.

Mindannyian mondjátok el az ötleteiteket!

2. Jó vagy rossz?
A változás természetes folyamat. A változások néha örömet, máskor nehézségeket hoznak. 

a) Gondoljatok az életetek során átélt változásokra! Melyik milyen hatással volt rátok? Mi-
lyen érzelmeket váltott ki belőletek? Gyűjtsétek össze ezeket a pozitív és negatív élmé-
nyeket!

b) Készítsetek a következő mintához hasonló táblázatot a füzetetekbe! Írjátok a megfelelő 
helyre az összegyűjtött pozitív vagy negatív változásokat! Beszéljétek meg a tapasztala-
tokat! Annyit osszatok meg a többiekkel az egyéni munkából, amennyit szeretnétek!
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Pozitív, erősítő, kedvező változások Negatív, kellemetlen, kedvezőtlen változások
Kaptam egy kutyát. Meghúzódott a bokám.

Volt olyan változás, amiről nehéz volt eldönteni, hogy jó vagy rossz hatással volt rátok? Mi 
lehet ennek az oka?

3. Drámázzunk! – Életkorok
a) Nézzétek meg, és közösen értelmezzétek az alábbi képeket! Beszélgessetek arról, hogy 

milyen szépségei és nehézségei vannak az egyes életkori szakaszoknak!

b) Egy önként jelentkező képzelje magát a képen szereplő egyik alak helyébe! A többiek te-
gyenek fel neki kérdéseket a jelenlegi életszakaszával kapcsolatban!
Például a fiatal nőhöz:
• Milyen szakmát választottál?
• Szeretnél gyerekeket?
A legidősebb férfihoz:
• Mire vagy a legbüszkébb az életedben?
• Kapsz segítséget a hétköznapokban?

4. Időgép
• Képzeljétek el, hogy lehetőségetek van egy 

időgépen a múltba utazni! Van olyan, amit 
megváltoztatnátok a saját múltatokban? 
Mit? Miért? Beszéljétek meg!

• Lenne olyan, amit a születésetek előtti idő-
ben is megváltoztatnátok? Mi az?

• Milyen hatással lennének ezek a változások 
a mostani életetekre?
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5. Nézegető – Egyéni életutak
A képek segítségével beszélgessetek arról, milyen külső körülmények befolyásolják az egyé-
nek boldogulását!

a) Hasonlítsátok össze a képen szereplők környezetét, adottságait, kulturális hátterét! Mi-
ben hasonlítanak, miben különböznek? Mi lehet ennek az oka?

b) Válasszatok egy-egy képet, és kis csoportban gondolkodjatok el azon, milyen lehetőségei 
vannak a képen szereplő személynek a jövője tervezésében! Mit tehet magáért?

c) Kis csoportban fogalmazzatok meg egy chatüzenetet, amely erőt adhat számára!

6. Most vagy soha? 
Ha az életünket egy utazáshoz hasonlítjuk, eljutunk ahhoz a ponthoz, ahol most tartunk. Fi-
atalok vagytok – ez az egyik legszebb életszakasz. De vajon könnyű is?

a) Az alábbiakban fiatalsággal, fiatalokkal kapcsolatos állításokat olvashattok. Értelmezzé-
tek közösen a mondatokat! Vitassátok meg, mi az, amivel egyetértetek! Mivel vitatkozná-
tok? Miért?

Könnyű a fiataloknak!
Más dolgod sincs, mint tanulni.
Én a te korodban már…
Még előtted az élet.
A fiatalok azt hiszik, sose halnak meg. 
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7.

b) Közös munkával készítsetek gondolattérképet 
arról, hogy szerintetek milyen fogalmak kötőd-
nek a „fiatalság” szóhoz!

Elégedett vagy?
A befejezetlen mondatok segítségével gondold 
át, melyek azok a dolgok, amelyekkel elégedett 
vagy az életedben! Min változtatnál? Milyen ta-
nulságokat vontál le a kudarcokból, nehézsé-
gekből?

Elégedett vagyok azzal, hogy…
Igyekszem változtatni azon, hogy…
Megtanultam, hogy…

Fiatalság

?

felelősség jövő

energia bátorság

8. Időkapszula
Az időkapszula egy olyan tartály, amelyben az em-
berek az adott korra jellemző tárgyakat és infor-
mációkat helyeznek el, általában egy számukra 
jeles esemény alkalmával. Olyan, mintha üzenet 
lenne a jövőbe.

a) Alkossatok öt-hat fős csoportokat! Nézzetek 
körül a teremben, és az ott található tárgyak 
közül két perc alatt gyűjtsetek össze minél több 
olyat, amely szerintetek a mai korra jellemző! Ki 
mit gyűjtött? Mutassátok meg egymásnak, ha-
sonlítsátok össze és beszéljétek meg!

b) A képen régi tárgyak láthatók. Mit gondoltok, milyen régiek? Miért gondoljátok ezt? Ki te-
hette őket időkapszulába? Vajon miért voltak fontosak számára ezek a tárgyak? Keresse-
tek közülük olyat, amelyet még ma is használunk!

c) Mit üzennél jövőbeli önmagadnak? Mire hívnád fel a figyelmét? Mit szeretnél tudatni vele? 
Fogalmazd meg néhány mondatos levél formájában!

9. Ajánló
Nézzétek meg a Hector a boldogság nyomában című filmet (ném.-kan. kalandfilm, 2014, r.: 
Peter Chelsom)! 
Milyen próbatételeket kell kiállnia a főszereplőnek a történet során? Milyen lelki változáson 
megy át eközben? Vajon milyen változást eredményez mindez a korábbi életéhez képest?
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10. Ilyenek a többiek…

• Mi járhat a lány fejében, míg a többieket figyeli? 
• Hogyan érezheti magát? 
• Te szoktad figyelni az embereket, amikor tömegközlekedési eszközön utazol? 

1. Hangoló – Kedvenc szereplőm
Mindenki válasszon egy szereplőt a kedvenc könyvéből, filmjéből, aki közel áll a szívéhez! 
Egy-egy mondatban indokoljátok, vagy hozzatok példát a történetből, hogy mit szerettek 
benne!
Önkéntes feladatként PPT-t is készíthettek a könyvről, filmről, amelyben bemutatjátok a 
szereplőt.

2. Alakítsatok kis csoportokat!
Írjátok fel cetlikre az alábbi mondatokat, és minden kis csoport húzzon egyet, majd beszél-
gessetek az állításokról! Egyetértetek velük? Mi a ti tapasztalatotok? A beszélgetés végén 
beszéljétek meg a mondatokat közösen az osztállyal, és foglaljátok össze, hogy mire jutott 
a csoport!

Az emberek általában tiszteletben tartják egymás véleményét.
Az emberek gyakran igyekeznek a saját véleményüket rátukmálni a másikra.
Az emberek sokszor megsértődnek, ha a másiknak eltérő a véleménye. 
Az emberek gyakran nem is kíváncsiak mások véleményére, csak a sajátjukat hajtogatják. 
Tolerancia és az egymás iránti kölcsönös tisztelet kell ahhoz, hogy elfogadjuk, ha a másiknak 
eltér a véleménye a miénktől.
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3. Előítéletek
Közismert, hogy a kutya és a macska nem kedvelik egymást. Emiatt mondjuk a folyton civa-
kodó emberekről is, hogy kutya-macska barátságban élnek. Képzeljük el, hogy a kutyák és a 
macskák ember módra gondolkodnak! Nézd meg az ábrát: mi mindent gondolhatnak egy-
másról a kutyák és a macskák? 

A fiatal kutyák 
mind szemtelenek!

A német juhászkutyák mindig 
erőszakoskodnak, sosem 

férnek a bőrükbe.

Utálom a dagadt macskákat!

A nőstény macskák mindig 
csak kényeskednek.

A sánta kutyák először 
kedvesnek látszanak, 
de aztán kimutatják 

a foguk fehérjét…

A macskáknak a vérükben van a tolvajlás.

A sziámi macska furcsa keleti jószág. 
Nem is igazán macska.

A sötét színű kutyák kal 
nagyon kell vigyázni!

• Milyen embertípusra emlékeztetnek a fenti mondatok? Próbáljátok átfogalmazni a mon-
datokat „emberi nyelvre”!

• Szerintetek mennyi igazságalapja van ezeknek a véleményeknek?

4. Szerinted?
Padtársaddal beszéljétek meg a következő kérdéseket:
• Segíti a másik embert, ha véleményt mondunk arról, amit ő tesz? Mikor igen, és mikor nem? 

Mondj példát! 
• A felnőttek vagy a veled hasonló korúak tanácsai, véleménye szokott hasznosabb lenni 

számodra?
• Történt már olyan, hogy egy társad véleményének hatására másképp döntöttél valami-

ben?
• Mondj példát arra, hogy egy veled egykorú fiatal véleményét miben lenne érdemes megfo-

gadnia egy felnőttnek!
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5. A fiúk olyanok… A lányok pedig… 
Két csoportban dolgozzatok: fiúk és lányok! Fejezzétek be a másik nemre vonatkozó alábbi 
mondatokat! Több megállapítást is írjatok, pozitív és negatív példákat is hozzatok! Ha kész, 
olvassátok fel a leírtakat a többieknek! Mindenki egyetért? 

a) A lányok általában...
A lányok mindig…
A lányok soha nem…

b) A fiúk általában...
A fiúk mindig…   
A fiúk soha nem…

6. Nézegető
Az előző feladatban összegyűjtött általánosító véleményeket nevezzük sztereotípiáknak. 

A sztereotípiáknak van funkciójuk: leegyszerűsítik, ezáltal könnyebben érthetővé teszik szá-
munkra a világot, de sok kárt is okozhatnak. 

Nézzétek meg az alábbi képeket! Milyen sztereotípiákkal találkozhatnak mindennapjaik so-
rán a képek szereplői?
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7. Mit jelent?
Párosítsd össze a szólásokat, közmondásokat azzal a tulajdonsággal, amelyre utalnak!

szorgalmas  beképzelt  mohó  kapzsi  türelmes

Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka!
Lassan járj, tovább érsz!
Ki korán kel, aranyat lel.
Magasan hordja az orrát.
Ki sokat markol, keveset fog!

8. Levezetés
Alakítsatok fiú-lány párokat! Mindenki tanítson meg vagy magyarázzon el valami olyasmit 
a párjának, amit az nem tud!
Példák:
Hajfonás
Milyen szabálytalanság ér tizenegyest a fociban?
Mire való a szemhéjtus?
Hogyan érdemes hozzáfogni az izomépítéshez? Stb.

Azzal, hogy megpróbáljuk megismerni és megérteni a másik embert, máris sokat tehetünk 
a sztereotípiák ellen.
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11. Értjük egymást?!

Nézzétek meg a nyitóképet! 
• Mit gondoltok, mivel foglalkozhat a társaság? 
• Mi lehet az oka annak, hogy ilyen vidámak?

1. Hangoló – Szavak nélkül  
Két önként jelentkező játssza el a következő 
jelenetet!
Egy vendég szeretné elpanaszolni a hotel re-
cepciósának, hogy valamilyen problémája 
van, de mivel elment a hangja, csak muto-
gatva tudja közölni mindezt. Az osztály többi 
része segítsen a recepciósnak kitalálni, hogy 
mi lehet a vendég problémája! Ezután követ-
kezhetnek újabb párok más problémákkal.

2. Elfogadva vagy tiszteletben tartva...
Közösen értelmezzétek az alábbi két mondatot!

„Elfogadja a másik véleményét.”  „Tiszteletben tartja a másik véleményét.”

• A füzetetekbe írjatok fel öt olyan embert, akinek általában elfogadjátok, és öt olyat, akinek 
tiszteletben tartjátok a véleményét!

• Kerültetek már olyan helyzetbe, hogy valakinek a véleménye teljesen felháborított, képte-
lenek voltatok tiszteletben tartani? Ha gondoljátok, osszátok meg az esetet az osztállyal!
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3. Véleményem szerint
a) Van olyan mondat, amely ismerős az életetekből? Hogyan szoktatok rá reagálni?

Villamossal hamarabb 
odaérsz.

Én biztos nem vennék fel 
ilyen cipőt.

Nevetséges az új 
pulóvered!

Annyira unom, hogy 
folyton erről beszélsz!

Legyél séf.  
Az tök jó!

Nem bírja el.  
Le fog szakadni.

Ez akkora  
csalás volt!

Nem kéne elköltened az összes 
zsebpénzedet az első nap!

Nehogy már kirándulni menjünk!  
Az annyira unalmas!

Vigyél esernyőt, mert 
szerintem esni fog!

Nem áll jól neked  
a szoknya.

Ő a legjobb focista  
a világon!

Meddig vársz még? 
Úgysem jön el!

Ki nem állhatom  
ezt a színészt!

Bocsánatot kell 
kérned tőle!

Na, ez a kicsi nem fog 
megártani!

Le fogod verni azt a 
poharat. Tedd beljebb!

b) Próbáljátok átfogalmazni az általatok bántónak vagy kötekedőnek ítélt mondatokat!

4. Nézegető – Csoportkonfliktusok
Sokszor előfordul, hogy az emberek valamilyen közös érték, világnézet, származás mentén 
csoportokat alkotnak. Ezek között a csoportok között szinte elkerülhetetlenek a konfliktu-
sok. Gyűjtsetek együtt példákat ilyen csoportokra! Keressetek együtt olyan eseteket, ami-
kor ezek a csoportok vagy a csoportok egyes tagjai mégis összefogtak, békességet kötöttek! 
A képek segítenek néhány példával.

5. Szövegeljünk!

„Szerintem, ha valaki csúnyán beszél, vagy kiabál a másikkal, vagy meggondolatla
nul fecseg és bánt másokat, nem hagyja békén, csak mondja a magáét, mindig ugyanazt, 
szüntelen, szutykos szavakat fröcsköl a másikra, szidja, kiabál, megátkozza, az szeme
tel.” 

Galla Ágnes: Szerintem, ha valaki csúnyán beszél – részlet

Mihez hasonlítja a szerző a csúnya, bántó beszédet? Te is tudnál valamilyen hasonlatot 
mondani?
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6. Drámázzunk! – Nem értünk egyet
Alakítsatok kis csoportokat, és válasszatok az alábbi mondatok közül! Alkossatok köréjük 
egy jelenetet, osszátok le a szerepeket, majd a kis csoportok sorban játsszák el a magukét! 
Ha egy jelenetnek vége, beszéljétek meg, hogy még milyen érvekkel lehetett volna alátá-
masztani a különböző szempontokat!

1. „Kabátot kéne vinned, hideg lesz ma!” – mondja egy apa a lányának. 
2. „Ha nem tanulsz, nem fogsz átmenni a vizsgán” – mondja egy tanárnő a tanítványának. 
3. „Parkolóházat építünk a játszótér helyére” – mondja a beruházó egy anyukának. 
4. „Valahol el kell helyezni a városi hulladékot” – mondja egy önkormányzati vezető a sze-

métlerakónak kijelölt hely mellett lakó embernek.

7. Az igazat, csakis az igazat!
a) Padtársaddal beszéljétek meg az alábbi állításokat! Egyetértetek velük?

Egy állítás vagy igaz, vagy nem.
Ha elhallgatod az igazat, az hazugság.
A hazugság az, amikor valaki előre megfontolt szándékkal nem mond igazat.
Aki nem mond igazat, az hazudik.
Van, amikor a hazugság nem bűn.
Néha sokkal egyszerűbb hazudni, mint megmondani az igazat.
A becsületes ember mindig igazat mond.
Mindenki hazudik néha.

b) Válasszatok ki egyet azok közül az állítások közül, amelyekkel nem értetek egyet, és egy 
példával támasszátok alá a véleményeteket!

8. Mi az az elefánt?
a) A képen olyan bekötött szemű embereket láttok, akik 

még sohasem láttak elefántot, és tapintással próbálják 
megismerni az állatot. Kis csoportokban válasszatok 
egy szereplőt a képről, és próbáljátok elképzelni, hogy 
ő mit tapasztalt meg az elefántból! Írjatok egy rövid be-
számolót a tapasztalataiból, amelyet aztán megoszt-
hattok egymással! Szerintetek ugyanaz lesz a képük 
egy elefántról? Hogyan „állhat össze a kép” végül?

b) Beszélgessetek arról, hogy mit szimbolizálhat ez a kép a hétköznapi életünkben!

9. Levezetés – A mi jelünk
Alkossatok két csoportot, az egyik a „Hazavárók”, a másik a „Vándorlók” csoportja lesz!  
A játék célja, hogy a vándorlók mielőbb hazajussanak a hazavárók segítségével. 
1. Minden hazaváró válasszon egy párt magának a vándorlók közül, és egyezzen meg vele 

egy közös, jól felismerhető jelben (egyedi hang, sípolás, kurjantás, sziszegés, taps), amely-
ről a vándorló játékos csukott szemmel is felismeri őt!

2. A csoportok álljanak a terem két végébe, a vándorlók csukják be a szemüket! 
3. A hazavárók próbálják a megbeszélt jellel magukhoz hívni a vándorló társukat úgy, hogy 

az senkinek és semminek ne menjen neki! Ügyeljetek egymásra!
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Emberek
vagyunk

A fejezet leckéiben emberi mivoltunk meghatározására teszünk kísérletet. Körüljárjuk gondo-
latban az emberi fajunkat meghatározó tényezőket, a természettel való érzékeny kapcsolatun-
kat és társadalmi kötődéseinket. Szót ejtünk az emberi természet általános vonásairól, a világ 
felfedezésére irányuló törekvéseiről, a megismerés lehetséges módjairól. Sorra vesszük a tudo-
mányos és művészi világlátás jellegzetességeit és szépségeit. Elgondolkodunk közösen az em-
beriség jövőjét érintő problémákon. A lélek titokzatos jelenségeit kutatva felmerül az emberi 
gondolkodás egyik legősibb kérdése is: mi az élet értelme?
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12. Mi tesz emberré?

1. Hangoló – Ember minden mennyiségben
Gyűjtsetek közösen minél több olyan szót és kifejezést, amelyben az ember szó szerepel! 
Melyek pozitív és melyek negatív tartalmúak?

Például: embertelen, emberszámba vesz, hóember

2. Szövegeljünk! – Ez állati!
Olvassátok el az alábbi szöveget!

Az ember rokona vagyok, mi? […] Hát nem tetszenek látni a különbséget? Az én 
testemet meleg bunda takarja. Mint minden normális emlősét. Az ember meg! Minden 
rongyot magára aggat, hogy azt a satnya bőrét megvédje! Aztán az én gerincem rende
sen meg van görbülve, hogy könnyedén bármit felvehessek a földről. Az ember? Mire 
lehajol azzal a piszkafa gerincével, elfordul a föld alatta. Vagy nézzék meg az arcomat! 
Ez egy szép, szabályos, derűs ábrázat. Ezzel hasonlítják össze azt a kókuszdiót, amit az 
ember a két füle között visel? […] Még hogy ő meg én rokonok vagyunk! Ha már az arcát 
nem nézzük, vizsgáljuk meg a lelkét! Mikor akartam én az embereket ketrecbe zárni, 
hogy az őserdőben a többi majomnak mutogassam? Mikor dobáltam én meg száraz 
pereccel, hogy idegrohamot kapjon? […] És mikor kísérleteztem vele, hogy feltaláljam 
az infuenzabacilus ellenszerét?

Nógrádi Gábor: Segítség, ember! – részlet

a) Mit gondoltok, vajon kinek a szájából hangzik el ez a szöveg? Mitől érezzük humorosnak?

b) Hogyan mutatja be a beszélő az embert? Milyen külső jellemzést ad róla? Mit árul el a jel-
leméről?

• Hasonlítsd össze a képen 
szereplő alakokat!

• Mi bennük a közös? Miben 
hasonlítanak? Miben kü-
lönböznek?

• Milyen címet adnál a kép-
nek?
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3. Az ember mint természeti lény
Válasszátok ki az alábbi fogalmak közül azokat, amelyek az 
emberrel és az állatokkal egyaránt kapcsolatba hozhatók! 
Melyek azok, amelyek csak az emberre jellemzőek?

táplálkozás  alvás  gondolkodás  játék

eszközhasználat  ivadékgondozás  élőhely karbantartása  munkavégzés

szaporodás  véleményformálás  közösségben élni  tisztálkodás

4. Az emberről szólva
Az alábbiakban az emberről szóló közmondásokat olvashattok. Párosítsátok a közmondáso-
kat a jelentésükkel!

Sok embernek sok esze van. Mindenki tévedhet.
Nincsen ember hiba nélkül. Tiszteld az időseket!
Ember tervez, isten végez. Többen hatékonyabbak vagyunk.
A király is csak ember. Nem tudhatjuk, mi lesz holnap.
Öreg ember előtt kelj fel! Az emberi természet nem a rangtól függ.

5. Nézegető – A megismerés útján
a) Beszélgessetek a képek alapján arról, milyen tapasztalata lehet önmagáról a képen sze-

replő alaknak! Az alábbi kérdések segítséget jelentenek a gondolkodáshoz:

• Hogy érzi magát? Mit érzékel a külvilágból (mit lát, hall stb.)?
• Milyen érzések, indulatok uralkodnak rajta? Mit gondol önmagáról?
• Milyen tervei, vágyai lehetnek?

b) Milyen környezetben élnek az alábbi képeken szereplő emberek? Milyen hatással van rájuk 
a környezetük? Milyen képességekre van szükségük a feladatuk elvégzéséhez? Milyen ha-
sonlóságokat és különbségeket találtok a különféle tevékenységet végző emberek között?
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6. Drámázzunk! – Hányféle élet!
a) Alkossatok kis csoportokat! Válasszatok egy alakot az 5. feladat képein szereplők közül! 

Vajon hol él? Hogyan? Kikkel? Milyen ember lehet? Találjatok ki az alakja köré egy élettör-
ténetet!

b) Ha van kedvetek játszani, készítsetek egy állóképet, egy másik „fotót” az életének egy 
jelentős pillanatáról! Mutassátok meg egymásnak a képeket! Beszéljétek meg a látotta-
kat!

7. Beszéljük meg! – Közös jövő
a) Beszélgessetek arról, milyen tényezők befolyásolják az emberiség jövőjét a Földön! Mi-

lyen, mindenkit érintő problémákkal kell szembenéznie az emberiségnek?

b) Milyen egyéb problémákat tudnátok felsorolni a képen láthatókon kívül? Mit tehetünk mi 
magunk a problémák megoldása érdekében? Hogyan enyhíthetjük a hatásukat? Hogyan 
éljük meg azokat a hatásokat, amelyekre nincs befolyásunk?

c) Nézzetek utána, hogy milyen segélyszervezetek működnek a közvetlen környezetetek-
ben!

8. Örök értékek
Kis csoportokban gondolkodjatok el azon, melyek a legfontosabb emberi értékek számotok-
ra! Gyűjtsétek össze és írjátok fel őket egy papírra! Melyek ezek közül azok, amelyeket szeret-
nétek gyermekeiteknek, unokáitoknak is örökül hagyni? Válasszátok ki a három legfonto-
sabbat! Vitassátok meg! Véleményeteket érvekkel támasszátok alá!
Például: Szerintem a barátság az egyik legfontosabb emberi érték, mert a barátok mindig tá-
mogatják egymást.

9. És végül – Útravaló
Mondjatok búcsúzóul a padtársatoknak valami biztatót, bátorítót, amelyről biztosan tudjá-
tok, hogy örülne neki! Például: Nagyon jól áll neked a vörös haj!
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13. A kíváncsi ember

• Milyen ember alkotta tárgyakat, építményeket, berendezéseket láttok a képen? 
• Mit gondoltok, milyen célt szolgálnak ezek az alkotások? Soroljátok fel!

1. Hangoló – Érzem, érzékelem
Csendesedjetek el néhány percre! Nézzetek szét figyelmesen a teremben! Keressetek olyan 
jelenségeket, amelyeket valamelyik érzékszervetekkel éreztek! Alkossatok egy-egy kijelen-
tést a tapasztalatotokból! Mindenki mondjon egyet!

Például:
Érzem a combommal a szék kemény ülőkéjét.
Látom, hogy Luca vállát megvilágítja a nap.
Hallom, hogy kint elment egy autó.

2. Mit? Miért? Hogyan?
A saját tapasztalataink meghatározók a világ jelenségeinek megismerésében.

a) Emlékezzetek vissza kiskorotokra! Mi mindent fedeztetek fel a saját testetek és a környe-
zet működéséről? 
• Gyűjtsetek össze néhány olyan tudást, amelyet kicsi korotok óta megszereztetek! 
 Például: Ha futok, lüktet a halántékom; a tűz éget; este lehűl a levegő.
• Melyek ezek közül azok, amelyekre tanulmányaitok során magyarázatot kaptatok? Em-

lítsetek néhányat! 
 Például: Ha valami leesik, azt a gravitáció okozza.
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b)  Készítsetek táblázatot a füzetbe a minta alapján! Dolgozhattok párban vagy csoportok-
ban. Adjatok ötletet egymásnak! Egy oszlopba több példát is írhattok.

Tudom Nem tudom, de más tudhatja 
(pl. a tudósok) Senki sem tudja

Az emberi faj többféle bőrszínű 
lehet.

Hány hónapra születik az 
elefántbébi?

Van-e a földihez hasonló élet más 
bolygón?

c) Osszatok meg a többiekkel egy-egy olyan kérdést, amelyre véleményetek szerint senki 
sem tudja a választ! Mi lehet ennek az oka? Beszélgessetek a kérdésekről az egész osz-
tályban!

3. Érdeklődjünk! – Ötletbörze
Mi minden érdekel minket, embereket?

a) A tanárotok segítségével készítsetek a 
táblára egy naphoz hasonló egyszerű áb-
rát! Írjátok be a nap belsejébe a kíváncsi-
ság szót! Írjátok a nap sugarainak végéhez 
mindazokat a területeket, amelyekre az 
emberi érdeklődés irányulhat! Igyekezze-
tek a naphoz minél több sugarat rajzolni! 
Például: az állatok viselkedése, az égitestek 
mozgása, az emberi szervezet működése, 
az élet értelme.

az égitestek 
mozgása

kíváncsiság

az állatok 
viselkedése

b) Mely tudományágak vizsgálják az előző érdeklődési területeket? Az alábbi fogalmak se-
gítségével azonosítsátok a tudományágat a fenti ábra fogalmaival! Például: az emberi 
szervezet működése – orvostudomány.

építészet  orvostudomány  növénytan  földtudomány  régészet

földrajz  matematika  csillagászat  lélektan  fizika  

vegyészet  számítástechnika

4. Drámázzunk! – Találmányok – Activity
Az emberiség története során számos találmányt, vívmányt felfedezett.

a) Alkossatok kis csoportokat! Gyűjtsetek össze közösen olyan találmányokat, amelyek vé-
leményetek szerint előbbre vitték az emberiség fejlődését! Idézzétek fel a tanulmányai-
tok során szerzett tudásotokat! Írjatok fel három-négy ilyen találmányt (például kerék, 
gyufa, számítógép)!
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b) Csoporton belül válasszatok egy találmányt! Egy önként vállalkozó mutogassa el a többi-
eknek némajátékkal a választott találmányt! Ha nincs a csoportban olyan, aki játszani 
szeretne, akkor rajzolja le, vagy írja körül más szavakkal az Activity játék szabályai szerint! 
A csoport többi tagja találgasson!

5. Nézegető – Honnan tudjuk?
A képek segítségével beszélgessetek közösen arról, milyen területei, módjai vannak az álta-
lunk ismert világ megismerésének! Melyik módszernek mi az erőssége? A tudás megszerzé-
sének melyik módját alkalmaztad már? Melyik áll hozzád a legközelebb? Miért?
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6. Szövegeljünk! – Mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia köznapi értelem-
ben véve az a tudományterület, amely szá-
mítástechnikai módszerek segítségével pró-
bál megoldani az emberi elme számára is 
nehézséget jelentő feladatokat. Ez a tudo-
mányág napjainkban gyorsan fejlődik. Szám-
talan területen alkalmazzák a vívmányait, 
például orvostudomány, robotika, építészet, 
hadiipar. Az alábbi mondatok egy mestersé-
ges intelligenciával foglalkozó internetes ol-
dalról valók. A mondatok egy-egy cikk címei. 
(Forrás: qubit.hu)

A detroiti rendőrség beismerte, hogy az arcfelismerő technikája 
96 százalékban téved.

A Microsoft kirúgott egy csomó újságírót, és robotokkal 
helyettesíti őket.

Videojátékosok agyhullámainak mérésével képzik ki az ameri-
kai robothadsereget.

A leletek kiértékelésében már jobban teljesít a mester-
séges intelligencia, mint az emberorvos.

a) Értelmezzétek közösen a mondatokat! 

b) Alkossatok két csoportot! Csoporton belül gyűjtsétek össze, milyen előnyei, illetve veszé-
lyei vannak a mesterséges intelligencia fejlődésének! Vessétek össze a véleményeket!

c) Milyen erkölcsi problémák merültek fel a beszélgetés során?

7. Húsz év múlva – Napló a képzelt jövőből
Képzeljétek el, hogyan fogtok élni húsz év múlva! Mit gondoltok, milyen nehézségekkel küzd 
majd akkor az emberiség? Vajon milyen hatással lesz mindez a személyes életetekre? Írjátok 
le a füzetbe egy elképzelt nap eseményeit!

8. Ajánló
Nézzétek meg közösen az Én, a robot című filmet (amerikai–német akciófilm, 2004, r.: Alex 
Proyas)! 
Milyen kérdések fogalmazódnak meg bennetek a filmben elképzelt jövővel kapcsolatban?
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14. Nézzünk magunkba!

1. Hangoló 
Üljetek körbe! Álljon valaki a kör közepére! A középen lévő játékos mondjon egy olyan tulaj-
donságot, amely többekre igaz a csoportból (például kék szeműek, szeretik a menzakaját)! 
Akikre igaz az állítás, azoknak helyet kell cserélniük. A középen álló játékos célja, hogy vala-
melyik mozgó ember helyére üljön. Aki a kör közepén marad, az mondja a következő állítást.

2. Jellemző...
a) Álljatok párokba! Válasszátok ki az alábbiak közül azt az öt tulajdonságot, amely legin-

kább jellemző rátok, majd öt olyat, amely (szerintetek) inkább a párotokat jellemzi! Ha 
készen van, adjátok oda a róla szóló listát a párotoknak! Hasonlítsátok össze a magatok-
ról írt listát azzal, amelyet a társatok írt rólatok! Van olyan, ami meglepett? Vannak nagy 
eltérések a két lista között? Mi lehet ennek az oka? Ha szeretnétek, osszátok meg az ész-
revételeiteket a többiekkel, egyébként nem kell megmutatni senkinek.

bátor  igazságos  művelt  tehetséges  szorgalmas  

takarékos  lelkiismeretes  őszinte  türelmes  hűséges  

udvarias  megbízható  barátságos  jószívű  szerény  

optimista  kitartó  érdekes  megértő  mosolygós  önálló  

talpraesett  tapintatos  erős akaratú  sokoldalú  toleráns

b) Melyek azok a jellemzők a fentiek közül, amelyekben szeretnétek fejlődni? Miért? Írjátok 
le a következő mondat kiegészítésével, mit tehettek azért, hogy adott dologban fejlőd-
jetek!
Ahhoz, hogy … legyek, a következőt kell először megtennem:

Sok film és könyv témája, hogy 
valaki megtesz egy hosszú utat, 
világot jár egyedül, hogy „talál-
kozzon önmagával”.
• Mi lehet ezeknek az utazások-

nak a célja?
• Hogyan segíthet egy utazás, a 

hétköznapi életünktől való el-
távolodás abban, hogy jobban 
megismerjük magunkat?
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3. Az élet értelme 
Kis csoportokban értelmezzétek az alábbi idézeteket az élet értelméről! Ha segítségre van 
szükségetek, kérdezzétek a tanárotokat! Beszéljétek meg, melyik gondolattal értetek egyet, 
melyikkel nem, és mit gondoltok róla! Mindenki válasszon egyet, amelyik a legközelebb áll 
az ő elképzeléséhez az élet értelméről! 

Az élet értelmének kérdése, ahogy Buddha tanította, nem tanítható. Fejest kell ug
rani az élet folyójába, és hagyni a kérdést elsodródni.

Irvin David Yalom

Én mindig úgy éreztem, hogy az élet igazi értelme az, hogy boldog legyél, hogy ör
vendj az életnek, hogy elérj oda, ahonnan nem akarsz megint máshova eljutni. Annyi
an élnek küszködve, próbálván elérni oda, ahol nincsenek, de valahogy soha nem ér
keznek meg.

Az ambíciótól az értelemig című film

Az élet értelmetlen úgy, ahogy van, de épp ez az értelme, hogy nincs neki értelme, 
mert olyan az élet, mint amikor a gyerekek az új cipőjükben a térdig érő pocsolyában 
ugrálnak: észszerűtlen, de jó buli, kár lenne kihagyni.

Bödőcs Tibor

Minden ember missziót teljesít. Mindenki születik valamire, ez az életnek egyetlen 
értelme.

Bucz Hunor

Az élet értéke azokban az értékekben van, amelyet magunk hozunk létre, azaz 
mindenki saját maga adja meg életének értelmét.

Werner Heisenberg

Csak akkor leszünk boldogok, ha mindnyájan, a legkisebb is közülünk, ráeszmé
lünk szerepünkre. Csak akkor tudunk majd békében élni és békében meghalni; mert 
ami értelmet ad az életnek, értelmet ad a halálnak is.

Antoine de Saint-Exupéry

Mi az értelme létezésünknek, és mi értelme egyáltalán az élőlények életének? Erre 
a kérdésre válaszolni nem egyéb, mint vallásosnak lenni.

Albert Einstein
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– Semmi haszna nincs, hogy az ember nézegesse a naplementét [...].
– Mégis nézem. Naplementék és más effélék azok, amikért élek.

Herbert George Wells

Ha elképzeled, hogy ez az utolsó napod, azonnal rájössz, mi a fontos, és mi nem.
Liz Babbs

Ha tanúi lehetünk egy születésnek, többé nem kérdőjelezzük meg az élet értelmét, 
egyszerűen tudjuk, hogy van.

Rosemary Wells

Minden dicsőségnél, minden tehetségnél többet ér: szeretni. Nem az, hogy az em
bert szeretik, hanem az, hogy az ember szerethet! [...] Szeretni valakit, felolvadni ben
ne, érte élni, vele élni, vágyódni, vágyódni utána: ez az élet értelme!

Jászai Mari

4. Nézegető
a) Nézd meg az alábbi képeket! Melyik hangulata tetszik neked a legjobban? Mi tetszik rajta? 

Te melyik helyzetben tudnád elképzelni magad naplóírás közben?

b) Ha már írsz naplót, vagy megjött a kedved a naplóíráshoz, a következő órára hozd be, és 
mutasd meg a többieknek! Kívülről…
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5. Szövegeljünk! – Miért érdemes naplót  
vezetni?

Miért érdemes naplót vezetni? 
A naplóírás hasonlóan hat ránk, mint egyegy 

mély beszélgetés, csak nem kell hozzá másik sze
mély. Érzéseink kiírása magunkból csökkenti belső 
feszültségünket, megkönnyebbülünk. Segít követni a bennünk zajló változásokat, fejlő
désünket, és ez erőt adhat a továbbhaladáshoz. Azzal, hogy megfogalmazzuk a ben
nünk zajló folyamatokat, tisztábban látjuk őket, rendszerezni tudjuk az érzéseinket, 
gondolatainkat, és így könnyebben tudunk döntéseket hozni. A naplóírás tulajdonkép
pen egy önmagunkkal folytatott párbeszéd. Lehetőséget ad időutazásra, hiszen általa 
kommunikálhatunk jövőbeli énünkkel: tanácsokat adhatunk, figyelmeztetéseket, el
határozásokat fogalmazhatunk meg, kérdéseket tehetünk fel. Naplónk visszalapozása 
révén pedig múltbéli önmagunk szólíthat meg minket a jelenben. A naplóírás, mint a 
legtöbb szokás, egyfajta szertartás, amely keretet, ezáltal pedig biztonságérzetet ad az 
életünknek. A naplóírással töltött idő önmagunkkal töltött idő, amely alatt szembenéz
hetünk önmagunkkal, mélyül az önismeretünk, ezáltal könnyebben megtalálhatjuk az 
életünkben a harmóniát. Ha meg vagyunk áldva írói vénával, akkor a naplóírás alkotó
tevékenység is lehet, amely szintén nagyon jót tesz lelki egészségünknek.

Forrás: https://hvg.hu/pszichologiamagazin/

• Közösen gyűjtsétek ki a szövegből, hogy mi mindenben nyújthat segítséget a naplóírás! 
• Írjátok le a tegnapi napotokat úgy, mintha naplóbejegyzés lenne!

6. Drámázzunk! – Az én történetem
a) Alakítsatok háromfős kis csoportokat! Meséljetek el egy olyan történetet egymásnak az 

életetekből, amely szerintetek nagyon jellemző rátok!

b) Játsszátok el a történeteket úgy, hogy akivel megtörtént, az meséli, a másik két szereplő 
pedig némajátékkal eljátssza közben!

7. Boldogság
a) Egy cetlire név nélkül írjátok fel, hogy számotokra mit jelent a boldogság! A cetliket gyűjt-

sétek össze! A tanár kihúz egy-egy cetlit és felolvassa, ti pedig próbáljátok meg kitalálni, 
ki írhatta!

b) Beszélgessetek közösen arról, hogy mit jelent a boldogság! Mit jelent boldognak lenni? 
Lehet-e olyan definíciót megfogalmazni, amely mindenki számára elfogadható?

8. Levezetés
Egy önéletrajzi regényben a szerző a saját élettörténetét, életútját írja meg. Fogalmazzátok 
át az 5. feladatban leírt napotokat úgy, mintha egy önéletrajzi regény részlete lenne! Tegyé-
tek izgalmassá, érdekessé, humorossá, használjatok az írókra jellemző eszközöket, fordula-
tokat!
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15. Hogyan látjuk a világot?

1. Hangoló – Piros, sárga, kék
Tanárotok segítségével válasszatok ki egy színt! Egyesével soroljatok fel olyan tárgyakat, 
élőlényeket, amelyekben előfordul a választott szín (például piros: muskátli, stoptábla, mi-
kulássapka)! Ha elfogynak az ötletek, válasszatok egy másik színt!

2. Alkotunk
Gondoljatok valamire, amit ti alkottatok! Lehet az egy vers, egy rajz, de akár egy házi dolgozat 
is. Beszélgessetek róla, milyen érzés volt alkotni, és mit éreztetek az után, hogy elkészült a mű-
vetek! Van olyan köztetek, aki valamilyen művészeti ágban kipróbálta vagy kipróbálná magát?

3. Drámázzunk! – Szobrász
Álljatok kis csoportokba! Minden csoportban vá-
lasszatok egy szobrászt! Az ő dolga az lesz, hogy 
egy szoborcsoportot formázzon a csoporttársai-
ból, amely az alábbi érzelmek egyikét fejezi ki! 
Mindenki mutassa be a szobrát, és a többiek talál-
ják ki, melyik érzelemről lehet szó!

fájdalom  szerelem  öröm

féltékenység  gyűlölet  béke

szeretet  veszteség  kudarc Michelangelo: La Pietà – A fájdalmas anya

4. Virtuális múzeumlátogatás
Sok világhírű múzeum „körbejárható” online (például British Museum, Prado Madrid, Vatiká-
ni Múzeum, a párizsi Louvre). Keressetek egyet, és nézelődjetek a képek között! Nézzetek 
utána, milyen híres alkotásokat találhattok meg a virtuális séta közben!

Ez a kép egy nagyon híres szo-
borról készült. Aki ismeri a szob-
rot, az még ne árulja el a „megfej-
tést”! 
• Beszélgessetek arról, mit fejez 

ki a férfi arca, milyen helyzet-
ben lehet, mi járhat a fejében! 

• Miután megbeszéltétek, ki a 
szobrász és kit ábrázol a szo-
bor, nézzetek utána a jelenet-
nek is, amelyet ábrázol!
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5. Nézegető – Művészet?
Nézzétek meg az alábbi képeket! Kis csoportban beszélgessetek róla, melyiket találjátok 
szépnek, és melyiket nem! Indokoljátok meg a véleményeteket!

    
Milói Vénusz Art deco stílusú szék Willendorfi Vénusz

Hundertwasser-ház, Bécs Pablo Picasso: Guernica

Rembrandt van Rijn: Éjjeli őrjárat Claude Monet: Híd a vízililiomok tava felett 

6. ...és ami mögötte van
Minden kis csoport válasszon egy alkotást az előző feladat képei közül! Nézzetek utána a 
keletkezésének és annak, hogy mit ábrázol, mit fejez ki, mikor készült stb.! Majd osszátok 
meg az osztállyal a talált információkat!
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7. Szövegeljünk! – Zene: a lélek gyógyszere

„A zene hatásairól szóló ókori tanításokat a huszadik századi műszeres kutatások 
eredményei szinte egy az egyben alátámasztják élettani, lelki és mentális szinten egy
aránt. Egyre inkább világossá válik, hogy a zene gyakorlati módon is segíthet az em
bernek, aki valóban szinte gyógyszerként »használhatja«. Ezért fontos, hogy az ember 
milyen lelkiállapotban milyen zenét hallgat. A zene a pulzusszámtól a vérnyomáson át 
a különböző hormonok szintjéig mindenre hat. Ezek és sok egyéb vizsgálati szempont 
alapján a legjótékonyabb hatása kimutathatóan a klasszikus zenének van, különösen a 
barokk és klasszikus szerzők műveinek. A vizsgálatok tanúsága szerint Mozart, Vivaldi 
vagy Händel remekművei szinte minden »próbát kiállnak«, áldásos hatásuk majd min
den körülmény között igazolható. Ezért, aki biztosra akar menni, válassza őket, s  minél 
inkább ráhangolódik a szépre, annál szebbé válik maga is, idővel pedig egyre jobban 
fogja érezni, mi tesz jót ténylegesen a lelkének. De ehhez – zenei nyelven szólva – gya
korlásra van szükség, azaz a komolyzene hallgatását is tanulni kell. (...)

Händel így fogalmazta meg a zene lényegét: »Sajnálnám, ha csak szórakoztattam 
volna az embereket a zenémmel – én jobbítani akartam őket.«”

Forrás: https://filozofiaikavehaz.blog.hu/ – Rusznák Laura (részlet)

a) Olvassátok el, és közösen értelmezzétek a fenti szöveget!
• Milyen hatásait emeli ki a cikk írója a zenének?
• Mit érthetett Händel az alatt, hogy jobbítani akarja az embereket a zenével?
• Tapasztaltál már olyat, hogy egy zene jó hatással volt a lelkiállapotodra? És az ellenke-

zőjét? Van olyan zene, amely felkavar vagy elszomorít?

b) Nézzétek meg az alábbi képeket! Tippeljétek meg, ki milyen stílusú, hangulatú zenét hallgat!

8. Ajánló 
Szervezzetek összművészeti fesztivált az osztályban, ahol mindenki megmutathatja a tehet-
ségét, azt, amiben jó! 
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I. Alkossatok három csoportot! Most mindannyian egy fantáziajátékban fogunk részt venni. 
Képzeljétek el, hogy valamilyen okból el kell hagynunk a Földet! Mindannyian egy hosszú 
űrutazás előtt állunk. Az egész csoport együtt fog utazni. Engedjétek szabadjára a fantá-
ziátokat, és rajzoljátok meg közösen az űrhajó tervrajzát!

 Az alábbi szempontok segítenek átgondolni, mi mindenre érdemes gondolnotok a terve-
zésnél.

• Bontsátok lépésekre a feladatot:
 1. közös tervezés;
 2. feladatok felosztása (mindenkinek jusson!);
 3. kivitelezés (a rendelkezésre álló eszközök segítségével).
• Ügyeljetek rá, hogy mindenki kivegye a részét a tervezésből!
• Adjatok nevet közösen az űrhajónak!
• Beszéljétek meg, kinek mi az erőssége a csoportban! Mindenki válasszon ennek megfe-

lelően egy szerepet az elképzelt legénységben (például orvos, hajószakács, rádiós)! Ha 
kevesen vagytok, egy ember több feladatot is vállalhat.

• Gondoljátok át, milyen helyiségekre lesz szükség! Minden emberi szükségletre gondol-
jatok!

• Ügyeljetek rá, hogy mindenkinek legyen egy saját kis kuckója!
• Ne felejtsétek el a közösségi helyiséget a közös igényekhez alakítani!
• Tervezzetek a szabadidő eltöltésére alkalmas helyiséget is!
• Gondoljatok az egészségügyi szempontokra (fürdő, vécé, betegszoba)!
• Ne feledkezzetek meg a kedvencekről sem! Visztek magatokkal állatokat? Milyeneket?

II. Ha elkészültetek, mutassátok meg a többieknek a tervrajzokat! Meséljétek el, milyen el-
gondolások alapján dolgoztatok! Milyen hasonlóságokat találtatok az űrhajókban? Me-
lyek voltak az egyedi megoldások?

III. A hely szűkössége miatt mindenki csak egy emléktárgyat hozhat magával a Földről. Beszél-
gessetek arról, kinek mi lenne az a legkedvesebb tárgy! Indokoljátok a választásotokat!

16. Időugrás: Irány a jövő! – Projektóra
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Valós és virtuális 
társadalom

Ebben a fejezetben az ember természeti és társadalmi kötődéseit tekintjük át. Először 
az emberről mint természeti lényről gondolkodunk el közösen. Felidézzük az ember természet-
hez való kötődésének múltját, feltárjuk közös felelősségünket: mit tehetünk a természet 
megóvásáért? A fejezet második része társadalmi szerepeinkkel, hangsúlyosan a virtuális 
térben való jelenlétünkkel, az abban való tájékozódással foglalkozik. Jelenünket és jövőnket 
befolyásoló kérdések: mi mindent kapunk a virtuális térben, és milyen veszélyeknek lehetünk 
kitéve a neten való kalandozáskor?
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17. Az ember helye a természetben

• Milyen élőlényeket látsz a fotón? 
• Mit jelképezhet a tenyérben tartott üveggolyó? Mire utalhat ez a gesztus?

1. Hangoló – Miből van a…?
Nézzetek szét a teremben, és válasszatok ki egy tetszőleges tárgyat! Vegyétek kézbe a vá-
lasztott tárgyat, vagy álljatok mellé, és érintsétek meg! Vegyétek szemügyre, tapintsátok 
meg! Próbáljátok megállapítani, milyen anyagból készülhetett! Beszéljétek meg közösen, 
vajon melyik készült természetes anyagból, melyik mesterségesen előállítottból! Mely tár-
gyakról könnyű, és melyekről nehéz ezt megállapítani?

2. Nehéz döntések
A civilizáció terjeszkedése sokszor eredményez érdekellentéteket. Milyen etikai problémák 
adódhatnak az alábbi helyzetek során? 

Vízi erőmű építése miatt elárasztanak egy falut, a lakókat kitelepítik.

Gyorsforgalmi út építésekor felszámolnak egy szőlőültetvényt.

Fakitermelés következtében megszűnik egy faj természetes élőhelye.

Alkossatok kis csoportokat! Csoportonként válasszatok egy esetet! Vitassátok meg csopor-
ton belül, milyen érdekek ütköznek az általatok választott esetben! Kik érintettek az adott 
kérdésben? Kinek milyen érdekei vannak? Mit lehet tenni az érdekek egyeztetéséért?
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3. Természetes – mesterséges
Az alábbiakban a természetes és a mesterséges szavakhoz társítható fogalmakat gyűjtöttünk 
össze. Beszéljétek meg közösen, hogy mi a különbség a két fogalom között!

a) Alkossatok kifejezéseket a felsorolt szavak felhasználásával (például mesterséges tó, ter-
mészetes fény)! Van olyan, amelyik mindkét kiemelt szóval kapcsolatba hozható? 

természetes

környezet  összetevők  gyógymód  hajfesték  

mesterséges

lélegeztetés  tó  édesítőszer  fény

b) Beszélgessetek arról, hogy az így alkotott szókapcsolatok közül melyek a pozitív, illetve 
negatív tartalmúak! Melyek semlegesek? 
Vita esetén véleményeteket érvekkel támasszátok alá!
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4. Szövegelő – A dédi meséli
Az alábbiakban egy idős asszony gyermekkori visszaemlékezéséből olvashattok részletet. 

Tanyán nőttem fel, nagy gazdasá
gunk volt, lovak, birkák, marhák, meg a 
szárnyasok, még gyöngytyúkunk is volt, 
azok nagyon szerettek kóborolni. Né
gyen voltunk testvérek, folyton az álla
tok körül lófráltunk, a kisebbeket mi lát
tuk el a nővéreimmel. 

Édesanyámtól és édesapámtól azt 
tanultam, hogy meg kell becsülni, amit 
a természet nyújt nekünk. A tanya körül 
megtermett minden, amire szükségünk 
volt. Az állatok adtak tejet és húst, a növények, búza, kukorica, zab, elláttak minket és 
az állatokat. Boltban csak a legszükségesebbet vették akkoriban, sót, lámpába való ola
jat, kenőcsöt a lovak lábára. 

Ami termett, azt az utolsó szemig felhasználtuk, nem dobtunk ki semmit. A vizet a 
kútból kellett felhúzni, meg is becsültük! Édesanyám megmosta a zöldséget, gyümöl
csöt, azt a vizet a palántákra öntözte, nem veszett az kárba, az volt a szürkevíz. 

A növénynek, a jószágnak minden része jó volt valamire, megvolt annak a sora. 
Fával meg száraz kukoricaszárral fűtöttünk télen, a gyékényből kosár készült, a szalma 
az állatok alá kellett alomnak. A konyhai hulladékot megették a disznók, vagy kom
poszt lett belőle. Édesapám az állatok alól a földre hordta ki az értékes trágyát. Még az 
állatok csontját is hasznosították. Édesapám ügyes kezű volt, csontból játékot faragott 
nekünk, emlékszem, egyszer kaptam tőle egy csontcsikót, hajj, de szerettem!

a) Olvassátok el, és értelmezzétek közösen a szöveget! Milyen a visszaemlékezés hangulata? 
Milyen viszonyban lehetett az elbeszélő a természetes környezetével? Mi mindenről me-
sél az akkori életformával kapcsolatosan? Melyek a számotokra új információk?

b) Mit tehetünk a mindennapokban környezetünk védelmében? Fogalmazzatok meg két-há-
rom egyszerű elhatározást! Igyekezzetek ezeket a mindennapokban is betartani!
Például: Használat után kihúzom a telefontöltőt a konnektorból. Lekapcsolom a villanyt, ha 
kimegyek a helyiségből.

5. Én és a természet
Csendesedjetek el, gondolja-
tok a természettel való viszo-
nyotokra! Idézzetek fel egy 
olyan élményt, amely a termé-
szetben ért benneteket, és va-
lamiért felejthetetlenné vált! 
Fogalmazzátok meg öt-hat 
mondatban, miért vált emlé-
kezetessé ez az élmény!
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Tanyán nőttem fel, nagy gazdasá
gunk volt, lovak, birkák, marhák, meg a 
szárnyasok, még gyöngytyúkunk is volt, 
azok nagyon szerettek kóborolni. Né
gyen voltunk testvérek, folyton az álla
tok körül lófráltunk, a kisebbeket mi lát
tuk el a nővéreimmel. 

Édesanyámtól és édesapámtól azt 
tanultam, hogy meg kell becsülni, amit 
a természet nyújt nekünk. A tanya körül 
megtermett minden, amire szükségünk 
volt. Az állatok adtak tejet és húst, a növények, búza, kukorica, zab, elláttak minket és 
az állatokat. Boltban csak a legszükségesebbet vették akkoriban, sót, lámpába való ola
jat, kenőcsöt a lovak lábára. 

Ami termett, azt az utolsó szemig felhasználtuk, nem dobtunk ki semmit. A vizet a 
kútból kellett felhúzni, meg is becsültük! Édesanyám megmosta a zöldséget, gyümöl
csöt, azt a vizet a palántákra öntözte, nem veszett az kárba, az volt a szürkevíz. 

A növénynek, a jószágnak minden része jó volt valamire, megvolt annak a sora. 
Fával meg száraz kukoricaszárral fűtöttünk télen, a gyékényből kosár készült, a szalma 
az állatok alá kellett alomnak. A konyhai hulladékot megették a disznók, vagy kom
poszt lett belőle. Édesapám az állatok alól a földre hordta ki az értékes trágyát. Még az 
állatok csontját is hasznosították. Édesapám ügyes kezű volt, csontból játékot faragott 
nekünk, emlékszem, egyszer kaptam tőle egy csontcsikót, hajj, de szerettem!

a) Olvassátok el, és értelmezzétek közösen a szöveget! Milyen a visszaemlékezés hangulata? 
Milyen viszonyban lehetett az elbeszélő a természetes környezetével? Mi mindenről me-
sél az akkori életformával kapcsolatosan? Melyek a számotokra új információk?

b) Mit tehetünk a mindennapokban környezetünk védelmében? Fogalmazzatok meg két-há-
rom egyszerű elhatározást! Igyekezzetek ezeket a mindennapokban is betartani!
Például: Használat után kihúzom a telefontöltőt a konnektorból. Lekapcsolom a villanyt, ha 
kimegyek a helyiségből.

5. Én és a természet
Csendesedjetek el, gondolja-
tok a természettel való viszo-
nyotokra! Idézzetek fel egy 
olyan élményt, amely a termé-
szetben ért benneteket, és va-
lamiért felejthetetlenné vált! 
Fogalmazzátok meg öt-hat 
mondatban, miért vált emlé-
kezetessé ez az élmény!

6. Ökocímkék

Az ökológiai gazdálkodás olyan természetes gazdálkodási rendszer, amely szigorú
an szabályozza a mezőgazdaság és az állattartás folyamatait, így elősegítve a természe
ti környezet megóvását. Az ilyen módon előállított termékek megkülönböztető címkét 
kapnak a kereskedelemben.

Alkossatok kis csoportokat! Nézzetek utána 
az interneten a különféle termékeken talál-
ható ökocímkék jelentésének! (A következő 
oldalon megtaláljátok a Magyarországon 
használatos ökocímkéket: http://www.oko-
pack.hu/hu/magyarorszagon- hasznalatos-
okocimkek-gyujtemenye.) Csoportonként vá-
lasszatok egyet, majd beszéljétek meg, 
melyik csoport melyiket választja! Rövid fel-
készülési idő után mutassátok be egymás-
nak a választott címkéket!

7. Nézegető – A terjeszkedés ára
Beszélgessetek a képek alapján arról, milyen károkat okoz a természetben az embert kiszol-
gáló ipari termelés! Milyen következményekre hívják fel a figyelmet a fotók?
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8. Mit tehetünk?
a) Mi mindent tehetünk a hétköznapokban a természetvédelemért? Gyűjtsetek ötleteket a 

táblázat segítségével az alábbi területeken! Mire ügyeljünk? Mit ne tegyünk? Beszéljétek 
meg!

Tedd! Ne tedd!

Közlekedés

Vásárlás

Vízfelhasználás

Energiafelhasználás

Hulladékkezelés

Természet megóvása

b) Beszélgessetek kis csoportokban 
arról, mi az, amit ezekből meg is 
tudtok valósítani a hétköznapok-
ban! Melyek könnyen, melyek nehe-
zen megvalósíthatók? Min lehetne 
még javítani? Hogyan?

c) Egyes kutatások szerint 28 nap kell 
ahhoz, hogy a szokások beépülje-
nek a mindennapjainkba. Váljon 
szokásunkká a természetvédelem! 
Készítsetek a hétköznapokban 
megvalósítható, egy hónapos kör-
nyezetvédelmi tervet a magatok 
számára! Miben tudtok tudatosab-
bá válni? Mi vállalható számotokra?

9. Ajánló 
Nézzétek meg közösen a Koyaanisqatsi – Kizökkent világ című filmet (amerikai filmesszé, r.: 
Godfrey Reggio)! Beszélgessetek közösen arról, milyen nehézségekre és emberi felelősségre 
hívja fel a film a figyelmet! 
A film több mint harminc éve készült. Melyek azok a Földet veszélyeztető folyamatok, ame-
lyek már akkor is gondot okoztak? Mennyiben változott azóta a helyzet?
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18. Közösség és felelősség

Figyeljétek meg a képen látható embereket! 
• Vajon hol készülhetett a fotó? 
• Mi lehet az oka, hogy nem tartják be a közlekedési szabályt?
• Mit gondoltok, kik tartoznak össze a járókelők közül?

1. Hangoló – Csoportváltó 
Álljatok fel, és a rendelkezésetekre álló hely kihasználásával alkossatok különféle csoporto-
kat egymás után többször a tanárotok felszólítása alapján! A csoportok minden előzetes 
megbeszélés nélkül alakuljanak meg! Váltsatok csoportot néhány alkalommal! Például: Mi-
lyen színű a hajad? Milyen évszakban születtél? Hány szótagú a neved?
Játék után beszéljétek meg a tapasztalatokat! Okozott-e nehézséget a kommunikáció? Köny-
nyű vagy nehéz volt eldönteni, melyik csoporthoz csatlakozz?

2. Együtt könnyebb
Válasszatok párt magatoknak! Idézzetek fel együtt olyan eseteket saját élmények alapján, 
amikor egy közösség támogatását élveztétek! Miben nyilvánult meg ez a támogatás? Milyen 
érzés volt érezni ezt a támogatást? Ha nem volt még ilyen, beszéljetek arról, milyen támoga-
tást, megerősítést várnátok egy közösségtől!

 

Előfordulhat, hogy egy közösség nem támogató, hanem hátráltató. Keressetek közösen pél-
dát ilyen esetekre is! Hogyan lehetne jobbá tenni a felmerült helyzeteket? Min kellene változ-
tatni, hogy mindenki elégedett legyen?
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3. Választott univerzumok
Alkossatok három csoportot! Válasszatok egyet a felsorolt filmekből ismerős elképzelt vilá-
gok közül! Beszélgessetek arról, milyen közösségi életre vonatkozó szabályok érvényesek az 
adott közösségben! Gyűjtsetek három olyan szabályt, amely a közösség minden tagjára néz-
ve kötelező! Például Harry Potter világában: a muglik jelenlétében tilos varázsolni!

Marvel  Harry Potter  Csillagok háborúja  A Karib-tenger kalózai  X-Man

a) Mutassátok be a többieknek a szabályokat! Egész csoportban vitassátok meg, melyek 
ezek közül a könnyen, és melyek a nehezen betartható szabályok! Miért? Véleménykü-
lönbség esetén érveljetek!

b) Gyűjtsetek közösen példákat olyan esetekre, amikor egy szabályt nem kell vagy nem sza-
bad betartani!

4. Nézegető – Alkalmi és választott
Értelmezzétek közösen a fotókat! 
• Beszélgessetek a képek alapján arról, milyen sokféle közösséghez tartozhatunk! 
• A képeket tekintve melyek az alkalmi, melyek az állandó közösségek? 
• Mely közösségeket választjuk, és melyek azok, amelyeket készen kapunk? 
• Milyen támogatást kaphatnak egymástól a közösséghez tartozók?

5. Otthon lenni – Helyi közösségek
Gondoljátok végig a lakóhelyetekhez kötődő közösségi kapcsolataitokat! Készítsetek a füzet-
be a mintához hasonló táblázatot! Beszéljétek meg a hasonlóságokat és a különbségeket!

Alkalmi közösségek Állandó közösségek

játszótér (park) családom

Érdeklődjetek szüleitektől, nevelőszüleitektől, hogy milyen, lakóhelyhez köthető helyi csopor-
tokhoz, közösségekhez tartoznak (például szabadidős csoport, szülői közösség, önsegítő cso-
port)! Miért kötődnek oda? Milyen élményt jelent nekik a csoporthoz tartozás? 
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6. Ki a felelős? 
Olvassátok el a lenti rövid eseteket! Beszélgessetek közösen arról, kinek milyen felelőssége 
van a felsorolt példák esetében! Vitatkozzatok arról, beleszólhatunk-e az adott helyzetbe! 
Véleményeteket indokoljátok!
• Fertőző betegségben szenvedő közösségbe 

megy.
• Az utcán mozdulatlanul fekszik valaki, a já-

rókelők nem állnak meg.
• A szomszédom, aki épp most megy el, nyit-

va felejtette a hátsó ablakot.
• Késő este a buszmegállóban ittas férfiak 

körülállnak egy fiatal nőt.
• A bevásárlóközpontban kísérő nélkül álldo-

gál egy riadt kisgyerek.

Gyűjtsetek további példákat a közösségi felelősség megnyilvánulására!

7. Virtuális közösségek
Az alábbi szempontok alapján beszélgessetek közösen arról, hogy milyen hasonlóságok és 
különbségek vannak a valós és a virtuális közösségek működésében! 

együtt töltött idő  élmény erőssége  személyesség  őszinteség

kommunikációs nehézségek, félreértések  más szereplők bekapcsolódása

Milyen más szempontokkal egészítenétek ki a fentieket?

8. Ajánló
Olvassátok el Anna Gavalda 35 kiló remény című könyvét! (Magvető, 2009. Ford.: N. Kiss Zsuzsa)
Hogyan változott Totó közösséghez való viszonya? Milyen kapcsolatba hozható ez a saját 
belső változásaival? Kiktől kapott támogatást a nehézségek leküzdéséhez?
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19. Az internet napos oldala

• Kivel beszélgethet a képen látható hölgy?
• Az internet melyik előnyös tulajdonságát mutatja be a fenti kép?
• Van olyan rokonotok, barátotok, akivel ti is elsősorban az interneten vagytok kapcsolatban? 

Miben más ez a fajta kapcsolattartás? 

1. Hangoló – Hol a kapu?
Egy önként jelentkező menjen ki a teremből! A többiek álljanak körbe, és válasszanak ki két-
két embert! Közöttük lesz a kapu. A kiküldött társatoknak az lesz a feladata, hogy a kör kö-
zepéből kijusson, megtudja, hol van a kapu. Ehhez a ti segítségetekre van szüksége: a „kapu-
félfáknak” úgy kell nézniük rá, hogy tudja, ott a kijárat, a többieknek pedig elutasítóan, 
jelezve, hogy arra nem lehet kimenni. Fontos, hogy próbáljatok csak a szemetekkel, a nézé-
setekkel kommunikálni.

2. Az internet két arca
Osszátok a táblát két részre a lenti ábrához hasonlóan! Az egyik oszlopba gyűjtsétek össze, 
milyen előnyei vannak az internetnek, a másikba pedig azt, hogy mik a hátrányai!

Előnyök Hátrányok
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3. Szövegeljünk! – Mi is az internet?

Az internet
Az internet kifejezés nemzetközi

leg elterjedt szó, az angol eredetű in-
ternetwork szóból ered, ami magyarul 
leginkább ’hálózatok hálózata’ként 
adható vissza, szó szerint hálózatok 
közöttit  jelent. Az internet az egész vi
lágot körülölelő számítógéphálózat, 
hatalmas rendszer, amely kisebb szá
mítógéphálózatokat fog össze. En
nek eredménye egyfajta kibertér, amely a valódi világ mellett alternatív teret biztosít.

Egykor a hálózat kizárólag csak a kutatók, oktatók és katonai intézmények számára 
volt elérhető. Ma már az internet szinte mindenki számára elérhető, mivel sok cég is
meri fel, hogy enélkül nem lehet megélni az üzleti életben.

A legfontosabb adaléka azonban az, hogy az egyirányú, üzenetszórásos médiu
mokkal ellentétben a felhasználó nemcsak passzív befogadó, hanem maga is informá
cióforrás, aki maga választhatja meg, hogy milyen információra kíváncsi, vagy milyen 
más információforrásokat követ.

Az internet olyan gyorsan növekszik, hogy minden erre vonatkozó számadat pár 
hónap alatt elavul. Ami az arányokat illeti: az internetre kapcsolt számítógépek száma 
havi átlagban 1015%kal vagy még többel növekszik.

Forrás: Wikipédia, internet szócikk

A szöveg alapján válaszoljatok az alábbi kérdésekre:
• Mi a kibertér?
• Milyen üzleti lehetőségeket láthattak meg a cégek az internetben?
• Mondjatok példát „egyirányú, üzenetszórásos médiumok”-ra!
• Miért fontos, hogy az interneten a felhasználó választhatja meg, hogy milyen információra 

kíváncsi? Mik lehetnek ennek a hátrányai?
• Kérdezd meg a szüleidtől, hogy nekik mikor volt először internet-hozzáférésük! Milyen em-

lékeik vannak a kezdetekről?

4. Szabad a véleményvásár!
Az internetnek köszönhetően manapság mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. 
Nézzétek meg az alábbi állításokat, és vitassátok meg, hogy mennyire tartjátok őket igaz-
nak!

Az emberek általában tiszteletben tartják egymás véleményét. 
Az emberek gyakran igyekeznek a saját véleményüket rátukmálni a másikra.
Az emberek sokszor megsértődnek, ha a másiknak eltérő a véleménye.
Az emberek gyakran nem is kíváncsiak mások véleményére, csak a sajátjukat hajtogatják. 
Tolerancia és az egymás iránti kölcsönös tisztelet kell ahhoz, hogy elfogadjuk, ha a másiknak 
eltér a véleménye a miénktől.
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5. Az internet előtt
a) Alakítsatok kis csoportokat! Minden csoport 

válasszon magának egy „keresőszót” az aláb-
biak közül, majd az internet használata nélkül 
tudjatok meg minél több információt róla!

kakapó demokrácia szakajtó 
fabrikál kádár torzó

b) Gyűjtsétek össze közösen, hogy milyen „in-
formációforrásokat” használtatok!

6. Nézegető – Mi a címe?
Az alábbi képek az internet által nyújtott lehetőségekről, előnyökről szólnak. Párosítsátok az 
alábbi internetes lehetőségeket a hozzájuk tartozó képekkel!

Online ügyintézés
Szabad véleménynyilvánítás
Online vásárlás
Kapcsolattartás határok nélkül
Információszerzés

7. Kedves Üknagypapa!
A tanárotok kiül egy székre az osztály elé, ő lesz a múltból érkezett ősötök, akinek el kell 
magyaráznotok az internet működését, célját, előnyeit és hátrányait, de láthatóan nagyon 
nehezen érti meg. Próbáljátok neki közösen elmagyarázni, egészen addig, hogy tudjon írni 
egy e-mailt az Időbevándorlási Hivatalnak!

8. Levezetés
Írjátok be a neveteket a Google keresőbe! Nézegessétek meg, mi jön ki rá! Felfedezitek ma-
gatokat? Van valamilyen ismert névrokonotok? Mivel válnátok szívesen híressé, hogy ti le-
gyetek az elsők, akik megjelennek a keresésre?
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20. Az internet „sötét” oldala

1. Hangoló – Tükör
Álljatok párokban szembe egymással! A pár egyik tagja lesz a tükör. A páros másik tagja fe-
jezze ki az alábbi érzelmeket, és a „tükörnek” le kell másolnia az arckifejezéseket! Ha kész 
vagytok, cserélhettek!

csalódottság  boldogság  fájdalom  izgatottság  mintha szelfit készítenél

2. Én vagyok én?
Egyre több sztár tesz közzé magáról olyan képeket, amelyen smink, szűrők és egyéb mani-
puláció nélkül láthatjuk az arcukat, alakjukat. Sőt van olyan, aki már a szerződésében is ki-
köti, hogy a róla készült fotókat tilos képszerkesztő programokkal megváltoztatni.
• Mit gondolsz, miért?
• Keressetek ilyen fotókat az interneten! Milyennek találjátok ezeket a képeket?
• Te milyen szempontok alapján döntöd el, hogy megosztasz-e egy képet magadról, vagy 

inkább kitörlöd? Írd össze, milyen kérdések és gondolatok járnak a fejedben olyankor!

3. Virtuális barátok 
Milyen előnyeit és hátrányait látod a közösségi oldalon szövődő ismeretségeknek?
• Alakultak-e ki ott baráti kapcsolataid? Találkozol-e velük személyesen is?
• Mások-e a „virtuális” (nem valódi) barátaid, mint akikkel a való életben barátkozol?
• Ha választanod kell, hogyan töltöd szívesebben az idődet a barátaiddal: személyesen vagy 

a közösségi oldalakon keresztül? Miért?

• Mit akarhatott kifejezni a fotós 
a fénykép elkészítésével?

• Takarjátok le először az egyik, 
majd a másik felét a képnek! 
Melyik tetszik jobban? Miért?

• Hogyan kapcsolódhat a fenti 
kép a címhez?
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4. Szövegeljünk! – Cyberbullying
Az osztály egyik fele az első, a másik fele a második szöveget olvassa el! Ha készen vagytok, 
foglaljátok össze a szöveg lényegét, és mondjátok el az osztály másik felének!

Cyberbullying
A netes zaklatás általában anonim módon történik, a zaklató nem fedi fel személy

azonosságát, így tesz bántó megjegyzéseket például a különböző közösségi oldalakon, 
küld felzaklató tartalmú üzeneteket, vagy oszt meg általa készített előnytelen fotót, 
posztot a zaklatás elszenvedőjéről.

A cyberbullying elől sokkal nehezebb elmenekülni. Az iskolai zaklatás véget ér az 
intézmény kapujában, az online világban azonban más a helyzet. Egyrészt a közösségi 
oldalakon számtalan profil létrehozható, amelyeken keresztül a bántalmazó folytat
hatja a zaklató tartalmak küldözgetését. Másrészt a neten keringő fotókat bárki lement
heti, más felületekre is feltöltheti, vissza is élhet velük, és azt sem lehet megmondani, 
hogy az adott képeket mennyien látták. Sokkal nagyobb lehet a szégyenérzet, ha azt 
sem lehet tudni, pontosan hány emberhez és kikhez jutott el a megosztott kép vagy 
poszt.

Hogyan reagáljunk a zaklatásokra?
Tedd biztonságossá az online környezetedet: ne oszd meg a személyes adataidat, 

jelszavadat senkivel, a közösségi oldalakon pedig ellenőrizd az adatvédelmi beállítása
idat!

Ha bármilyen, számodra kellemetlen tartalmú üzenetet kapsz, bátran blokkold a 
küldőt!

Jelentsd a problémákat egy megbízható felnőttnek (szülő, tanár, egy segélyvonal 
munkatársa), aki segíteni tud neked az ügyben!

Ha zaklató üzenetet kapsz, őrizd meg bizonyítékként! Nagyon fontos, hogy nyoma 
legyen a küldött tartalomnak, hogy segítségkérés esetén meg tudd mutatni a segítő sze
mélynek!

Ha úgy gondolod, hogy törvénybe ütköző tartalmat találtál az interneten, vagy ha 
a rólad készült fotót, videót vagy bármilyen egyéb tartalmat valaki az engedélyed nél
kül megjelenteti, jelentsd be itt: ttp://www.biztonsagosinternet.hu

Ha rossz élmények értek a neten, vagy bajba kerültél, hívhatod a Kék Vonal lelkise
gélyvonalát is a 116111es hívószámon!

• A szöveg alapján soroljatok fel különbségeket az online és a valódi életben zajló zaklatás 
között!

• Miért lehet sokkal fájdalmasabb az internetes zaklatás?
• Melyik tanácsot/tanácsokat tartjátok a legfontosabbnak a zaklatás ellen?
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Képmáshoz való jog
Képmás alatt az ember megjelenésének valamilyen eszközzel való rögzítését ért

jük, amelynek egyik legjellemzőbb módja a fényképfelvétel készítése. Ehhez az érintett 
hozzájárulása szükséges. De ha hagyom magam lefotózni, azzal hozzá is járultam, 
hogy megjelenhessen rólam az adott kép? Mi a helyzet akkor, ha pózolok is a képen, 
ettől a készítője megoszthatja rólam? És ha nem, mit tehetek ellene?

A magyar törvények szerint 16 éves kor alatt a szülő vagy törvényes képviselő hoz
zájárulása kell ahhoz, hogy valakiről fénykép vagy videofelvétel készüljön. Ez a hozzá
járulás megtörténhet írásban, szóban és ráutaló magatartással. 14 és 16 éves kor között 
a szülőnek és gyereknek már együtt kell dönteniük arról, hogy készülhete fotó, és ez a 
fotó hova kerülhet ki, ki számára lehet látható. Minden esetben elvárhatjuk szüleink
től, hogy tiszteletben tartsák, ha gyerekként azt mondjuk, hogy nem szeretnénk az 
adott képet és a helyzetet megosztva látni. És ugyanez igaz, ha más családtagok, idege
nek készítenek rólunk fényképfelvételt. Tehát senki ne érezze azt, hogy szabadon fotóz
hat, és ezt megoszthatja, akár a közösségi médiában vagy bármely nyilvános felületen, 
mivel ezzel megsérti a másiknak a képmáshoz való jogát.

Tanuljuk meg, hogy amikor fölteszünk magunkról egy fényképet, akkor ne nyilvá
nosan tegyük föl, azaz ne az egész világ lássa azt!

Vegyük le a fényképről a megosztás lehetőségét, ezzel is csökkentve az esélyét an
nak, hogy visszaéljenek az adott képpel. Ha nem akarjuk, hogy valaki bántó, sértő dol
gokat írjon a fotóhoz a közösségi falakon, akár a hozzászólás lehetőségének letiltását is 
kérhetjük. Ezek olyan alapvető és látható technikai dolgok, amelyek nagyban segíthe
tik a cyberbullying megakadályozását.

Mi a helyzet abban az esetben, ha nem egyedül vagyunk a képen? Ilyenkor fontos 
a többi, fotón szereplő személy (például barát, barátnő) hozzájárulása, vagy kitakarása 
a képről.

És még nem beszéltünk olyan rizikófaktorokról, hogy egy fotóból és videóból na
gyon sok mindent ki lehet következtetni: hol készült a kép, milyen környezetben él az 
illető. Vagy amikor például kirakjuk a kitűnő bizonyítványunkat, már olyan személyes 
adatok és információk is nyilvánosságra kerülnek, amelyek birtokában (a többi össze
gyűjtött információval együtt) az érintett személynek kárt is tudnak okozni. Ha valakit 
be akarnak hálózni, azonnal látják a kitűnő bizonyítványt, esetleg egykét edzés előtt / 
edzés után képet, és máris megvan az alaptéma, amelyben beszélgetést tudnak kezde
ményezni. 

Sokan úgy gondolkodnak, hogy ami az internetre felkerül, az szabadon felhasznál
ható, de ez nem igaz. Minden képhez és szöveghez társulnak szerzői jogok az interne
ten is. A rólunk készült fotó más általi felhasználásához mindenképpen szükséges a 
hozzájárulásunk!

Ezt elég lazán kezeljük, pedig nagyon fontos lenne figyelembe venni, hogy a szerzői 
jogok a közösségi média világában a digitális tartalmakra is érvényesülnek. Ha valamit 
fel akarok használni, akkor azt pontos forrásmegjelöléssel és a készítőtől való engedély
lyel lehet megtenni.

https://kidsnews.hu/2020/08/csak-olyat-posztoljunk-amit-a-suli-kozepen-uvoltve- 
is-vallalnank/ alapján
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5. Nézegető – Jó vagy rossz
Az alábbi két kép témája sokban hasonlít egymásra. De mégis mi a különbség? 
Próbáljatok meg közösen válaszolni az alábbi kérdésekre:
• Jó vagy rossz dolog az internet?
• Segíti vagy gátolja a kapcsolatokat?
• Hasznos időtöltésre vagy az idő elfecsérlésére ad lehetőséget?
• Ártalmas vagy káros a fiatalságra?

6. Drámázzunk! – Cyberbullying 
Alakítsatok három kis csoportot! Minden csoport válasszon egy főszereplőt!

János: Agresszív tízéves fiú, aki előszeretettel piszkálja a többieket, nem bír ki 
egyetlen napot sem, hogy bele ne kössön valakibe, aki gyengébb nála. Mindenki fél tőle 
egy kicsit, vagy azért, mert már volt az áldozata, vagy azért, mert attól fél, hogy egyszer 
az lesz. Felrakott az osztálycsoportba egy fotót az egyik ducibb lányról, akinek kilógott 
a hasa a nadrágjából, azóta mindenki ezen röhög…

József: József egy jó képességű, okos fiú, aki nem beszél sokat, nem vesz részt a nagy 
bulikban, de mindenkivel jól elvan, nem bánt senkit. Ha valaki segítséget kér, akkor ő 
mindig szívesen segít. De a többi fiú egyik fő szórakozása, hogy őt piszkálja. Ha egy 
apró hibát elkövet, az biztosan felkerül az osztálycsoportba, rendszeresen témája a cse
teléseknek.

Kati: Katit mindenki szereti az osztályban. Nem nagy hangú, de okos, csinos, jó 
szervező, erős egyéniség. A bántásokban soha nem vesz részt, de nem is tesz ellene, 
mert fél, hogy a többiek ellene fordulnak. Úgy érzi, mindenkinek magát kellene megvé
denie.

Ti lesztek a választott főszereplő titkos tanácsadói. Egymás után üljön ki egy-egy főszereplő, 
és a csoportja próbáljon neki tanácsokat adni a viselkedésével kapcsolatban! A többi cso-
port is segíthet!
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7. #nemvagyegyedül
Nézzetek utána közösen az UNICEF #nemvagyegyedül kampányának!

Ha te vagy valaki a környezetedben fizikai, lelki vagy cyberbántalmazás áldozata, keress egy 
megbízható felnőttet, akivel megbeszélheted a problémát, vagy hívd ingyen és akár névtele-
nül a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt a 116-111-es számon!

8. Hoax és álhírek
Hoax: eredetileg az e-mailben terjedő álhírek, valótlanságot terjesztő lánclevelek különféle 
változatait jelöli, de az átverés gyakran kiegészül honlapokkal, illetve nemritkán az írott saj-
tó vagy a tévé is hajlamos átvenni. 

Az alábbiakban egy példát láthattok az internetes hoaxról:

A […] fotóhoz mellékelt leírás szerint a mintegy 50 kilós há
zicica azért nőtt ekkorára, mivel tulajdonosa az Atomic Energy 
of Canada Limitednél dolgozott. A nukleáris sugárzással fű
szerezett történet sokak számára hihetőnek bizonyult, amíg ki 
nem derült, hogy a macska gazdája egy kis Photo shopgyakorlat 
során készítette a képet, amelyről saját bevallása szerint nem 
gondolta volna, hogy bárki valósnak hiszi majd. 

A kép és a szöveg forrása: hvg.hu/tudomany/20070514_hoax_ 
legenda_kacsa_urban_legends 

• Szerintetek mi lehet az oka annak, hogy az emberek könnyen bedőlnek az álhíreknek?
• Milyen jelek utalnak arra, hogy a hír vagy honlap nem hiteles? 
• Kis csoportokban gyűjtsetek össze minél több tanácsot azzal kapcsolatban, hogyan lehet 

elkerülni, hogy bedőljünk egy álhírnek, hamis forrásnak! Segítségképpen nézegessétek a 
Médiamanipuláció nevű Facebook-oldalt!

• Az osztállyal közösen készítsetek listát a tanácsokból!

9. Ajánló
Nézzétek meg a Lekapcsolódás című filmet (amerikai dráma, r.: Henry Alex Rubin), és beszél-
gessetek az alábbi kérdésekről!
• Melyik szereplő miért felelős a történtek miatt?
• Mit kellett volna másként tenniük?
• Milyen hibákat követtek el az internetes biztonság szempontjából?
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Alkossatok három csoportot az osztályban! Tervezzetek közösen iskolanapot a tanév utolsó 
napjainak egyikére! Milyen témában szeretnétek megrendezni? Például sport, szabadidő, 
természetvédelem, nemzetek/nemzetiségek.
Beszéljétek meg, mi a csoport közös érdeklődési területe! Adjatok nevet az iskolanapnak! 
Készítsétek el a nap részletes forgatókönyvét! Tervezzetek az eseményhez meghívót, plaká-
tot a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával!
Ügyeljetek rá, hogy a csoport valamennyi tagja kapjon feladatot! Vegyétek figyelembe a fel-
adatok kiosztásánál, hogy kinek mi az erőssége (például jó szervezőkészség, kézügyesség, 
fizikai erő)!

Az alábbi szempontok támpontot adhatnak a kiinduláshoz:
• Időpont kiválasztása
• Rendelkezésre álló hely (van-e udvar, tornaterem, közeli játszótér – gondoljatok esős időre 

is!)
• Milyen anyagi források állnak rendelkezésre?
• Kitől kaphattok segítséget (például tanárok, szülők)?

A következő lépések mentén tervezhettek:
1. Szervezés

• Helyszín felmérése, kiválasztása
• Tárgyi feltételek – mire lesz szükség (például erősítés, hűtőszekrény, projektor)?
• Források átgondolása
• Kire lehet számítani a lebonyolításban? (diákok, tanárok)

21. A mi napunk – Projektóra
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• Tűz- és balesetvédelmi előírások figyelembevétele
• Résztvevők értesítése

2. Lebonyolítás
• Technikai háttér
• Személyi háttér 
• Eszközök, anyagok (mit honnan lehet beszerezni?)
• Büfé
• Eredményhirdetés vagy élménymegosztás
• Tanári és orvosi ügyelet

3. Utómunkálatok
• Helyszín visszarendezése
• Fotó-videó készítése (iskolaújság, honlap, iskolai évkönyv számára)
• Szemét összeszedése, elszállítása
• Dokumentumok közzététele (például honlap)
• Értékelés, záróbuli

Beszéljétek meg, melyek azok a szempontok, amelyek nélkülözhetetlenek a zökkenőmentes 
lebonyolításhoz! Melyek kevésbé fontosak? Mivel tudnátok még kiegészíteni a fentieket?
Mutassátok be egymásnak a csoport munkáját!
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Források
Képek forrásjegyzéke
Sramkó Zita (3. oldal)

Slezák Ilona (22. oldal, 4., 6. kép)

Fortepan (27. oldal)

Rijksmuseum, Amszterdam (66. oldal, 6. kép)

National Gallery of Art, Washington (66. oldal, 7. kép)

Shutterstock (5–13., 15-16., 18–31., 33–39., 41–46., 48–57., 59–61., 63–81., 84–87. oldal)

Shutterstock / Oleksandr Osipov (22. oldal 1. kép), Sunshine Seeds (22. oldal 2. kép),  
arie n bucky photography (30. oldal 6. kép), Dan Shachar (39. oldal 1. kép),  
franco lucato (55. oldal 5. kép), Karlis Ustups (55. oldal 6. kép), Gilmanshin (65. oldal 1. kép),  
PhotoFires (65. oldal 2. kép), John_Silver (66. oldal 1. kép), tichr (66. oldal 5. kép),  
skovalsky (72. oldal 1. kép), Rich Carey (73. oldal 4. kép), MyVideoimage.com (73. oldal 5. kép),  
Kiro Popov (76. oldal 1. kép)

Jelenet a Csók, Anyu! című filmből (1987, rendezte: Rózsa János) (14. oldal)

Irodalmi szövegek forrásjegyzéke
7. o.: Galla Ágnes: Én meg én. In. Galla Ágnes: Ha majd felnövök (részlet).  
Alexandra Kiadó, Pécs, 2005. (ISBN: 9633691966)

12–13. o.: Janikovszky Éva: A lemez két oldala – Rendcsinálás (részlet).  
Móra Könyvkiadó, Budapest, 2014. (ISBN: 9789631184549)

51. o.: Galla Ágnes: Szerintem, ha valaki csúnyán beszél. In. Galla Ágnes: Ha majd felnövök (részlet).  
Alexandra Kiadó, Pécs, 2005. (ISBN: 9633691966)

54. o.: Nógrádi Gábor: Segítség, ember! (részlet).  
Móra Könyvkiadó, Budapest, 2019. (ISBN: 9789634863823)

Internetes szövegek forrásjegyzéke
64. o.: Miért érdemes naplót vezetni? https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20190103_8_ok_amiert_
erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben (Letöltés ideje: 2020. 08. 15.)

67. o.: Zene: a lélek gyógyszere (részlet) – Rusznák Laura. Forrás: https://filozofiaikavehaz.blog.
hu/2012/06/04/zene_2982 (Letöltés ideje: 2020. 08. 10.)

83. o.: Képmáshoz való jog. Forrás: https://kidsnews.hu/2020/08/csak-olyat-posztoljunk-amit-a-suli-
kozepen-uvoltve-is-vallalnank/ (Letöltés ideje: 2020. 09. 01.)
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