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Kedves Diákok!

A 12.-es tankönyvünkkel kalandos útra hívunk benneteket. Az etikaórákon idén is a világ jelensé-
geinek felfedezésére, értelmezésére vállalkozunk. A tankönyv feladatait, kérdéseit, játékait úgy 
állítottuk össze, hogy együttműködésre, kérdésfelvetésre, közös gondolkodásra késztessen 
benneteket. Célunk az előző évekhez hasonlóan az, hogy ily módon támogassunk benneteket a 
világ és önmagatok megismerésében a felnőttkor küszöbén is. 

Az első fejezetben a felnőtté válás problémákkal és örömökkel teli kihívásaival foglalkozunk. 
A kamaszkort elhagyva, a felnőtt élet felé fordulva korábban ismeretlen feladatokkal, érzelmek-
kel és kihívásokkal találkoztok majd. Változik a külvilág, változunk mi magunk is, olykor nehéz 
ezekkel lépést tartanunk. A feladatok segítségével megvizsgáljuk, hogyan tudjuk támogatni egy-
mást a hétköznapokban ugyanúgy, mint válsághelyzetben. Ez a magunkért és másokért vállalt 
felelősség a felnőtté válás kezdete.

A második fejezet emberi kapcsolataink sokféleségéről, az összetartozásról szól. Szót ejtünk 
a valós és virtuális térben történő kapcsolattartás örömeiről és buktatóiról egyaránt. Személyes 
fejlődésünkkel együtt fejlődik képességünk is a kapcsolatok fenntartására, minőségének javítá-
sára. E folyamat megértéséhez, tapasztalataitok elmélyítéséhez nyújtanak kapaszkodót a lecke 
feladatai. 

A harmadik fejezet segítségével megpróbálunk a jövőbe nézni. Elgondolkodunk közösen az 
emberiség fejlődésének irányairól. Megvitatjuk a civilizáció fejlődésével együtt járó problémákat 
és azok lehetséges kezelését. Szót ejtünk közös kincseinkről, környezetünk és kultúránk értéke-
iről. Szóba kerül személyes jövőnk is, a felnőtté, nagykorúvá válás minden nehézsége, szépsége 
és felelőssége. 

A projektórák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a többiekkel együttműködve a gyakorlat-
ban is kipróbáljátok tapasztalataitokat. Számítunk alkotókedvetekre, ötleteitekre, színes fantá-
ziátokra, együttműködési készségetekre.

Tartalmas, élményekkel teli órákat 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

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   3 2021. 05. 25.   17:47



4

Beköszöntő  ....................................................................................................................................   3

FELNŐTTÜNK?

1. Megváltoztam?  ...........................................................................................................................   6
2. Felvérteződni az életre – Mit tehetek magamért?  ....................................................................  10
3. Minden rendben  ........................................................................................................................  15
4. Döntések  ....................................................................................................................................  18
5. Nehéz idők  .................................................................................................................................  23
6. Segítség!  .....................................................................................................................................  28
7. Érdekeink – Projektóra  ..............................................................................................................  32

ARCCAL EGYMÁS FELÉ

8. Összetartozunk  ..........................................................................................................................  34
9. Kötődés és függetlenség  ...........................................................................................................  37
10. Szeretet minden mennyiségben  .............................................................................................  41
11. Szeretlek!  .................................................................................................................................  45
12. Közelebb  ..................................................................................................................................  50
13. Ásó, kapa, nagyharang  ............................................................................................................  55
14. Érted?  .......................................................................................................................................  60
15. Projektóra – A háló vonzásában  .............................................................................................  64

INDULJUNK!

16. Belső iránytű  ............................................................................................................................  66
17. Felnőttek leszünk  ....................................................................................................................  70
18. A munka világa – Első lépések a nagyvilágban  ......................................................................  74
19. A munka világa – Álláskeresés  ................................................................................................  79
20. Közös kincseink  .......................................................................................................................  84
21. Képzeljük el!  .............................................................................................................................  88

Források  .........................................................................................................................................  92

Tartalom

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   4 2021. 05. 25.   17:47



Felnőttünk?

Az első fejezet leckéi a felnőtté válás folyamatára irányítják a figyelmünket. A kamaszkor  
végén járunk. Az önmagunkért történő felelősségvállalás, az önálló életre való felkészülés  
nehézségekkel és erőfeszítéssel jár. A fejezet leckéi segítségével átgondoljuk azt is,  
hogyan tudjuk támogatni egymást ebben a fejlődésben. Hogyan éljünk együtt, amikor  
minden rendben – és amikor nehezen mennek a dolgok? Kitől, mitől várhatunk segítséget?  
Mit tehetünk egymásért és önmagunkért?

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   5 2021. 05. 25.   17:47



6

1. Megváltoztam?

• Mennyiben hasonlít számotokra a felnőtté válás egy növény kifejlődéséhez?
• Gyűjtsetek olyan emberi tulajdonságokat, jellemzőket, amelyek nem velünk születettek, kiala-

kulásukhoz szükség van az eltelt évekre!

1. Hangoló – Az első év együtt
Üljetek össze azzal vagy azokkal az osztálytársaitokkal, akikkel a legjobb a viszonyotok! Be-
szélgessetek arról, milyen volt az első év együtt! Hogyan találtatok egymásra? Mi volt eleinte 
a benyomásotok egymásról?

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   6 2021. 05. 25.   17:47



7Felnőt tünk ?

2. Szövegeljünk! – A krízis időszaka
Jó hír! Lassan túl vagytok a kamaszkoron! Az alábbi szöveggel szeretnénk segíteni, hogy át-
gondoljátok az elmúlt évek nehézségeit, összefoglaljátok a tanulságait, összegezzétek a si-
kereit!
Olvassátok el a szöveget, majd válaszoljatok a szöveg alatti kérdésekre!

A kamaszkor a krízis időszaka
A krízis görög eredetű szó, azt jelenti: válság, fordulat. A kamaszkor is egy krízisál-

lapot. Ekkor ugyanis elérkezik az idő arra, hogy a kamasz kilépjen a gyermekkor biz-
tonságot, erőt adó közegéből, és hosszú évekig készülődjön az új életszakaszra: a felnőt-
té válásra. Ebben az átmeneti időszakban számos feladat vár egy kamaszra: ki kell 
szakadnia a gyermekkor függéséből, fokozatosan önállóvá kell válnia, hiszen a felnőtt 
élet ezt megköveteli tőle. Képessé kell válnia arra, hogy a családon kívül társat találjon 
magának. Önálló életbe kell kezdenie. Meg kell találnia a megfelelő munkát; felelőssé-
get kell vállalnia a saját, sőt a mások sorsáért is. 

A serdülő érdeklődése tehát a külvilág felé fordul, ezért a családdal való kapcsolata 
is megváltozik. Távolodni kezd a szülőktől, több önállóságra vágyik, nagyobb szemé-
lyes teret igényel, hogy saját erejéből szerezhessen tapasztalatokat. Ezáltal nő az önbi-
zalma, felelősségérzete. 

Ez az időszak a család életében is krízishelyzetet tud teremteni. Ahhoz, hogy a ser-
dülő kialakítsa saját értékrendjét, ki kell próbálnia másokét, ezért átmenetileg tagadja 
azt, amiben felnőtt. Megkérdőjelezi a család addigi szabályait, szokásait, hitét, értéke-
it. Ezekre a változásokra a családtagoknak is fel kell készülniük, hiszen az új életbe 
történő átlépés csak akkor mehet végbe könnyen, ha a család támogató ereje továbbra 
is elérhető az önállóságot próbálgató fiatal számára. Ehhez a szülőknek „hátrébb kell 
lépniük”, bátran el kell engedniük gyermeküket, tudva, hogy visszatalálnak.

A felnőtté váláshoz vezető út hosszú és egyáltalán nem könnyű, de előbb-utóbb 
mindenki végigér rajta!

Az alábbi kérdéseket közösen beszéljétek meg:
• Mit jelent, hogy a serdülőkor egy krízis?
• Milyen feladatokkal kell megküzdenie egy serdülőnek?
• Mik okozhatnak konfliktusokat a családban?
• Van olyan része a szövegnek, amelyet nem teljesen értesz? Beszéljétek át közösen ezeket 

a részeket!

A következő kérdésekre magadban válaszolj! Le is írhatod a válaszokat, de nem kell megmu-
tatnod senkinek!
• Gondold át az elmúlt éveidet, a saját kamaszkorodat! Hol tartasz a „küzdelemben”? Vol-

tak-e mélypontjaid? Mik okozták? Hogyan lettél túl rajtuk? Mi segített?
• Van olyan serdülőkre jellemző probléma, amellyel most is küzdesz? Mit tehetsz ellene? Ki-

hez fordulhatsz segítségért?
• A te családod hogyan reagált a kamaszkorodra? Most hogyan viszonyul hozzád: felnőtt-

ként vagy még gyermekként?
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3. Nézegető – Kamaszgondok
Milyen, elsősorban a kamaszkorra jellemző problémákkal küzdhetnek a képeken szereplő 
fiatalok? Milyen tanácsokat adnátok nekik?

4. Drámázzunk! – Happy end 
Válasszatok ki egy-egy képet az előző feladatból, és kis csoportokban írjatok köré egy törté-
netet, amelyet eljátszhattok színdarabként vagy elkészíthettek filmként! A lényeg, hogy hap-
py enddel végződjön!

5. Alkossunk! – Elmúlt évek
Készíts egy rajzot, amely jelképezi az elmúlt éveidet! Lerajzolhatod magadat is, de használ-
hatsz jelképeket is. Ábrázold rajta azokat a folyamatokat, amelyeken keresztülmentél, és 
mutasd meg jelenlegi önmagadat! Nem kell szépnek lennie; olyan legyen, amire ha ránézel, 
eszedbe jut a fejlődés, amin keresztülmentél, és az eredmény, ahol most tartasz!

6. Levél
Képzeld el, hogy már felnőttél, családot alapí-
tottál, és kamaszkorú gyermekeid vannak! Írj 
egy jó tanácsokat tartalmazó levelet ennek a 
jövőbeli önmagadnak! Emlékeztesd magad 
arra, hogy mik voltak ennek a kornak a nehéz-
ségei, és elmesélheted, milyen segítséget kap-
tál, vagy milyenre lett volna szükséged!
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9Felnőt tünk ?

7. Milyen is vagyok?
Ismeritek azokat a mémeket, amelyek az alábbihoz hasonlóan épülnek fel?

Amit anyukám  
gondol rólam

Amit a munkatársaim 
gondolnak rólam

Amit a barátaim 
gondolnak rólam

Amit magamról 
gondolok

Amit a társadalom 
gondol rólam

Amit valójában  
csinálok

ÚSZÓMESTER

Készítsd el a saját mémedet rajzzal vagy számítógépen fotókkal!
A címe: Tizenkettedikben
A következők szerepeljenek benne:
Ahogy a szüleim látnak
Ahogy a társadalom lát
Ahogy a tanáraim látnak
Ahogy az osztálytársaim látnak
Ahogy … – Itt válassz te egy szereplőt vagy szereplőket az életedből!
Ahogy én látom magam

8. Filmezzünk!
Nézzétek meg közösen az alábbi filmek közül az egyiket, és válaszoljatok a kérdésekre!
Tuti dolog (am. vígjáték, 1985, r.: Rob Reiner)
• Mit mond számotokra ez a film a párkapcsolatról?
• Hogyan és miért változott meg a főszereplők kapcsolata?

Nyakunkon az élet (am. rom. vígjáték, 1994, r.: Ben Stiller)
Vegyétek végig a szereplőket! 
• Ki milyen módon alkalmazkodik a felnőtt élethez? 
• Milyen nehézségekbe ütköznek? 
• Hogyan kell változtatniuk a hozzáállásukon ahhoz, hogy megállják a helyüket a világban?
• Melyikükkel tudsz leginkább azonosulni?
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2. Felvérteződni az életre – Mit tehetek 
magamért?

• Beszéljétek meg közösen, mit jelent „felvérteződni” eredeti és átvitt értelemben!
• Milyen tulajdonságok jutnak eszedbe a képen látható nőről?

1. Hangoló – Meséld el!
Válasszatok párt magatoknak! 
• Meséljetek el egymásnak egy 

olyan szituációt az életetekből, 
amikor ki kellett (vagy kellett 
volna) állnotok magatokért! 

• Mit tettetek akkor, vagy mit ten-
nétek, ha visszamehetnétek az 
időben?
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2. Szövegeljünk! – Kik vagyunk?
Z generációnak hívjuk az 1995 után születetteket, akik számára az internet és annak világa 
természetes része az életnek. 

Z generációs fiatal vagyok, és igenis lehet rossz kedvem!
Ha végigpörgetem bármelyik közösségi oldalt, annyi sikeres embert látok! Sőt, fia-

tal és sikeres embert! Fiatal, szép és nagyon sikeres embert!
Az oldaluk szépen megszerkesztett, és rengetegen követik őket. A közönséget meg-

babonázzák a magas fehér falakkal teli lakásbelsők, az avokádós szendvicsek, a színes 
kaspókba ültetett kaktuszok és az illatgyertyák, a tornacipők és a szívecskemintás te-
jeskávék.

Nem irigykedem. Inkább félelemmel tölt el, ha arra gondolok:
Mi van, ha én nem leszek sikeres?
A Z generáció annyira türelmetlen, hogy egy YouTube-videót sem bír végignézni 

belepörgetés nélkül: akkor hogyan várják el tőlünk, hogy türelmesek legyünk önma-
gunkkal?

Annyi passzív nyomás ér minket az internet legváratlanabb pontjairól, hogy néha 
irreális illúziónak tűnik a boldogság.

Csalódást okozunk magunknak, ha huszonéves korunkra nem lesz magazinba illő 
lakásunk, világmegváltó találmányunk, ötféle környezettudatos, már az induláskor si-
kerre ítélt vállalkozásunk, nyugdíj-megtakarításunk és házastársunk.

Egy olyan világban nőttünk fel, ahol mindenhez azonnal hozzájuthatunk. Ha nem 
jut eszünkbe valami, a telefonunkkal azonnal rákeresünk. Ha szeretnénk megnézni 
egy filmet vagy elolvasni egy könyvet, letöltjük. Ha vásárolnánk valamit, amihez itthon 
sem juthatunk hozzá, megrendeljük és kiszállítják.

Minden untat, de sosem unatkozunk.
Egyszerre vagyunk erőszakosak és érzékenyek. Mindenből a legjobbat szeretnénk, 

és a legjobbak szeretnénk lenni mindenből. Sokat sírunk és sokat nevetünk: hangosan.
Ez a korosztály mer nagyokat álmodni, de szinte képtelen kivárni bármit.

Forrás: Noszvai Anna, https://she.life.hu/herself

Beszéljétek meg közösen az alábbi kérdéseket:
• Milyen problémákkal foglalkozik a fenti cikk? Egyetértetek vele?
• „Minden untat, de sosem unatkozunk.” – Szerintetek mit jelent ez a mondat? Igaznak érzi-

tek a generációtokra nézve?
• Ti milyennek látjátok a saját generációtokat? Miben vagytok mások, mint az idősebb kor-

osztály?

Magadnak válaszolj:
• Voltak/vannak hasonló érzéseid, mint a cikk szerzőjének? 
• A te véleményedet mennyire befolyásolják a közösségi oldalak véleményvezérei (influen-

szerei)?
• Mit teszel azért, hogy ki tudd fejezni, meg tudd mutatni az egyéniségedet?
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3. Nézegető – Konfliktusok
Az alábbi képeken különböző konfliktushelyzeteket láthattok.
• Szerintetek kik a konfliktus szereplői? 
• Melyek ezek közül azok a helyzetek, amelyeket már ti is megtapasztaltatok, és melyek 

azok, amelyek általában a felnőtt élet velejárói?

4. Konfliktusok és megoldásaik 
A konfliktusok természetes velejárói az 
életünknek. Ha felnövünk, ezeket elsősor-
ban magunknak kell megoldanunk. Az áb-
rán a konfliktusok megoldásainak lehető-
ségeit látjátok. 
• Beszéljétek meg, mi a különbség a 

konfliktusból való kilépés és a feladás 
között, illetve a kompromisszum és a 
konszenzus között? Használhatjátok se-
gítségként az internetet!

• Melyik megoldás tűnik a legszimpatiku-
sabbnak számodra? 

• Milyen helyzetekben jelenthet megol-
dást, ha inkább kilépünk egy konfliktus-
ból?

Konfliktus 
megoldása 

Harc

A 
felelősség 
hárítása

Kilépés

Kompro-
misszum

Feladás

Konszenzus 
keresése
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5. A vita
Nézzétek meg a zanza.tv-n a Kulturált vita című videót!
https://zanza.tv/magyar-nyelv/retorika/kulturalt-vita
Gyűjtsétek össze közösen, milyen fontos információk hangzottak el benne a vitáról, illetve 
milyen hasznos tanácsokat tehettek el magatoknak a jövőre nézve!

6. Énközlés
A tavalyi évben már tanultunk az énközlő mondatok jelentőségéről a konfliktusokban. A fel-
nőtt élet vitás, feszült helyzeteiben is segítségünkre lehet ez a fajta kommunikáció. Segít egy 
agresszív partnerrel szemben, és segít érvényesíteni saját véleményünket, akaratunkat. Pél-
dák az énközlésre:
Úgy érzem, …
Az a véleményem, …
Én úgy gondolom, …
Szeretném, ha …

Párokban írjatok énközlő mondatokat a 3. feladatban bemutatott konfliktusok szereplőinek!

7. Drámázzunk! – Hozzuk rendbe a dolgot! 
Az előző feladatban arra láttatok példát, hogy sokszor igen nehéz elmondani valakinek, amikor 
a viselkedése gondot okoz számunkra. Olykor ugyanilyen nehéz bocsánatot kérni is. Az alábbi 
elkezdett mondatok mintát adhatnak a véleményünk ítélkezésmentes kifejezésére.
Amikor minket ér sérelem: 
 Nem szeretem, ha …
 Rosszulesett, amikor …
 Engem zavart, hogy …
 Kellemetlen volt, amikor …

Amikor mi bántottunk meg valakit:
 Sajnálom, hogy …
 Úgy érzem, megbántottalak …
 Rosszul érzem magam amiatt, hogy …
 Azt hiszem, hibáztam, amikor …

Írjatok cédulákra hétköznapi konfliktushelyzeteket, majd gyűjtsétek össze a cédulákat! Al-
kossatok csoportokat! Minden csoport húzzon egy cédulát, és vitassátok meg a kérdést a 
fenti félmondatok segítségével!
Akinek van kedve, adjon elő egy jelenetet a cédulán szereplő helyzet alapján! Használjátok 
fel a fenti mondatkezdéseket! Törekedjetek rá, hogy a jelenetek mindkét fél számára kedve-
ző módon záruljanak! 
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8. Alkossunk! – Felvértezve
a) Gyűjtsd össze azokat a tulajdonságaidat, amelyek a „felnőtt világ-

ban” a segítségedre lesznek! Ha elakadsz, kérdezz meg valakit, aki 
jól ismer!

b) Rajzolj egy pajzsot, amit tetszés szerint ki is díszíthetsz! Írd rá, vagy 
ábrázold rajzzal az összegyűjtött tulajdonságokat!

9. Filmezzünk! – Önfejlesztés
Az embernek mindig van lehetősége a saját kezébe venni a sorsát, ehhez önismeretre és a 
fejlődésre való nyitottságra van szükség. Bárki szembenézhet jelenlegi önmagával, és bárki 
képes a fejlődésre. Az alábbi filmek erről szólnak. Válasszatok ki egyet, és nézzétek meg kö-
zösen, majd válaszoljatok a kérdésekre!
Vadon
Ízek, imák, szerelmek
Hét év Tibetben

• Milyen probléma, válság indítja útjára a főszereplőt?
• Milyen válaszokat kap?
• Miben változik meg a film végére?
• Van-e olyan mondat, gondolat a filmben, ami különösen közel áll hozzád?

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   14 2021. 05. 25.   17:47



15Felnőt tünk ?

3. Minden rendben

• Milyen benyomást kelt számodra a képen látható asztal? Mit árul el a tulajdonosáról?
• Miért lehet fontos, hogy rendezett, tiszta környezetben éljünk?

1. Hangoló – Felülnézetből
Képzeld magad elé az íróasztalod jelenlegi állapotát, és próbáld lerajzolni a nyitóképhez ha-
sonlóan, felülnézetből!

2. Szokásaink
a) Rajzolj egy, az alábbihoz hasonló táblázatot, és gyűjtsd össze benne azokat a szokásaidat, 

amelyeket hasznosnak, fontosnak tartasz (mert kényelmet, nyugalmat, biztonságot ad-
nak, vagy előrevisznek), és azokat, amelyektől jó lenne megszabadulni (mert károsak, 
akadályoznak)!

Hasznos, jó szokások Káros, rossz szokások

b) Vizsgáld meg egyenként a rossz szokásaidat, és gondold át, mit tehetnél azért, hogy le-
szokj róluk! Fogalmazd meg egy-egy mondatban!

 Például: Mindig kinyomom a telefonom ébresztőjét, ezért elkésem. – Megoldás: Az első éb-
resztőre felkelek / megkérek valakit, hogy ébresszen fel.
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3. Szövegeljünk! – Rend az életemben

A napjaink megtervezésével rengeteg időt spórolhatunk magunknak, elkerülhet-
jük a halogatást, vagy azt, hogy kicsússzunk egy határidőből, felkészületlenül menjünk 
iskolába vagy vizsgázni. Segít rendszerezni a feladatainkat, programjainkat, beosztani 
az időnket, hogy a napunk ne folyjon ki a kezünkből.

Heti terv készítése: Érdemes egy fordulónapot választani a hétből, amikor rászá-
nunk fél órát az előző hetünk értékelésére és a következő megtervezésére. A heti ter-
vünket ezután minden este felülvizsgálhatjuk és módosíthatjuk, ha szükséges. A heti 
tervbe írjuk be kötött programjainkat, osszuk be a tanulási időnket, és szánjunk időt a 
kikapcsolódásra, pihenésre is! A heti terv célja, hogy ha ránézünk, pontosan lássuk, 
milyen kihívások várnak ránk a héten, és ne csak egy egybefüggő felhőként nyomasz-
szanak a teendőink.

Napi terv készítése: A heti tervek mellett érdemes a napjainkat is megterveznünk. 
Másnapi tervünket érdemes előző este elkészíteni, így már reggel úgy indul a napunk, 
hogy tudjuk, mi a dolgunk, minek kell beleférnie; esténként pedig átnézhetjük az azna-
pi listánkat, és értékelhetjük, mennyire sikerült tartanunk magunkat a tervhez. Ha egy 
napunk nem úgy sikerül, ahogy terveztük, azt nem szabad kudarcnak megélnünk. 
A terv nem azért van, hogy korlátozzon, hanem hogy segítsen nekünk. Ha viszont sike-
resek voltunk a tervünk megvalósításában, ne felejtsük el megjutalmazni magunkat 
plusz pihenéssel, kikapcsolódással, csokival vagy bármivel, amit szeretünk – ez segít 
motiválni magunkat, hogy folytassuk a rendezett életet.

• Vegyél elő egy papírt, és a szöveg alapján készítsd el a következő heti tervedet, majd a hol-
napi napi tervedet! Használj színeket és ábrákat, legyen vidám hangulatú! Szánj benne 
időt a pihenésre is!

• Nézd át a kitöltött naptárakat! Keress olyan tevékenységeket, amelyeket rövidebb idő alatt 
is el tudsz végezni, vagy amit el is hagyhatnál! Gondold át, hol tudnál jobb szervezéssel, 
időbeosztással időt nyerni! Mit kezdenél az így felszabadult idővel? Mire fordítanád? 

4. Rend a környezetemben
Jelenlegi életünk egyik fontos helyszíne az iskola. Nem mindegy, hogy milyen a környezet, 
amelyben tanulunk. 
• Alakítsatok kis csoportokat, és találjátok ki, hogyan lehetne az osztályotok, iskolátok ren-

dezettebb, hangulatosabb! 
• Készítsetek listát arról, milyen szabályokat kellene betartania mindenkinek ahhoz, hogy az 

általatok elképzelt környezet szép és rendezett maradjon!

5. Mi a szabály? 
Vitassátok meg, igaznak tartjátok-e az alábbi állításokat!
• A szabályok le vannak írva valahol, hogy mindenki pontosan ismerje őket. 
• Néhány szabályról nem lehet tudni, hogy mi az értelme. 
• A szabályok alkotásában, megváltoztatásában mind részt vehetünk. 
• Mindenki szabadon dönti el, hogy betartja vagy megszegi a szabályokat. 
• A szabály be nem tartását általában büntetés követi.
• A büntetésre azért van szükség, hogy senki ne szegje meg a szabályokat.
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6. Nézegető – Rend a társadalomban
Az alábbi képeken a szándékos rongálás, vandalizmus különböző formáit látjátok. Beszél-
gessetek arról, hogy kinek mi a véleménye a különböző cselekedetekről! Melyik háborít fel 
titeket? Miért? Van olyan, amelyiket nem tartjátok olyan nagy problémának? Miért? Milyen 
károkkal és milyen következményekkel járhatnak ezek a tettek?

7. Alkossunk! – Az asztalom
• Nézzétek meg közösen Lantos Mihály: Kell-e, hogy rend legyen az asztalodon? című videóját 

a YouTube-on! (Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=kUuLYBRq_jE)
• A videóban elhangzott tanácsok alapján készítsd el újra az asztalod felülnézeti rajzát úgy, 

ahogyan számodra ideális lenne, majd ha hazamész, próbáld megvalósítani!

8. Filmezzünk! 
28 nap
• Mi vitte rá a főszereplőt, hogy „rendbe tegye” az életét? Milyen tulajdonságokra volt szük-

sége hozzá?
• Milyen döntéseket kellett meghoznia érte?
• Miből merített erőt?
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4. Döntések

• A cím alapján mit jelképezhetnek az ajtók?
• Ti milyen módon ábrázolnátok a döntéshelyzeteket?
• Gondoljátok át magatokban, mi volt eddig a legsúlyosabb döntés, amelyet meg kellett hozno-

tok!

1. Hangoló – Legkevesebb láb
Alakítsatok egyforma számú kis csoportokat! Az a feladat, hogy a csoport a lehető „legkeve-
sebb lábon” álljon legalább két másodpercig! Beszéljétek meg előre a stratégiát, és vigyáz-
zatok a testi épségetekre!

2. Döntéseim 
Beszéld meg a padtársaddal, hogy mi jellemző rád az alábbi állítások közül!

• Általában több ember véleményét is meghallgatom, mielőtt döntést hozok.
• Sok ember véleményét kikérem, de legtöbbször egyikre sem hallgatok.
• Csak 1-2 ember véleményére hallgatok, de az ő tanácsaikat mindig megfogadom.
• Nem érdekel mások véleménye, mindig a saját fejem után megyek.
• Csak a barátaim véleménye érdekel.
• Csak azokat a véleményeket fogadom meg, amelyek megegyeznek az enyémmel.
• Nem nagyon hozok önálló döntéseket, általában megmondják, mit csináljak. 
• Nehezen döntök, sokat tépelődöm előtte, hogy mit is csináljak. 
• Szeretem, ha megmondják nekem, mit tegyek.
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3. Szövegeljünk! – Döntéseink

Müzli reggelire, utána egy banán, a 
kék póló, a fekete kardigán, a könyv az 
útra, a vékonyabb sál, illetve mégsem, 
ahhoz már túl meleg van… Megpróbál-
tad már megtippelni, hány döntést ho-
zunk egy átlagos napon? Ha meg is pró-
báltad, biztosan nem találtad el. A szám 
ugyanis rendkívül magas. Becslések sze-
rint egy felnőtt körülbelül 35 000 döntést 
hoz meg egy átlagos napja során. Az ame-
rikai Cornell Egyetem kutatói szerint 
csak az étkezésünkkel kapcsolatban 226 
döntés jut minden egyes napunkra. Ez 
azt jelenti, hogy egy hónapban átlagosan 
egymilliószor kerülünk olyan helyzetbe, 
amelyben döntenünk kell. 

Persze nem minden választásunk ugyanolyan súlyú. Vannak egyértelmű, „kis” 
dön téseink, amelyek nem igényelnek nagy érzelmi bevonódást. Ilyen például, hogy 
melyik tévéműsort nézzük aznap este, milyen márkájú macskaeledelt válasszunk, vagy 
hogy milyen péksüteményt együnk reggelire.

Vannak azonban „nagy” döntések, amikor rendkívül fontos, hogy jól válasszunk, 
mert a következmények az egész életünkre hatással lehetnek. Munka, család, oktatás, 
pénzügyek, egészség, barátok, nagyobb kiadások…

Megannyi helyzet, amikor az objektív információk helyett sokkal inkább azon van 
a hangsúly, milyen a világról alkotott szubjektív képünk – hiszen ez az, ami a döntésün-
ket igazán befolyásolja majd.

Élete során a legtöbb ember kimondja legalább egyszer: „Nem tudom eldönteni, 
hogy…” A tanácstalanságunknak általában olyankor adunk hangot, amikor valami-
lyen fontos döntést kell meghoznunk.

A kérdések megfogalmazásáig általában egyszerűen eljutunk. Az igazán nehéz 
munka csak ezután kezdődik: meg kell találnunk a jó választ, és meghozni azt a dön-
tést, amellyel hosszú távon is boldogok és elégedettek leszünk majd.

• Értelmezzétek együtt, mit jelent a következő mondat: „objektív információk helyett sokkal 
inkább azon van a hangsúly, milyen a világról alkotott szubjektív képünk”!

• Te mennyire döntesz könnyen vagy nehezen fontos dolgokban? 
• Mit érdemes mérlegelni, mielőtt döntést hozunk?
• Előfordult-e már veled, hogy megbántad egy-egy döntésedet? Hogyan élted meg?
• Írjátok fel a táblára: Milyen macskaeledelt vásároljak? Gyűjtsétek össze, milyen szemponto-

kat lehet figyelembe venni egy ilyen egyszerűnek tűnő döntésnél!

4. Mai nagy döntésem
Gondold végig a mai napodat, és kezdd el összeszámolni, hogy eddig a pillanatig ma hány 
döntést hoztál! Írd fel a fontosabbakat! Mi volt a mai napod eddigi legnagyobb döntése?
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5. Nézegető – Nagy döntések
Az alábbi képeken nagy döntések következményeit láthatjátok. Képzeljétek el a döntés előt-
ti időszakot! Vajon a képeken szereplők milyen szempontok alapján hozták meg a döntésü-
ket? Milyen szempontokat kellett figyelembe venniük?

6. Tanácsok a jó döntéshez 
Alakítsatok nyolc kis csoportot! Minden kis csoport válasszon egyet az alábbi tanácsok kö-
zül, olvassa el, értelmezze (ha kell, a tanárotok segítségével), és mondja el az osztálynak! Ír-
játok fel a tanácsok lényegét magatoknak a füzetetekbe Ha döntenem kell címmel, és ha dön-
tési helyzetbe kerültök, ne felejtsétek el elővenni!

 Ne próbáld megjósolni a jövőt!
Amikor több lehetőség között próbálunk dönteni, a legtöbben megpróbáljuk elkép-

zelni, milyen következményekkel jár majd az egyik vagy a másik lehetőség. Sajnos azon-
ban ritkán van kéznél például egy kristálygömb, amelyen keresztül betekintést nyerhet-
nénk az egy, öt vagy akár tíz évvel későbbi életünkbe. A legjobb, ha a döntéseinket mindig 
arra alapozzuk, amit a jelenben biztosan tudunk. A jövő mindig rejtve lesz előttünk, ám 
ha a jelenre koncentrálunk, elkerülhetjük a „nem tudásból” fakadó idegeskedést. 
 Ne feledd: ez nem a végső döntés!
A döntéshelyzetek sokak számára stresszel és szorongással járnak. Ennek oka gyak-

ran az, hogy hajlamosak vagyunk minden választási helyzetre úgy tekinteni, mintha az 
utolsó lehetőségünk lenne, ahol élet-halál kérdése, hogy a legjobb döntést hozzuk meg.

Pedig a legtöbb döntésre az jellemző, hogy bármelyik irányba indulunk el, később 
újabb választási lehetőségekhez érkezünk, és mindig lesz alkalmunk változtatni.
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 Légy objektív!
Próbálj érzelmileg kissé eltávolodni a helyzettől, amelyben választás elé kerültél, 

és szemléld tárgyilagosan az információkat!
Félsz, hogy ha most szakítasz, még karácsonykor is egyedül leszel? Lehet, hogy 

igen, de tényleg olyan rossz lenne a családoddal és a barátaiddal ünnepelni?
Ne a „legrosszabb eset” forgatókönyvre alapozd a döntésedet! A félelem helyett vá-

laszd a helyzet higgadt, tárgyilagos elemzését!
 Kövesd az értékrendedet!
Párkapcsolat, házasság, gyermeknevelés, munka, esetleg a barátság vagy a pénz-

ügyek – Mely értékek fontosak számodra?
Amikor döntés előtt állsz, gondold végig, melyik választás áll legközelebb az álta-

lad fontosnak tartott értékekhez, elvekhez! A céljaink változhatnak, az értékrendünk 
azonban mélyebben gyökerezik. Ha ezt tudatosítjuk magunkban, tisztábban láthatjuk, 
merre induljunk tovább.
 Gondold végig, mi tesz igazán boldoggá!
Az egyik legfontosabb elvárásunk egy döntéssel szemben az, hogy boldoggá tegyen 

minket. Egyszerűen hangzik – de vajon tényleg az? Amikor olyan döntés előtt állunk, 
amely a pénzügyi helyzetünket is érinti majd (például hogy milyen munkahelyet keres-
sünk), hajlamosak vagyunk az anyagilag kedvezőbbnek tűnő választás felé húzni. 
A több pénz valóban boldogítóbbnak tűnhet, hiszen sok szempontból megkönnyítheti 
az életünket, és általa olyan dolgokat is megengedhetünk magunknak, amelyeket eset-
leg addig nem. Ez a boldogság azonban nem tart sokáig, ha feladjuk érte azt, amit iga-
zán szeretünk csinálni, még ha az nem is olyan kedvező pénzügyileg.
 Hallgass az ösztöneidre! 
Előfordul, hogy már az érvek és ellenérvek átgondolása előtt pontosan megérez-

zük, mi lenne a helyes döntés. A megérzésünk, vagyis az intuíciónk ritkán csal – mind-
össze meg kell tanulnunk meghallani azt a bizonyos kis belső hangot.

Képzeld magad elé a döntésed lehetséges következményeit arra alapozva, amit a 
jelenben biztosan tudsz! Ám mielőtt mérlegelni kezdenél, próbálj meg csakis a felme-
rülő érzéseidre fókuszálni! Figyeld meg, mi játszódik le a testedben és a lelkedben! 
Nyugodt maradtál, esetleg megmagyarázhatatlan szorongás vett erőt rajtad? Bízz ezek-
ben az ösztönös reakciókban – segíthetnek megtalálni a legjobb választást!
 Csak meg ne bánd!
Van valami, amit minden döntés során igyekszünk elkerülni: a megbánást. Azt az 

érzést, hogy túl későn jövünk rá, rosszul választottunk.
Az időnk a legértékesebb dolog, amit birtokolhatunk. Ezért próbáljuk a lehető leg-

jobb döntéseket hozni az életünk minden területén; hogy lehetőleg soha ne érezzük 
úgy, túl sok időnk ment el egy dologra feleslegesen.

Ha megpróbáltad már elképzelni magad azokban a helyzetekben, amelyekhez a 
döntésed vezethet, próbáld meg megválaszolni a kérdést: melyik esetben a legkisebb 
az esélye annak, hogy megbánod, hogy azt az utat választottad?
 Nincs rossz döntés!
Közhelynek hangzik, de igaz. Minden egyes döntésnél értékelnünk kell, hogy egy-

általán van lehetőségünk választani. Ha már eleve egy ilyen szerencsés helyzetből in-
dulunk, nem hozhatunk igazán rossz döntést, nem igaz? Ha mást nem is, élettapaszta-
latot még a legrosszabb helyzetekből is nyerhetünk.
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7. Segítsünk!
a) Az alábbiakban különböző nagy döntések előtt álló személyek vívódásairól olvashattok. 

A fenti tanácsok alapján próbáljatok meg segíteni nekik! Figyelem! Ne a döntésben segít-
setek, hanem abban, hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe!

Sanyi – „Maradjak a jelenlegi munkahelyemen, ahol jól keresek, de kevés a lehető-
ség az előrelépésre, vagy próbálkozzak egy kisebb cégnél, ahol talán nem keresek majd 
ennyit, de jobbak a kilátások az előmenetelem szempontjából?”

Éva – „Fogadjam el, hogy a párkapcsolatom már nem tesz igazán boldoggá, vagy 
szakítsak, és reménykedjek benne, hogy megtalálom azt, akivel jobban működik?”

Tamás – „Érdemes még az én koromban visszaülni az iskolapadba, és teljesen új 
karriert építeni, vagy inkább maradjak azon a területen, amit már jól ismerek?”

Anna – „Költsem a megtakarított pénzem egy részét utazásra, vagy inkább tegyem 
félre, hiszen ki tudja, mit hoz a jövő?”

Forrás: https://pszichoforyou.hu/dontes-elott-allsz-8-tipp/

b) Te mit választanál, ha a fenti szereplők helyzetében lennél? Milyen információkra lenne 
szükséged, hogy dönteni tudj? Milyen szempontokat vennél figyelembe?

8. Alkossunk! – Hogyan döntsek?
a) Gondold át az eddigi életedet, és egy lapon ábrázold az eddigi nagy döntéseidet! Lehet 

írásban vagy rajzzal is, nem kell megmutatnod senkinek!

Timivel vagy 
Andival randizzak?

Andi

igen

Szakítsak-e Andival?

Timi

nem Elvegyem feleségül?

b) Minden ábrázolt döntésedhez írj legalább egy következményt, jót, rosszat vagy mindket-
tőt!

9. Filmezzünk! – Élet-halál kérdése
A nő kétszer (angol-am. rom. film, 1998, r.: Peter Howitt)
• Mi lehet a film fő mondanivalója?
• Milyen szempontokat nem vett figyelembe a főszereplő a „rosszabbik” döntésénél? 
• Milyen félelmek akadályozhatták?

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   22 2021. 05. 25.   17:48



23Felnőt tünk ?

5. Nehéz idők

• Milyen érzései lehetnek a képen szereplő lánynak? 
• Mit fejez ki a pozíció, amelyben fekszik? 
• Fogalmazzatok meg néhány gondolatot egyes szám első személyben arról, ami épp a fejében 

járhat!

1. Hangoló – Bekötött szemmel
Válasszatok párt magatoknak! A páros egyik tagja kösse be a szemét úgy, hogy semmit se 
lásson! A másik tanulónak az lesz a feladata, hogy bekötött szemű társa kezét vagy karját 
fogva, esetleg átkarolva vezesse őt a teremben, vagy a folyosón, aulában. Közben mesélje el 
neki, hogy hol járnak, mi van körülöttük, a lényeg, hogy a „vezetett” minél nagyobb bizton-
ságban érezze magát, ne ütközzön neki semminek és senkinek! Majd cseréljenek szerepet, 
és a végén beszélgessenek róla, ki hogyan érezte magát a vezetett és a kísérő szerepében! 
Milyen érzés volt? Mennyire tudta elengedni magát? Stb.

2. Szövegeljünk! – Kapunyitás 
Fiatalok tömegeit érinti, mégis keveset beszélünk róla – A kapunyitási pánik
A kapuzárási pánik igen közismert jelenség, azt azonban kevesen tudják, hogy létezik ka-
punyitási pánik is, ami leginkább a 20-as, 30-as korosztályt jellemzi. Azokat a félelmeket és 
szorongásokat jelenti, amelyek a felnőtté válás felelősségéből adódnak. Nézzük, mit kell 
tudni róla!
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Az ember életét számos életszakaszhoz köthető krízis végigkíséri. Ezek egyike a 
kapunyitási pánik, amely abból adódik, hogy elérkezik a fiatalok életében az az idő-
szak, amikor el kell dönteniük, melyik hivatást választanák szívesen. Ez az időszak rá-
adásul egybeesik a párválasztás okozta stresszel is. A végzettség megszerzése után a 
fiatal bekerül első munkahelyére, lelkesen, teljes erőbedobással küzd, hogy bizonyít-
son a főnökének, a környezetének, saját magának. Néhány év alatt azonban a kezdeti 
lelkesedés alábbhagy. Megjelenik az elégedetlenség érzése, a jövőtől és a bizonytalan-
ságtól való félelem, ami komoly érzelmi problémákat eredményezhet.

A fiatalok így gyakran kezdenek ag-
gódni a jövőjük miatt: „mi lesz velem?”, 
„sehol sem tartok az életben”.

A kapunyitási pánik másik megjele-
nési formája, amikor a fiatalok eleve elha-
lasztják a munkakeresést, továbbtanu-
lást, és meg sem próbálnak kilépni a 
munkaerőpiacra. Nem tudják, milyen 
úton induljanak, ráadásul félnek az elkö-
teleződéstől is, hiszen általa valamiről le 
kell mondaniuk.

Mindkét esetben gondot okoz, hogy túl fiatalon kell a továbbtanulásról, munkavál-
lalásról dönteni. Sokszor pedig a szülők is nagyobb befolyással bírnak, mint kellene. 
Ebből adódik, hogy néhány év munka után a fiatal rádöbben, rossz pályát választott. 
Újat keresne, de így ismét visszakerül az útkereső fázisba, folytatódik a bizonytalanság 
és a szorongás. 

Sajnos bizonyos tényezők még inkább ráerősíthetnek az amúgy is bizonytalan élet-
helyzetre. Tipikusan ilyen, ha valaki túl hamar lesz sikeres, de hasonlóan nyomasztó 
lehet az is, ha túl sok választási lehetőség áll rendelkezésre, ahogy a munkanélküliség 
is veszélyezteti a pályakezdőket. Mindezeket tovább nehezíti, hogy a család távol, a ba-
rátok szétszélednek, néhányan családot alapítanak.

Nem kell azonban kétségbeesni, íme néhány tipp, amivel elviselhetővé tehető az 
„életkezdés”:

• Olyan hivatást válassz, ami a szíved vágya! Ne a hangzatos megnevezés és a pénz-
ügyek vezéreljék a döntésedet, hanem az érdeklődésed!

• Ne azért hagyd félbe a sulit, mert félsz attól, hogy mi jön utána! A halogatás nem 
a barátod!

• A munkahelyeden alakíts ki jó kapcsolatot a kollégáiddal, barátkozz velük, legyen 
jó a munkahelyi légkör!

• Ha úgy érzed, rossz helyen vagy, nem a neked megfelelő pályán, akkor merj vál-
toztatni!

Az életkezdési krízis jelensége mindenkinél más-más formában figyelhető meg. 
Van, aki könnyedén megbirkózik a kihívásokkal, de előfordulhat az is, hogy valaki ko-
moly érzelmi válságba kerül. Utóbbi esetben sincs ok a szégyenkezésre, hiszen ez egy 
természetes jelenség, így ne félj szakember segítségét kérni, ha úgy érzed, szükséged 
van rá!

Forrás: A Szent István Egyetem blogja: http://felveteli.szie.hu
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Közösen beszéljétek meg!
• Mit jelent a kapunyitási pánik?
• Hogyan befolyásolja a média és a közösségi oldalak a krízishez kapcsolódó érzéseket?
• Milyen okai lehetnek a kapunyitási pániknak?
• Mi segíthet?
Magadnak válaszolj!
• Vannak a leírtakhoz hasonló érzéseid a jövőddel kapcsolatban? 
• Mi okoz számodra bizonytalanságot?
• Ki az, akivel tudsz beszélni róla?
• Melyik tanácsot érzed a leghasznosabbnak a magad számára? 

3. Nézegető – Munka
Nézzétek meg az alábbi képeket! Beszélgessetek róla, mi befolyásolhatja, hogy hogyan érzi 
magát valaki egy munkahelyen! Mire van szükség ahhoz, hogy élvezzük is azt, amit csiná-
lunk? Honnan tudjuk, hogy az adott munka illik-e hozzánk vagy sem? Miért fontos, hogy 
olyan munkát végezzünk, amit szeretünk is?
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4. Alkossunk! – Érzéseim rajzban
Idézz fel egy nehéz időszakot az életedből, és próbáld képileg ábrázolni az érzéseket, ame-
lyek akkor lejátszódtak benned! Ha szeretnéd, oszd meg az osztállyal, vagy valakivel, aki 
közel áll hozzád!

5. Szorongás

Időnként mindenki érez szorongást, feszültséget, nyugtalanságot, félelmet. Ez egy 
bizonyos szintig teljesen normális. Akkor válik problémává a nyugtalanságérzet, ha az 
élet minden területére átterjed, és általános érzéssé válik. A szorongás a tehetetlenség 
érzésével összekötött félelem érzete, amikor az ember úgy érzi, hogy nem tudja befo-
lyásolni a történéseket.

a) Írd egy lap közepére, hogy szorongás, vagy 
rajzolj egy ehhez hasonló ábrát, majd írd 
köré azokat a dolgokat, helyzeteket, ame-
lyek neked szorongást okoznak!

b) Ezután írj egy-egy mondatot, amellyel meg-
indoklod, hogy az adott dolog, helyzet miért 
okoz neked szorongást!

 Például: Mindig szorongok matekóra előtt, 
mert úgy érzem, a tanár pikkel rám.

6. A szorongás ellen
Az alábbiakban olyan trükköket, módszereket sorolunk fel, amelyek segítenek a szorongás 
csökkentésében. Kis csoportokban nézzetek utána a különböző „ellenszereknek”, és készít-
setek róluk plakátot!

Testmozgás
Beszélgetés, buli, társasozás, kirándulás stb.
Relaxáció 
Illóolajok használata, például levendula, 
vanília
Gyógyteák (például orbáncfűtea)
Vitaminok (például B-vitamin)
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7. Hálanapló
Amikor nehéz időszakban vagyunk, sokszor 
megfeledkezünk a sok jó dologról, ami történik 
velünk, amink van. A hálanapló abban segít, 
hogy minden nap átgondoljuk, miért lehetünk 
hálásak. Mi az, amink van? Kik azok, akiknek 
örülhetünk, akik segítenek nekünk? A hálanap-
lónak hosszú távú pozitív hatása van a közérze-
tünkre. Nincs szükségünk másra, csak egy fü-
zetre és írószerszámra.

• Akik úgy döntenek közületek, hogy elkezdenek hálanaplót vezetni, beszéljék meg együtt, 
hogyan fognak hozzá, mutassák meg egymásnak, milyen füzetbe fogják írni, és később is 
egyeztessenek, hogyan haladnak! 

• A hálanaplóba kerülhet rajz vagy matricák, fényképek is. Az interneten sok ötletet és taná-
csot találhattok a hálanapló vezetéséhez!

8. Filmezzünk! – Rosszkedv ellen
Most olyan filmeket ajánlunk, amelyek feldobhatnak, ha szomorú vagy:
Amelie csodálatos élete
Julie és Julia
Gru
Üvegtigris
Oscar
Életrevalók
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6. Segítség!

• Mi történik a képen?
• Milyen kapcsolat lehet a két ember között?
• Milyen képességekre van szüksége a társát tartó hegymászónak ahhoz, hogy a másik bizton-

ságban felérjen a csúcsra?

1. Hangoló – Jó nekem!
Idézzetek fel egy alkalmat a közelmúltból, amikor valaki tett értetek valami apróságot! Miért 
okozott ez örömet számotokra? Fogalmazzátok meg a megkezdett mondat befejezésével!

Nagyon örültem, amikor ..., mert ... 
Például: Nagyon örültem, amikor megláttam, hogy apu az én szendvicsembe nem tett ma-
jonézt, csak a tesóiméba, mert eszébe jutott, hogy én nem szeretem.
Mindenki említsen egy esetet! 

2. Adni vagy kapni? 
Rendezzetek vitát arról, melyik könnyebb: segítséget adni vagy kapni! Érveljetek!
Gyűjtsetek közösen példákat olyan valós vagy kitalált esetekre, amikor nehéz segítséget kér-
ni! Mi a közös ezekben az esetekben? 
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3. Segítség minden mennyiségben
a) Beszélgessetek a képek alapján arról, milyen sokféle módon, sokféle területen tudunk 

egymásnak segíteni! Mivel tudnátok kiegészíteni a képeket? 

b) Önkéntes munkának nevezzük a 
fizetség nélkül, szívességből vég-
zett munkát.

 Beszélgessetek arról, ki milyen 
önkéntes munkát végzett már, 
vagy végezne szívesen a jövőben! 
Az ábrán látható tevékenységek 
közül melyik áll a legközelebb 
hozzád? Mivel egészítenéd ki a se-
gítségnyújtás körét?
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4. Drámázzunk! – A belső hang
Ez a játék a lelkiismeretünk, a bennünk megszólaló belső hang 
működéséről szól. Az osztály egy vállalkozó kedvű tagja válasz-
szon egyet az alábbi elképzelt helyzetek közül, és némajátékkal 
játssza el! A többiek alkossanak két csoportot! Az egyik csoport 
legyen a játszó személy „jobbik énje”, aki pozitív irányba igyek-
szik befolyásolni a játszót! A másik csoport tagjai próbálják rá-
venni a játszót, hogy engedjen a csábításnak! A játszó személy 
a „bekiabált” utasítások erőssége alapján döntse el, mit tesz – 
így ér véget a jelenet.
• Egy fiatal férfi fekszik a járda szélén, láthatóan maga alá vizelt, nem mozdul.
• Pénztárcát találsz a strandon, benne a tulajdonos igazolványával és jelentős összegű papír-

pénzzel.
• Váratlanul megváltoztatták a megyei sportverseny időpontját, nagy vetélytársad, akit nem 

kedvelsz, nem tud a változásról.
Hogyan végződött a jelenet? Nehéz volt kétfelé figyelni? Miért? Beszéljétek meg a tapaszta-
latokat!

5. Csak bizalmasan…
Mindannyiunknak szüksége van olyan személyre, akiben megbízhat. Kis csoportokban be-
szélgessetek arról, hogy az alábbi elvárások közül melyek azok, amelyek számotokra fonto-
sak azzal a személlyel kapcsolatban, akit a bizalmasotoknak tekintetek! Vessétek össze a 
különböző véleményeket!
A bizalmasom … 
• … legyen idősebb nálam!
• … ne ítélkezzen!
• … legyen velem azonos nemű!
• … legyen valamelyik szülőm!
• … és köztem legyen feltétlen kölcsönösség!
• … fogadjon el olyannak, amilyen vagyok!
• … mondja meg, mit csináljak!

6. Van segítség!
a) Beszélgessetek közösen arról, kihez fordulhat segítségért az alábbi problémával küzdő 

kortársatok! 
• Gréti úgy érzi, kövér, ezért alig eszik, pedig nagyon csinos.
• Tominak pattanásos az arcbőre, nagyon szégyelli, ezért visszahúzódó, nem jár társaságba.
• Katának gerincproblémája van, ezért fűzőt kell hordania, kollégiumi szobatársai gyakran 

csúfolják emiatt.
• Heni molesztáló üzenetet kapott egy idősebb férfitól egy közösségi oldalon.
• Zsófi észrevette a barátnőjén, hogy valami nincs rendben vele, elhúzódik, feszült, kialvat-

lan, de a lány nem akar beszélni arról, mi bántja.
• Karesz szeretne lefeküdni a barátnőjével, de nem szeretné teherbe ejteni.

védőnő  háziorvos  osztályfőnök  egy felnőtt, akiben megbízik

iskolapszichológus  szülő
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b) Alkossatok csoportokat! Nézzetek utána az alábbi internetes forrásoknak! Tájékozódja-
tok az oldalakon, majd osszátok meg a talált információkat a többiekkel! 

Ifjúsági Lelki Elsősegély:
https://www.ifjusagi-lelkisegely.hu/ 
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány:
https://kek-vonal.hu/
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány:
https://hintalovon.hu/
NANE – Bántalmazott nők és gyermekek 
segélyvonala: 
https://nane.hu/ 

• Milyen probléma esetén fordulhatsz az adott oldalhoz?
• Szükséges-e a neved megadása, vagy anonim (név megadása nélküli) módon is kérhetsz 

segítséget?
• Milyen további hasznos információkat nyújt az oldal?

7. „…innen már egyedül kell menned…”
A gyerekkorotokból ismerős mesék fontos szereplője a főhőst 
támogató segítő, aki tanácsaival, varázslataival folyamato-
san segíti a főszereplő előrejutását. A hősnek azonban az 
utolsó, nagy próbatételt mindig önállóan kell megtennie – de 
olyankor sincs egyedül! Külső erők helyett saját belső erejére 
támaszkodhat.

a) Gondolkozzatok el azon, melyek a ti saját belső erőitek, erősségeitek, amelyekre nehéz 
helyzetben számíthattok! Írjátok le a füzetbe a magatok számára, mik ezek az erősségek!

b) Gyűjtsetek közösen segítő karaktereket ismert rajzfilmekből, animációs filmekből! Mik az 
ő erősségeik? 

c) Forduljatok padtársatokhoz, és mondjatok neki egy mondatot arról, hogy szerintetek mi 
az ő lelki erőssége! Például: Kati, szerintem a te egyik erősséged a türelem.

8. Filmezzünk!
Nézzétek meg közösen a Csokoládé című filmet (angol-amerikai romantikus vígjáték, 2000, 
r.: Lasse Hallström)! 
• Keressetek a történetben példákat a segítségnyújtásra! 
• Beszélgessetek arról, ki fogadott el könnyen segítséget, kinek esett ez nehezére! Mi lehe-

tett ennek az oka?
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A) Kutatómunka
 Nézzetek utána az iskola honlapján vagy az iskolai könyvtárban, hogy az alábbi dokumentu-

mokban hol, hogyan szerepel a diákönkormányzat! Beszélgessetek kis csoportban a doku-
mentumok alapján arról, milyen jogokat élvez az iskolai diákönkormányzat! Mely jogokat 
használjátok ki jól, és melyek azok, amelyeket jobban lehetne érvényesíteni? Mit tehettek en-
nek érdekében?
• Szervezeti és működési szabályzat
• Házirend
• Diákönkormányzat működési szabályzata

B) Javasoljuk!
 Kis csoportokban vitassátok meg, mely területeken szeretnétek változásokat elérni az iskola 

életében! Ügyeljetek rá, hogy mindenki elmondhassa a véleményét! Vita esetén alkalmazzá-
tok a megismert énközléseket! Az egész osztály érdekeit tartsátok szem előtt! 

 Fogalmazzatok meg egy néhány pontból álló ajánlást a helyi diákönkormányzat felé, amely a 
változással kapcsolatos javaslataitokat tartalmazza! Fogalmazzatok meg ötleteket a változá-
sok kivitelezéséről is!

 Szempontok az együtt gondolkodáshoz:
• osztályterem világítása, berendezése
• iskolai közösségi tér
• hangosítás, iskolarádió, műszaki felszereltség
• infóhelyiség, könyvtár
• sport- és szabadidős lehetőségek
• egészséges ételeket árusító büfé

 Osszátok meg egymással a csoportmunkák eredményét! Vitassátok meg az észrevételeket!

7. Érdekeink – Projektóra
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Szeretteinkkel való kapcsolatunk minősége meghatározza személyiségünk alakulását. 
A családot, ahová születtünk, a gyermekkort elhagyni, kamaszból felnőtté válni hosszú 
folyamat. Mindannyian vágyunk lányból nővé, fiúból férfivá érni, párkapcsolatot létesíteni, 
a testi-lelki intimitás gazdagságát megtapasztalni. Választott párunkkal közös jövőt, 
családot tervezni felelősségteljes feladat, amelyben megértésre, türelemre és támogatásra 
szorulunk mindannyian. A felnőtt önmagunkért történő felelősségvállalásnak, az önálló élet 
kialakításának nehézségeiről, állomásairól, örömeiről gondolkodunk el közösen a feladatok 
segítségével. Legyünk türelmesek egymással!

Arccal
egymás felé
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8. Összetartozunk 

• Mit gondoltok, hol, milyen alkalomból készülhetett a fotó? 
• Milyen kapcsolatban lehetnek egymással a képen látható fiatalok? 
• Kik tarthatják a kötél másik végét? 
• Mi történne, ha egyikük váratlanul kiállna a játékból? Miért?

1. Hangoló – Egyszerre álljon négy!
Üljetek körbe, vagy helyezkedjetek úgy a padokban, hogy mindenkit lássatok! A játék lénye-
ge, hogy egyszerre négy ember álljon legfeljebb 10 másodpercig. A játékosok ne beszéljék 
meg előre, ki következik! Figyeljétek egymást! Mindenki egyformán felelős azért, hogy egy-
szerre négy ember álljon, se több, se kevesebb. Ha eleinte nehezen megy, ne csüggedjetek, 
pár percbe telhet, amíg a csoport ráérez a játék lényegére.

2. Egy csapat vagyunk!
Maradjatok együtt, és közösen találjatok ki egy 
sajátos, csoportra jellemző köszönési módot! 
Használhattok kézmozdulatot, egész testes moz-
gást, hangokat, szavakat. Ügyeljetek rá, hogy a 
tervezésben mindenki részt vegyen! Köszöntsé-
tek egymást!
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3. Nézegető – Máté fotóalbumából
Az alábbi képek a 17 éves Máté számítógépének fotós mappájából származnak. Ezek a hely-
színek a fiú életében fontos szerepet töltenek be. 

a) Kis csoportban beszélgessetek arról, milyen kötődései lehetnek Máténak a képen látható 
helyekhez! Vajon kikhez, milyen személyekhez kötődhetett ezeken a helyszíneken? En-
gedjétek szabadon a fantáziátokat, és találjatok ki Máté alakja köré egy kapcsolatrend-
szert, például nagyszülők, barátok!

b) Gyűjtsetek vagy készítsetek néhány saját fotót azokról a helyekről, amelyek fontosak szá-
motokra! A következő órán mutassátok meg a fényképeket a többieknek! Miért ezeket 
választottátok?
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4. Közénk tartozol
Beszélgessetek arról, milyen összefüggésbe hozhatók az alábbi fogalmak az emberek közöt-
ti összetartozással! Gondolhattok családi, baráti, iskolai közösségeitekre egyaránt.
Melyek ezek közül azok a fogalmak, amelyek nélkülözhetetlenek egy kölcsönösségen alapu-
ló közösségi működéshez?

alkalmazkodás  türelem  humorérzék  felelősség  elfogadás

munkamegosztás  bizalom  megbocsátás  őszinteség

5. Véget érő kapcsolatok
Alkossatok kedvetek szerint kisebb csoporto-
kat! Beszélgessetek választott társaitokkal 
 arról, hogyan dolgozzátok fel a megszakadt 
kapcsolatok okozta fájdalmakat, kellemetlen 
érzéseket! Gondoljatok egy megtörtént eset-
re! Annyit áruljatok el társaitoknak, amennyit 
szeretnétek!

Az alábbi kérdések alapul szolgálhatnak a beszélgetéshez:
• Milyen, tőletek független okai lehettek annak, hogy megszakadt a kapcsolatotok?
• Mennyiben tehettetek a kapcsolat megszakadásáról?
• Mit tehetett volna mindkét fél a kapcsolat tartósságáért? 
• Mennyire érintett mélyen a kapcsolat megszakadása? 
• Milyen érzelmeket váltott ki (például harag, düh, bűntudat, csalódás, kétségbeesés)?
• Mi vagy ki segített az érzelmek feldolgozásában?
• El tudtok képzelni olyan esetet, amikor a kapcsolat megszakadása pozitív érzelmeket vált 

ki? Milyen kapcsolat lehetett az ilyen?

6. Senki sem marad egyedül!
Írjatok néhány bekezdésből álló esszét egy elképzelt társadalomról, ahol a rászorulók nem 
maradnak egyedül problémáikkal! Gondolkodjatok el azon, hogyan valósítanátok meg ezt! 
Kikre kell fokozott figyelmet fordítani? Mivel tudnátok kiegészíteni a sort?

gyerekek  idős emberek  betegek  hajléktalanok  fogyatékkal élők

7. Filmezzünk!
Nézzétek meg közösen a Közöttünk az űr című filmet (am. sci-fi, 2017, r.: Peter Chelsom)! 
• Milyen társadalomhoz kötődik Gardner? 
• Hová szeretne tartozni? 
• Milyen erőfeszítéseket tesz célja megvalósításáért? 
• Kiktől kap támogatást? 
• Milyen testi-lelki változásokon megy keresztül a történet folyamán? 
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9. Kötődés és függetlenség 

• Milyen kapcsolatban lehetnek 
egymással a képen látható fia-
talok? 

• Mit gondoltok, az életük mely 
területén önállóak?

• Vajon miben szorulnak még tá-
mogatásra?

1. Hangoló – Megtévesztő
Üljetek körbe, vagy a padsorokban egymást követve érintsétek meg egyik testrészeteket, 
vagy ruhadarabotokat – de mondjatok mást helyette! Például az első játékos megérinti a 
sarkát és azt mondja: ez a könyököm. A következő játékosnak erre az ellenkezőjét kell csinál-
nia, vagyis a könyökét fogva azt mondani: ez a sarkam. Ezután a harmadik játékos jön egy 
másik testrészét, ruhadarabját megérintve. Játsszátok addig, míg mindenki sorra kerül!

2. A saját lábamon
Milyen utat jártatok be az önállósodásban eddigi életetek so-
rán? Hogyan emlékeztek vissza ennek a folyamatnak az állo-
másaira?

a) Az alábbi félbehagyott mondatok kiegészítésével gondol-
játok át ezt a folyamatot! Egy megkezdett mondatot több-
féleképpen is kiegészíthettek. Gondoljatok testi-lelki-szel-
lemi változásokra egyaránt! Például: Egyévesen már 
tudtam járni. Egyévesen még nem tudtam önállóan enni.

Egyévesen még …  Egyévesen már …
Háromévesen még … Háromévesen már …
Alsós koromban még … Alsós koromban már …
Nyolcadikban még … Nyolcadikban már …
Tavaly még … Idén már …

Egészítsétek ki kedvetek szerint az „állomásokat”!

b) Beszélgessetek közösen arról, mely lépések váltak pozitív emlékké! Melyek azok, amelyek 
küzdelmesebbek voltak? Miért? Milyen támogatást kaptatok a megküzdéshez? Kitől? Em-
lítsetek humoros, derűs eseteket is!

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   37 2021. 05. 25.   17:49



38

3. Nézegető – Felnőni nehéz…
Beszélgessetek a képek alapján arról, hogy hol tartanak a fotókon szereplő fiatalok a függet-
lenné válás, önállóság útján! Milyen tanácsokkal tudnátok ellátni őket? 

4. Erőt adó kötelékek
Csendesedjetek el egy kicsit! Gondoljátok át gyerekkorotokat, kamaszkorotokat, jelenlegi 
életeteket! Kik azok, akikre valamelyik életszakaszotokban számíthattatok? 

a) Rajzoljatok egy szívet a füzetetekbe! Írjátok be a szív-
be azoknak a nevét, akiktől megerősítést, bátorítást, 
támogatást kaptatok!

b) Választott párotokkal beszélgessetek arról, milyen nehézségeket okoz az, ha valamiben 
nem kaptok támogatást! Ismerős probléma számotokra az, hogy szükségetek lenne vala-
miben lelki megerősítésre, és nem kapjátok meg attól, akitől várjátok? Vannak az élete-
tekben olyan kapcsolódások, amelyek terhesek számotokra? Amelyek nem erősítenek, 
hanem hátráltatnak? Hogyan élitek meg ezt? Mit tehettek azért, hogy a helyzet jobbra 
forduljon? Ha szükségét érzitek, vonjátok be a beszélgetésbe tanárotokat is!
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5. Függés–függetlenség
Értelmezzétek közösen az alábbi fogalmakat! Ír-
játok körül részletesen, hogy az egyes buboré-
kokban lévő szavakhoz milyen tartalmak kötőd-
nek! Miben hasonlítanak? Miben különböznek? 
Beszélgessetek közösen arról, milyen összefüg-
gésbe hozhatók az egyes fogalmak az önállóso-
dási törekvéseitekkel! Melyeket tartjátok pozi-
tívnak, követendőnek? Melyekhez kötődnek 
véleményetek szerint negatív érzések?

ragaszkodás  függés  kötődés

társtalanság  egyedüllét  magányosság

önállóság  elhatárolódás  függetlenség

6. Szövegelő – Rövid pórázon
Olvassátok el és értelmezzétek közösen az alábbi, kortársaitok által írt levélrészleteket! 

Réka – „Anyu nem enged el a buliba, pedig Dzsó a haverom, eszembe nem jutna lefeküd-
ni vele, de anya csak mondja a magáét, hogy ne kezdjem korán a szexet, meg ilyenek. Hiába 
mondom, hogy tényleg csak alszunk, ez egy ottalvós buli, na. Mit nem lehet ezen érteni?”

Karesz – „Nem értem apát! Amióta az eszemet tudom, mindig cigizett. Igaz, hogy a la-
kásban sose gyújt rá, anya ki is akadna… De velem állandóan balhézik, ha megérzi, hogy rá-
gyújtottam. Most miért ilyen képmutató? Két hónap múlva 18 leszek! Fogadni mernék, hogy ő 
is tolta ennyi idősen!”

Melinda – „A mamám totál kiakadt, amiért nem írtam meg neki, hogy késni fogok. Elfe-
lejtettem, ez van. Iszonyú balhét csapott. Mire hazaértem, már a mentőket akarta hívni, kér-
dezte, hogy tudok ilyen önző lenni, mikor ő kiteszi a lelkét értem. Hát nem tudom… Végül is 
fél kettőre otthon voltam, alhattunk volna, de nem, ő nyomatta háromig!”

Alex – „Elég sok konfliktusunk van otthon a tanulás miatt. A szüleim a legjobbat akarják 
nekem, tudom, és jó a kapcsolatunk, de a továbbtanulás… Nehezen értik meg, hogy nem tu-
dom, mi akarok lenni. Pedig tényleg nem tudom.  Már nagyon rossz otthon emiatt a hangu-
lat. Anyu azt mondta, hogy félvállról veszem. De hát csak két négyesem van! Mit akarnak 
még?”

• Mi a véleményetek arról, ahogyan a levél írói a felmerült problémát kezelik?
• Mivel tudtok egyetérteni? Mivel vitatkoznátok? Miért?
• Mit tanácsolnátok nekik?

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   39 2021. 05. 25.   17:50



40

7. Személyes blogom
Tervezzetek személyes blogot (internetes 
napló) vagy vlogot (személyes videocsator-
na)! Milyen témában, milyen tartalmakat 
osztanátok meg? Milyen rovatai lennének a 
blognak? Milyen közönségnek szánnátok a 
közlendőiteket? Hol húzzátok meg a határt 
a személyes témák közzétételében? Mi az, 
ami még másra tartozik? Mi az, amit meg-
tartotok magatoknak, ami már túl szemé-
lyes tartalom?

8. Filmezzünk!
Nézzétek meg közösen a Juno című filmet (am. vígjáték, 2007, r.: Jason Reitman)! 
• Milyen problémával szembesült a főszereplő? 
• Hogyan viszonyult a nehézségekhez? 
• Mit tartasz gyerekesnek, mit felnőttesnek a viselkedésében? 
• Mi a véleményetek arról, ahogy a család kezelte a felmerült problémát? 
• Milyen változásokon ment át Juno az események következtében?
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10. Szeretet minden mennyiségben

• Kitől kaptatok utoljára olyan 
ajándékot, amelynek nagyon 
örültetek? Milyen alkalomból? 

• Melyik szív mintája tetszik nek-
tek a legjobban? Kinek adnátok 
oda? 

1. Hangoló – Három kívánság
Mindenki válasszon egy párt magának! Emlékeztek a me-
sék tündérének három kívánságára? Írjátok most össze 
három legkedvesebb kívánságotokat! Kérhettek maga-
toknak, családotoknak, bárkinek! Osszátok meg a kéré-
sei teket választott párotokkal!

2. Szeretetzsák 
Vállakozó kedvű társatok rajzoljon a táblára egy nagy zsá-
kot! Soroljatok fel minél több olyan szót, amely elsőre 
eszetekbe jut a szeretet szóról! Írjátok bele a zsákba! 
 Mindenki kerüljön sorra! Engedjétek szabadjára a gondo-
la taitokat, nevezzetek meg minél több szót – ne csak fő-
neveket említsetek! Gondolhattok pozitív és negatív tar-
talmú szavakra is! 

3. A szeretet nyelvén
Beszélgessetek párokban arról, hogy ti hogyan fejezitek ki leggyakrabban, ha szerettek va-
lakit! Az itt felsorolt hétköznapi példák közül melyik áll közel hozzátok? Melyik az, amelyikkel 
nem tudtok azonosulni?
• elismerő szavakat mondok neki, gyakran megdicsérem
• igyekszem vele minél több időt tartalmasan eltölteni
• apró ajándékokat adok neki (csoki, szmájlis cetli)
• megcsinálom helyette azt a házimunkát, amit nagyon nem szeret
• gyakran megölelem, megsimogatom

Fejezzétek be az alábbi megkezdett mondatot aszerint, hogy nektek mire van szükségetek!

Én akkor érzem leginkább szeretve magam, ha …-t kapok.

piros hűha

végre

meleghiányzik

Szép napot!  
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4. Nézegető – Ölellek! 
Nézzétek meg és értelmezzétek közösen a fotókat! 
• Beszélgessetek arról, mi történik a képeken, milyen sokféle jelentése lehet egy ölelésnek!
• Melyik ölelésnek lennél résztvevője? Melyikben éreznéd feszélyezve magad? Miért? 
• Ha van kedvetek játszani, válasszatok ki egy képet, és mondjátok ki a szereplők gondolata-

it! Mit gondolhatnak éppen a kép kimerevítésének pillanatában? 

5. Jól szeretni
Előfordulhat, hogy a szeretet kifejezése nem sikerül jól. Úgy fejeződik 
ki, hogy a címzettje nem érzi jól magát a helyzetben. 
• Kis csoportban gyűjtsetek a következő oldalon levő példákhoz ha-

sonló eseteket olyan helyzetekről, amikor a szeretet kifejezése nem 
a szeretett személy céljait, érdekeit tartja szem előtt!

• Beszélgessetek arról, min lehetne változtatni az egyes helyzetek-
ben! Mi szükséges ahhoz, hogy az általunk szeretett fél valóban 
szeretve érezze magát?
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Andi (15 éves):
„ A mamától minden szülinapomra meg karácsonyra ruhát 
kapok, pulcsit, pólót, de mindig olyasmit vesz nekem, ami neki 
tetszik, nagy, színes virágokkal meg flitterekkel. Pedig én nem 
is hordok mintás cuccokat.”

Mária (32 éves):
„Szeretem a férjemet, jól kijövünk, de nagyon nehéz 
néha, hogy nem igazán tudom megosztani vele a 
problémáimat. Belefogok, és szinte azonnal elkezd 
tanácsokat adni meg példálózni, hogy ő így meg úgy 
csinálta. De hát azok az ő esetei voltak…”

Soma (8 éves): 
„ A Mami minden reggel megköti a cipőmet, pedig én már első-
ben is meg tudtam kötni. Azt mondja, azért, hogy biztos ne kö-
tődjön ki az úton, de nem kötődik, még edzés után sem, pedig 
akkor ő nincs is ott, én kötöm egyedül.”

6. Kéretlen szeretet 
Beszélgessetek választott párotokkal arról, mit tehetünk 
olyankor, amikor valaki kitüntet minket a figyelmével, de 
ez valamiért terhes a számunkra, mert
– nem rokonszenves;
– tolakodóan viselkedik;
– az adott helyzetben és pillanatban kínos a jelenléte;
– barátságra gondoltunk, de ő többet szeretne.
– …

Tudnátok folytatni a sort?
Hogyan élitek meg, fejezitek ki valaki felé, hogy alkalmatlan a jelenléte, próbálkozása? Adja-
tok tanácsot egymásnak! 

7. Önmagunk szeretése 
Beszélgessetek arról, hogy az alábbi bölcsességek milyen kapcsolatban állnak saját magunk 
szeretetével! Melyik állítással értesz egyet? Melyikkel nem tudsz azonosulni?

Sose feküdj le haraggal a szívedben!
Minden erőd és képességed megvan a problémáid megoldásához.
Kövesd az álmaidat!
Tudj megbocsátani másoknak – és magadnak!
Lásd meg a szépségeket a mindennapokban!
Oszd meg valakivel a problémáidat!

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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8. Amit a vallások tanítanak
A szeretetről mint alapvető emberi értékről valamennyi vallás megnyilatkozik. Olvassátok el 
az alábbi tanításokat! Beszélgessetek arról közösen, milyen összefüggésbe hozhatók ezek a 
tanítások a szeretet fogalmával! Miben egyeznek? Miben különböznek? Melyik számotokra 
a legrokonszenvesebb? 

„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti 
is nekik.”

Biblia, Máté 7,12

„Tégy úgy másokkal, amint ők tesznek veled.”
Konfuciusz

„Egyikőtök sem hisz igazán, amíg nem azt kívánja a testvérének, amit magának is.”
Mohamed próféta

„Ne bánts másokat olyasmivel, ami téged is bántana.”
Buddha

9. Filmezzünk! 
Nézzétek meg közösen a Vándorló palota című filmet (japán animációs film, 2004, r.: Mijazaki 
Hajao)!
• Keressetek példákat a filmben a szeretet és kötődés megnyilvánulásaira! 
• Hogyan fejezték ki a szereplők a szeretetüket? 
• Milyen gesztusokkal, tettekkel, mondatokkal? 
• Melyik volt számotokra a legkifejezőbb? 
• Melyik gesztust fogadtátok volna a legszívesebben?
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11. Szeretlek!

1. Hangoló – Első szerelem
Hallgassatok valamilyen megnyug-
tató zenét közösen, hunyjátok be a 
szemeteket, és próbáljátok meg fel-
idézni, milyen volt először érezni a 
szerelmet! Mikor történt: az óvodá-
ban vagy később? Ne a személyre 
vagy a történésekre koncentrálja-
tok, hanem az érzésre, amit átélte-
tek! Mit éreztetek a testetekben 
(például a tenyereteken, gyomro-
tokban)? Honnan tudtátok, hogy 
amit éreztek, az vonzódás, szere-
lem? Itt most csak a felidézés a lé-
nyeg, nem kell megosztanotok az 
érzéseiteket a többiekkel.

•  Mióta lehet együtt a képen látható pár? Miből gondolod?
• Milyen jelei vannak annak, hogy szeretik egymást?

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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2. Szövegeljünk! – A szerelem szakaszai

A szerelem szakaszai
Jed Diamond pszichológus a szerelem folyamatát öt szakaszra osztotta.
Az első szakasz az egymásba szeretés szakasza. 
A híres „rózsaszín szemüveg” időszaka. Ez az időszak az, amikor az ember a testé-

ben érzi a hormonok működését, olyan állapotba kerül, mintha valamilyen tudatmó-
dosító szert használna. A másikat tökéletesnek látja, mert a „rózsaszín szemüveg”, 
amelyen keresztül szemléli őt, minden hibáját elfedi, megszépíti, aranyossá teszi. Ek-
kor még szinte elképzelhetetlen, hogy a szerelem véget érhet, mindkét fél biztos benne, 
hogy élete párját találta meg. Ettől a boldogságérzéstől hatalmas energiáik lesznek, de 
néha kevésbé tudnak figyelni a „földi” dolgokra. 

Ebben az időszakban még nem alkotnak egy párt, de a másik jelenléte, közelsége 
szinte varázserővel hat.

A második szakasz az egy párrá válás időszaka.
A második szakaszban a szerelem elmélyül, a két ember egy párrá válik, egyre in-

kább megosztják az életüket egymással, esetleg összeházasodnak, és elkezdik építeni 
a közös életüket. Úgy érzik, révbe értek, biztonságban vannak a másik mellett, minden 
reményük, hogy ez a helyzet örökké tart.

A „pokoli” harmadik szakasz: a kiábrándulás.
A kiábrándulás lehet hirtelen, de lehet lassabban kialakuló. A szerelmesek fokoza-

tosan észreveszik a párjuk hibáit, elgondolkodnak az érzéseiken. Néha zavaró, idegesí-
tő a partner jelenléte. Sokan elkövetik ilyenkor azt a hibát, hogy ezt a már tartós, kiala-
kult kapcsolatot összehasonlítják az első szakasszal, és úgy érzik, elmúlt a szerelem. 
Ennek oka nem a hormonok kiürülése a szervezetből, hanem az, hogy az első időben, 
a rózsaszín szemüvegen keresztül nem a valódi képet láttuk a párunkról. Ebben a sza-
kaszban fontos, hogy meglássuk a másik valódi értékeit, és egy „igazi embert” szeres-
sünk. Előfordulhat, hogy felismerjük, hogy a kapcsolat valóban nem működik. A leg-
több kapcsolat ebben a szakaszban ér véget, de ha egy párnak sikerül átvészelni ezt az 
időszakot, akkor stabil alapja lehet a közös jövőjüknek.

A negyedik szakasz: a valódi és tartós szerelem kiépítése.
Akik túlélik a harmadik szakasz nehézségeit, átélhetik, hogy jól ismerik a párjukat. 

Döntöttek, hogy ez az ember az, akivel az életüket le tudják és akarják élni. Szeretik és 
elfogadják őt a hibáival és gyengeségeivel együtt. Amikor konfliktus keletkezik, kere-
sik az okait és a megoldást. Együtt megélhetik a teljes elfogadottság érzését.

Az ötödik szakasz: ketten együtt képesek megváltoztatni a világot.
Akik eljutottak ebbe a szakaszba, igazi társsá, bajtárssá válnak. A köztük lévő erős 

bizalom és elköteleződés képessé teszi őket arra, hogy kapcsolatuk biztonságos hely 
legyen, ahova elrejtőznek a világ megpróbáltatásai elől. Képesek közösen alkotni egy 
jól működő családot, vagy más értékes és hasznos életet.

Jed Diamond: The Enlightened Marriage című műve nyomán
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a) Együtt beszéljétek meg:
• Egyetértetek a szövegben megfogalmazott öt szakasszal? Nektek mi a tapasztalatotok?
• Mire lehet szükség ahhoz, hogy egy pár átvészelje a harmadik szakaszt?
• Mi segíthet eldönteni a harmadik szakaszban, hogy mi gondoltunk túl sokat a másikról, 

és valójában nincs vele semmi baj, vagy pedig tényleg a nem megfelelő ember mellett 
vagyunk?

Magadban gondold át:
• Van olyan szakasza a szerelemnek, amit már átéltél?
• Ha most kapcsolatban vagy, szerinted hol tartotok?
• Milyen tanácsokat adnál magadnak, ha elérkezne a kiábrándulás időszaka?

b) A 46. oldalon lévő cikk alapján a szerelem mely szakaszában írhatta Petőfi Sándor az aláb-
bi verset?

Petőfi Sándor: A szerelem, a szerelem

A szerelem, a szerelem,
A szerelem sötét verem;
Beleestem, benne vagyok,
Nem láthatok, nem hallhatok.

Őrizem az apám nyáját,
De nem hallom a kolompját;
Rá-rámegy a zöld vetésre,
Hej, csak későn veszem észre.

Telerakta édesanyám
Eleséggel a tarisznyám;
Elvesztettem szerencsésen,
Lesz módom a böjtölésben.

Édesapám, édesanyám,
Ne bizzatok most semmit rám,
Nézzétek el, ha hibázok –
Tudom is én, mit csinálok!

3. Interjú
Válassz a környezetedből egy idősebb párt, akik régóta együtt vannak, és úgy látod rajtuk, 
hogy szeretik egymást! Kérdezd meg őket, hogyan ismerkedtek meg! Mi az alapja a kapcso-
latuknak? Milyen problémáik voltak, és hogyan tették túl magukat rajtuk? Hogyan kezelik a 
konfliktusaikat?

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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4. Szerintem…
Hogyan fogalmaznátok meg egy mondatban, hogy számotokra mit jelent a szerelem? Lehet 
ez az egy mondat hasonlat vagy más költői kép is.

5. Alkossunk! – Szerelem
Készíts egy rajzot vagy festményt, amelynek a Szerelem címet adnád! 

6. Idézetek a szerelemről
Olvassátok el és közösen értelmezzétek az alábbi mondásokat, idézeteket a szerelemről! Mit 
gondoltok róluk?

„A szerelem vak.”

„Háborúban és szerelemben mindent szabad.”

„Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
S tavaszi zápor fűszere a földnek;”

Shakespeare

„S egyáltalán, ezek az úgynevezett nagy találkozások, döntő pillanatok tudato-
sak-e? ... Van-e az, hogy valaki belép egy napon a szobába és tudjuk: aha, ő az? ... 
Az igazi ... mint a regényekben? ... Nem tudok erre a kérdésre felelni.”

Márai Sándor

„Az igazi szerelem, mint az aloé, egy században csak egyszer virít egy ember életében.”
Toldy István

„Az igazi szerelem, elismerem, kivételes dolog, alig kettő-három akad belőle egy 
században. A többinek hiúság vagy unalom van a mélyén.”

Albert Camus

„Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret.”
Erich Fromm

„Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért, aki én vagyok melletted.”
Gabriel Garcia Márquez
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7. Nézegető – Párok
Kis csoportban válasszatok ki egy képet, és találjátok ki a pár történetét! Kik ők? 
Mivel foglalkoznak? Hol találkoztak? Miért szerettek egymásba? Mióta vannak együtt?

8. Filmezzünk!
Nézzétek meg közösen a Szerelmünk lapjai című filmet (am. rom. film, 2004, r.: Nick Cassave-
tes)!
• Milyen problémákkal kell megbirkózniuk a szerelmeseknek a filmben?
• Mi az oka, hogy végül egymást választják?
• Szerintetek mi lehet az alapja a szerelmüknek? Illenek egymáshoz? Miért?

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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12. Közelebb

1. Hangoló – Vonzás
Írj öt olyan tulajdonságot (külsőt és 
belsőt is lehet), amelyet vonzónak 
tartasz magadban, majd kérd meg 
az egyik barátodat, hogy ő is írjon 
rólad! Nem kell megmutatnod sen-
kinek! Hasonlítsd össze a két listát! 
Van-e olyan, ami meglepett a bará-
tod listájáról?

•  Sorold fel azokat a szavakat, amelyek eszedbe jutnak a képről!
• Adj címet a képnek!
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2. Szövegeljünk! – A háromlábú szék

A háromlábú szék
Szakemberek szerint egy jó párkapcsolat olyan, mint a háromlábú szék. 
A három láb: az intimitás, a szenvedély és az elköteleződés. 
Az, hogy ezek milyen arányban vannak jelen egy jó kapcsolatban, változhat, de ha 

valamelyik hiányzik, az előbb-utóbb a kapcsolat végéhez vagy boldogtalan élethez ve-
zethet. A szék felborul.

Az intimitás a két fél közötti bensőséges, szoros kapcsolatot jelenti. Jól ismerik egy-
mást, őszinték és nyíltak lehetnek a másikkal, megértik egymást, igazi „lelki társak”.

A szenvedély alapja a fizikai vonzódás. Vágyat érzünk a másik testi közelsége iránt, 
vonzónak találjuk, és vágyunk vele szexuális kapcsolatra.

Az elköteleződés még nem feltétlenül egy életre szóló ígéretet vagy házasságot je-
lent ekkor. Elköteleződünk egymásnak, mert építeni és jobbítani akarjuk a kapcsola-
tunkat. A társunkkal közösen alkotjuk, mint egy közös műalkotást, és természetesen a 
másikhoz való hűséget is magában foglalja.

De mi történik, ha a háromból csak kettő van meg?
Ha az elköteleződés hiányzik, nem érezzük magunkat biztonságban, mert a kap-

csolat bármikor véget érhet, partnerünk bármikor kiléphet belőle. Egy ilyen kapcsolat-
nak nincs jövőképe. Általában a szenvedély és az intimitás megléte miatt nagyon fáj-
dalmas véget érhet. Ilyenek a szeretői kapcsolatok, amelyekben általában a szerető jár 
rosszul a végén, akkor is, ha úgy érezte, a partnerével valódi lelki társak.

Ha az intimitás hiányzik, akkor könnyen érezheti magát az egyik fél magányosnak, 
hiszen a másik nem ismeri őt eléggé, nem értik meg egymást, nem tudnak egymás lel-
ki támaszai lenni. Egy ilyen kapcsolatban sokszor a szex a megoldás mindenre, de ez 
csak a problémák szőnyeg alá söprését jelenti.

Intimitáson és elköteleződésen alapuló kapcsolat alakulhat ki például egy gyerek-
kori barátságból. Ilyenkor jól ismerjük a másikat, egy helyen nőttünk fel, „egy nyelvet 
beszélünk”, hasonló az értékrendünk. A problémát az szokta okozni, hogy ha hiányzik 
a fizikai vonzalom, könnyen felébresztheti azt egy harmadik fél. Mindenki vágyik arra, 
hogy szenvedélyesen vonzódhasson valakihez és önmagát vonzónak érezhesse, így ez 
komoly szenvedés forrása lehet.

Ha úgy érezzük, hogy a kapcsolatunkból hiányzik valami a három közül, nem kell 
feltétlenül azonnal véget vetni neki. Mindhárom összetevőn lehet dolgozni, tehetünk 
érte, hogy a kapcsolatunk stabilan álljon a három lábán.

Együtt beszéljétek meg:
• Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal a három fogalom szövegben olvasható meghatáro-

zását: intimitás, szenvedély, elköteleződés!
• Egyetértetek azzal, hogy ez a három összetevő lehet a kulcs egy boldog és tartós kapcso-

lathoz? Mivel egészítenétek ki a leírtakat?

Magadban gondold át!
• Gondolkozz el általad ismert párokon, és elemezd a kapcsolatukat a három szempont alap-

ján! Megvan mindegyik? Van, ami a külső szemlélődő számára is egyértelműen hiányzik? 
• Ha kapcsolatban élsz, javasoljuk, hogy mutasd meg a párodnak a szöveget, és közösen 

beszélgessetek róla!

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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3. Drámázzunk! – Kishúgom, öcsikém
Mi az a  
szex?

Milyen  
a jó szex?

Mikor érzem, hogy 
eljött az ideje?

Hogyan mondjam el neki, 
hogy még várnék?

Mindenki szerelmes,  
aki szexuális életet él?

a) Az osztály egyik fele képzelje el, hogy van egy kishúga, a másik fele pedig azt, hogy van 
egy kisöccse, akit szeret! Olyan közeli kapcsolatban vagytok, hogy téged kérdez meg a 
szexről. Milyen tanácsokat adnátok neki? Gondoljátok át, és írjátok le magatoknak!

b) Tegyetek ki egy széket! Ez a szék fogja jelképezni a kistestvéreteket. (A tanárotok vállal-
hatja, hogy oda ül, de ő nem fog beszélni.) Először a húgotok ül a széken, a mellette lévő 
székre üljenek felváltva önként jelentkezők, és mondják el a legfontosabb tanácsokat, 
amelyeket neki mondanának! Utána a kisöcsétek következik.

4. Kérdések a szexualitásról
Vegyetek elő egy papírt, és válaszoljatok az alábbi kérdésekre! A neveteket nem kell ráírno-
tok a papírra. Ha elkészültetek, a tanárotok begyűjti a papírokat, és felolvassa a válaszokat. 
Beszéljétek meg, hogy melyik véleménnyel értetek egyet, melyikkel vitatkoznátok!
• Mikor van itt az ideje a szüzesség elvesztésének? Van ilyen? 
• Hogyan döntsük el, hogy készen állunk-e szexuális kapcsolatra?
• Mit várnak a fiúk, és mit a lányok a szeretkezéstől?
• Mi a véleményetek az egyéjszakás kalandokról?

5. Védekezz!
Kis csoportokban nézzetek utána az alábbi fogalmaknak a következő órára! Válasszatok ki 
egyet, és készítsetek ötperces prezentációt (PPT-ben vagy plakát formájában) a témából, 
majd közösen beszélgessetek róluk!

Fogamzásgátló tabletták: Hogyan működnek? Mi az előnyük/hátrányuk? Mennyire megbíz-
hatóak? Mikor érdemes használni őket? Megvédenek a nemi betegségektől? Hogy lehet be-
szerezni őket?
Gumi óvszer: Miért a legajánlottabb fogamzásgátló megoldás? Milyen előnyei vannak? Meny-
nyire megbízható? Mikor kell felhúzni?
72 órás / esemény utáni tabletta: Hogyan működik a 72 órás tabletta? Miért pont 72 óra? 
Miért nem lehet gyakran alkalmazni? Milyen hosszú távú veszélyei vannak?
Abortusz: Mi az abortusz? Mi történik a műtét során? Milyen törvények vannak Magyarorszá-
gon az abortusszal kapcsolatban? Milyen testi-lelki következményei lehetnek? 
Segítség, ha terhes lettél: Kihez lehet fordulni, ha teherbe estél, és nem mered elmondani a 
hozzád közel álló embereknek? Milyen szervezetek vannak, akik ilyen esetben segítenek? 
Hogyan tudnak segíteni?
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6. Nézegető – Mi történt? 
Nézzétek meg az alábbi képeket, majd kis csoportokban beszélgessetek róluk! Milyen a kap-
csolat, amit a képen láttok? Mit fejez ki a képen szereplő fiatalok testbeszéde, az arckifejezé-
se? Hol tarthatnak a kapcsolatukban? Mi a véleményetek a különböző helyzetekről?

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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7. A bántalmazás módjai
Bántani a másikat szóval és tettel is lehet. Néha nem is gondolunk rá, hogy amit teszünk, az 
bántó társunk számára. Gyakori azonban a rendszeresen és a másik megfélemlítésének 
szándékával elkövetett bántalmazás.
• Beszéljétek meg, hogy az alábbi cselekvések közül melyik miért tekinthető bántásnak! Ke-

ressetek valós vagy kitalált példákat!

bántó megjegyzések • tárgyak tönkretétele • megszégyenítés • ütés • gúnyolás • félelemben 
tartás • fenyegetőzés • fájdalmas szorítás • pletyka terjesztése • lökdösés • tulajdon elvétele • 
nemkívánatos érintések • elszigetelés a barátoktól

8. A nem az nem
Beszélgessetek az alábbi képekről! Mit jelent, mit akar üzenni? Miért fontos, hogy tisztában 
legyünk ezzel?

Kedves lányok, a fenti kép nem csak a fiúknak szól. Ha valaha kicsit is bizonytalan leszel ab-
ban, hogy egy szexuális együttlétet szeretnél-e vagy sem, nyugodtan és bátran mondj ne-
met! Mondd el, mik a félelmeid, gondold át, miért vagy bizonytalan, ha méltó rá a partner, 
beszéld meg vele, de se félelem, se a másik elvárása, se más ne vigyen bele olyan helyzetbe, 
ami akár életre szóló sebet okozhat, vagy tönkretehet egy jól induló kapcsolatot!

9. Filmezzünk! 
Nézzétek meg az Amit még mindig tudni akarsz a szexről című filmet (am. vígjáték, 2012, r.: 
David Frankel)!
• Mire vágyik Kay, mit szeretne elmondani a férjének?
• Mi lehet az oka, hogy Arnold elzárkózik az utazástól?
• Szerintetek hogyan jutott el a kapcsolatuk idáig?
• Miben változtak a szereplők és kapcsolatuk a film végére?
• Miért lehet fontos, hogy az intimitás idősebb korban is megmaradjon?
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13. Ásó, kapa, nagyharang

1. Hangoló – Terveim
Párokban beszélgessetek a következő kérdésekről!
• Szeretnétek megházasodni?
• Hogyan képzelitek el az esküvőtöket?
• Szeretnétek gyerekeket?

•  Hogyan jelképezi a nyitókép a házasságot?
• Miben hasonlít egy házasság egy közös utazáshoz?

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   55 2021. 05. 25.   17:51



56

2. Szövegeljünk! – Az utolsó mese 

Ottlik Géza
Az utolsó mese

Volt egyszer egy elvarázsolt királyfi, aki egy tündérszép királykisasszony kezére 
pályázott. De csak úgy kaphatta meg, ha előbb legyőzi a hétfejű sárkányt, felépíti a ka-
csalábon forgó kastélyt, s felébreszti és megnevetteti a befalazott, alvó királykisasz-
szonyt. Sok-sok vesződség, kaland, hőstett, utazás és munka árán legyőzte hát a hétfejű 
sárkányt, felépítette a kacsalábon forgó kastélyt, és felébresztette az alvó királykisasz-

szonyt. No, az mindjárt elmosolyodott, s megtar-
tották a lakodalmat.

Aztán, hogy ez is véget ért, leültek egymással 
szemben, és mosolyogtak.

De eltelt egy nap, s még egy, még egy. Már az 
első is igen hosszú volt, mert sok órából állt, az 
órák meg sok percből, a percek sok másodpercből.

– Hát most mihez fogjunk? – kérdezte a ki-
rályfi.

– Most boldogok vagyunk – mondta a felesége.
– Igaz is.

De három nap múlva a királykisasszony szólalt meg.
– Mit is csinálunk most? – azt kérdi.
– Hát boldogok vagyunk – mondta az ura.
– Vagy úgy, persze.
Megint mosolyogtak egymásra egy napig, de akkor egyszerre felállt mind a kettő.
– No csak.
– Van egy ötletem – mondta a királyfi. – Befalazlak és elaltatlak megint.
– Jó!
– Lerombolom a kacsalábon forgó kastélyt, és föltámasztom a hétfejű sárkányt. 

Hogy újra legyen mit építenem, és legyen kit legyőznöm.
Neki is fogott mindjárt. Csakhogy ez nem volt már olyan egyszerű. Sem a sok 

vesződség, még több hőstett, sem kaland, jövés-menés árán sem bírta lerombolni a 
kastélyt – mert az mindig elfordult előle a kacsalábakon –, még kevésbé bírta helyére 
tenni a sárkány levágott hét fejét, s nem lehetett a királykisasszonyt sem befalazni, el-
altatni többé. Teltek a napok, amikből hónapok lettek és rövid esztendők, s így küsz-
ködtek.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

• Hogyan foglalnátok össze a mese üzenetét? Mire hívja fel a figyelmet a történet? 
• Milyen tanácsot adnátok a királyfinak és a királylánynak?
• Mikor mondhatnánk róluk, hogy tényleg boldogan élnek?
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3. Esküvői szertartások a világban
Alakítsatok kis csoportokat, és válasszatok az alábbi kultúrák közül egyet! Nézzetek utána, 
hogy az adott kultúrában milyenek az esküvői szokások, milyen jelképeket használnak, majd 
kiselőadás formájában mutassátok be mindazt, amit megtudtatok! El is játszhatjátok az 
adott esküvőt megfelelő jelmezekben, hagyományos ételekkel.

hindu  iszlám  ortodox zsidó  egy afrikai ország/törzs  roma

4. Milyen volt?
Kérdezzétek meg a szüleiteket vagy egy hozzátok közel álló házaspárt arról, hogyan döntöt-
ték el, hogy összeházasodnak!
• Mi volt az, ami miatt úgy érezték, életük párját találták meg, és megállapodhatnak a másik 

mellett?
• Milyen volt az esküvőjük?
• Mik voltak azok a jó és rossz dolgok, amelyekre nem számítottak a házassággal kapcsolat-

ban?
Az órán arról számoljatok be, amit nektek adott ez a beszélgetés, amit ti tanultatok belőle!

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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5. Pénzügyek a házasságban
A házasságban nagyon fontos kérdés a pénzügyek elrendezése. Sok pár a szerelem hevében 
ezzel alig, vagy egyáltalán nem foglalkozik, pedig a későbbiekben nagyon komoly problémá-
kat okozhat a tisztázatlan vagy nem megfelelő anyagi helyzet. Nézzétek meg az alábbi be-
számolókat! Melyik számotokra a legszimpatikusabb? Miért? Milyen esetben működhetnek 
ezek a megoldások, és milyen problémákat okozhatnak? Gondolkozzatok olyan élethelyze-
teken, amikor egy-egy megoldás „megbukhat”! Ti hogyan képzelitek el a pénzügyek meg-
osztását a jövőbeli házasságotokban?

Máté és Anna: 
Máté: Annával öt éve vagyunk házasok. Mivel elég későn házasodtunk, mindketten kü-
lön keresettel rendelkeztünk, úgy döntöttünk, hogy megőrizzük ezt az önállóságot, és 
külön kasszán maradunk: mindenki a maga életvitelét finanszírozza, a közös költsége-
ket pedig pontosan elfelezzük. 

Bea és Tamás: 
Bea: Tamás kevésbé jómódú családból származik, a lakást, amelyben élünk, a szüleim-
től kaptuk. Nekem még nincs munkahelyem, Tamásnak jó állása van. Úgy döntöttünk, 
hogy a házasságunk pillanatától mindenünk közös, közös bankszámlát nyitottunk, és 
erről költünk mind a ketten az igényeinknek megfelelően.

Laci és Brigi: 
Brigi: Három gyerekünk van, de már mind iskolások. Visszamentem dolgozni, de egy 
éve mérlegeltük Lacival, hogy az ő keresetéből meg tudunk élni. A gyerekek folyamatos 
szállítása az iskolába, különórára, ha betegek, szabadságot kivenni vagy a felügyeletü-
ket megoldani nagyon nehézkes volt. Végül úgy döntöttünk, hogy én otthagyom az ál-
lásom, és az itthoni dolgok szervezése lesz a feladatom. Laci az eltartó, én pedig a csa-
ládanya.

Timi és Péter:
Timi: Péter zenész. Mikor hozzámentem, tudtam, hogy a családunk anyagi fenntartása 
az én feladatom lesz. Péter bevételei teljesen hullámzóak, időnként egész szépen keres, 
néha viszont egyáltalán nem. Közös kasszán vagyunk.

József és Ilona:
József: Huszonöt éve vagyunk házasok, ezalatt mindkettőnkkel sok minden történt. Én 
eleinte még iskolába jártam, de esténként és amikor tehettem, alkalmi munkát vállal-
tam. Így közösen fizettük az albérletünket. Utána dolgozni kezdtem, és jöttek a gye-
rekek, ezért Ili nem dolgozott tíz évig, de megvoltunk. Hitelből építettünk egy házat, 
amit, amikor Ili is visszament dolgozni, már sokkal könnyebb volt visszafizetni. Két év-
vel ezelőtt rokkantnyugdíjas lettem, azóta elsősorban Ili fizetéséből tartjuk fent magun-
kat. Sose beszéltük meg a „közös kassza” dolgot. De valahogy mindig természetes volt, 
hogy az száll be többel, akinek éppen több van. Volt külön bankszámlánk, de a másik 
bármikor hozzáférhetett, közösen is gyűjtögettünk.
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6. Levél nekem
Írj egy levelet jövőbeli önmagadnak, amelyben 
összefoglalod az előző órák tanulságait a magad 
számára! Fogalmazz meg tanácsokat magadnak 
arra az időre, amikor esetleg te fogsz a nagy dön-
tés előtt állni!
• Milyen szempontokat vegyen figyelembe a jö-

vőbeli éned?
• Mire kell feltétlenül odafigyelnie?
• Melyek azok a hibák, amelyeket semmiképp 

nem akarsz elkövetni?
Ezt a levelet ne a füzetedbe írd, hanem tedd el 
magadnak arra az időre, amikor aktuális lesz!

7. Alkossunk!
Fiúk: Készítsetek tervet arról, hogyan kérnétek meg a jövendőbelitek kezét, ha most történ-
ne! Milyen ötleteitek vannak?
Lányok: Tervezzétek meg, milyen lenne az esküvőtök, ha most lenne! Melyek azok a fontos 
elemei egy esküvőnek, amelyeket mindenképpen szeretnétek ti is?

8. Filmezzünk!
Nézzétek meg a Tegnap éjjel című filmet (am.-fr. rom. dráma, 2010, r.: Massy Tadjedin)!
• Milyen okai lehetnek, hogy mindkét fél „másfelé kacsingat”?
• Szerinted melyikük követ el nagyobb vétséget?
• Milyen esélyük van arra, hogy megmentsék a házasságukat? Te mit tanácsolnál nekik?

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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14. Érted?

1. Hangoló – Nem átlagos
• Gondold át magadban, hogy van-e olyan 

külső vagy belső tulajdonságod, amely-
ben más vagy, mint a többiek, mint az 
átlag!

• Milyen címet adnál a pingvines képnek?

2. Mit jelent?
Közösen beszéljétek meg, mit jelentenek az alábbi kifejezések:

másság  tolerancia  rasszizmus  antiszemitizmus

hátrányos helyzet  marginális csoport

•  Hogyan szimbolizálják a színes ceruzák az emberek különbözőségeit? Milyen üzenete van 
a képnek erről? 

• Ha te is egy ceruza lennél, melyik szín illene hozzád a legjobban?
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3. Nézegető – Mások
a) Közösen nézzétek meg az alábbi képeket! A másság mely formáit mutatják be? Melyik tí-

pussal találkoztatok már, melyikkel van közelebbi tapasztalatotok? 

b) Milyen érzéseket váltanak ki belőled a képek? Írd le, és amelyikről úgy gondolod, oszd 
meg az osztállyal!

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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4. Szövegeljünk! – Más, és ez jó

Gondolkozzunk együtt!
„»Több egyéniség, egy emberiség. Nem egyenlő pályák, egyenlő emberek.« – Egy 

gondolat a sokból, amelyek azt bizonyítják, hogy az embereket érdekli az egyenlőség 
kérdése, érdekli az elfogadás problémája.

Többször gondolkoztam már ezen a kérdésen: tényleg ennyire nehéz elfogadni a 
másságot, a fogyatékosságot? Miért van ez? Miért találják az egészséges emberek eny-
nyire megerőltetőnek, hogy nyitott szemmel és érdeklődéssel forduljanak mások felé?

Sokféle választ kaptam erre a kérdésre. Valaki azt mondta, hogy addig, amíg az em-
berek nehéz gazdasági helyzetben és sokszor létbizonytalanságban élnek, nem tudnak 
másokkal foglalkozni, csak magukkal. Kaptam olyan választ is, hogy őt nem érdekli 
más »nyomora«, szeretne inkább kellemesebb dolgokkal foglalkozni. Egyszer valaki 
arra hívta fel a figyelmemet, hogy külföldön már kicsi koruktól fogva természetesnek 
veszik, hogy vannak gyerekek, akik nem hallanak, látnak úgy, mint ők, vagy lassabban 
tanulnak meg dolgokat. Más országokban – főleg az észak-európai népeknél – a nevelés 
része a másság elfogadása. Amíg ez nem lesz így nálunk is, addig ne várjak változást.

A fenti válaszok megdöbbentőek, de léteznek. Mert az emberek elbíbelődnek a sa-
ját problémájukkal, nem akarnak rossz dolgokról hallani, és már felnőttek egy bizo-
nyos hozzáállással, miért változtatnának rajta… Ezt is el tudom fogadni – de megérteni 
nem!

Akik ilyen válaszokat adnak, azok nagyon fontos dolgokról maradnak le:
A segítség öröméről, arról az érzésről, amikor valakinek adtunk valamit magunk-

ból, és aztán elégedettek vagyunk.
A megismerés élményéről, azokról a percekről, amikor hosszú évek előítéletei dől-

nek romba, és már nem kötnek gúzsba többé.
Önmaguk megismeréséről. A fogyatékos emberekkel való találkozás egy tükör és 

próba, próba türelemből, empátiából, megértésből, nyitottságból. Egy olyan próba, 
amelyiken ritkán lehet rosszul teljesíteni – miattuk.

Köszönöm a KézenFogva Alapítványnak, hogy én nem maradtam le az élményről.”
Forrás: kezemfogva.blog.hu

• Mit gondoltok a szöveg elején összegyűjtött véleményekről? 
• Mit gondoltok, miért nehéz az emberek egy részének elfogadni a másságot?
• Mit lehetne tenni azért, hogy az emberek nyitottabbak és elfogadóbbak legyenek?

5. Egyformák vagyunk
Gyűjtsetek minél több olyan mondatot, amely minden emberre jellemző! A mondatok kez-
dődjenek így: Egyformák vagyunk …
Példa: Egyformák vagyunk abban, hogy ha fáj valami, akkor sírunk.
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6. Alkossunk! – A sokszínűségről
Készíts egy festményt vagy rajzot, 
amely a sokszínűségről szól, arról, mi-
lyen jó, hogy nem mindenki egyforma!

7. Fogadd el!
Készítsetek plakátot a másság témájá-
ban! Választhattok egy megkülönböz-
tetett csoportot, vagy készíthettek ál-
talánosságban a másság elfogadásról 
szóló plakátot is! Beszéljétek meg az 
intézményvezetővel, hogy kirakhassá-
tok a plakátokat jól látható helyre! 

8. Filmezzünk!
Tiszta szívvel (magyar akcióvígjáték, 2015, r.: Till Attila)
• Milyen akadályokba ütköznek a főszereplők a hétköznapokban?
• Hogyan reagálnak rájuk az emberek, akikkel találkoznak? Melyiket találjátok megfelelő-

nek?
• Hogyan fordítják az emberek előítéletét a hasznukra?
• Miért fontos Zoli számára, hogy főhőse is kerekesszékes legyen?

A RCC A l  eG Y M Á S  FelÉ
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A mai projektórán egy egész órás játékra hívunk benneteket. Alkossatok csoportokat!
Képzeljétek el, hogy mindannyian egy gyermekvédelmi szervezet munkatársai vagytok. Azt a 
feladatot kaptátok, hogy készítsetek egy rövid használati útmutatót olyan gyerekeknek, akik 
most ismerkednek a világhálóval. Milyen szabályokat kell betartaniuk felhasználóként? Milyen 
lehetőségeket kínál az internet? Milyen biztonsági intézkedéseket ajánlotok számukra? Milyen 
veszélyekre hívnátok fel a figyelmüket? Milyen problémákkal kerülhetnek szembe a különféle 
alkalmazások használata során?

I. Csoporton belül először gyűjtsétek össze az internet használatának előnyeit és hátrányait! 
Milyen tapasztalataitok vannak? Jegyzeteljetek! Egyeztessétek véleményeiteket!

II. A megbeszéltek alapján fogalmazzatok meg egy nyolc-tíz pontból álló „felhasználói kéziköny-
vet” 10-14 éves gyerekek számára! Ügyeljetek az egyszerű, közérthető nyelvezetre!

Az alábbi szempontok támpontot adhatnak a téma átgondolásához:
• informatikai eszközökkel naponta eltöltött idő
• a valós és a virtuális világ egyensúlyának megtartása
• a felhasználás célja (információgyűjtés, kapcsolattartás, szórakozás, önkifejezés, vásárlás, 

ügyintézés stb.)
• személyes adatok védelme
• közösségi oldalak használata
• etikett a neten (mit illik, mit nem illik a virtuális térben)
• mások tiszteletben tartása
• kéretlen tartalmak kezelése
• internetes zaklatás kezelése
• segítség kérése – hová fordulhatunk?
Milyen további szempontokkal egészítenétek ki a sort?

Osszátok meg a többiekkel a munkátokat! Volt olyasmi, amire ti gondoltatok, a többiek nem? 
És fordítva? Beszéljétek meg osztályszinten a tapasztalatokat!

15. Projektóra – A háló vonzásában

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   64 2021. 05. 25.   17:52



65

Induljunk!

A tankönyv utolsó fejezetének segítségével megpróbálunk a jövőbe nézni.  
Elgondolkodunk az emberi civilizáció fejlődéséről. Beszélgetünk arról, hogy milyen 
problémákkal szembesülhetünk az egyre újabb és újabb technológiák világában, és a 
problémák kezelésének módjairól. Szót ejtünk közös kincseinkről, a természetes és épített 
környezetünk, valamint a kultúra értékeiről. Eltöprengünk a felnőttség és nagykorúság 
nehézségeiről és a felelősségvállalásról. Tervezzünk és álmodozzunk közösen a jövőről!
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16. Belső iránytű

1. Hangoló – Mire van szükségem?
Soroljátok fel közösen, melyek az ember legfontosabb testi-lelki szükségletei! Melyek azok, 
amelyek egész életünkben elkísérnek minket? Melyek változnak? Hogyan éljük meg ezt? 

2. Önállóság
a) Készítsetek közösen gondolattérképet 

az önállóság szóval! Rajzoljatok egy kö-
zös ábrát a táblánál vagy földre terített 
csomagolópapíron! Ügyeljetek arra is, 
hogy valamennyi ötlet az ábrába kerül-
jön!

b) Választott párotokkal közösen beszél-
gessetek arról, mi az, ami számotokra 
problémát jelent az önállósodás kap-
csán! Kitől kaptok támogatást?

•  Mit jelentenek a kép felső részén szereplő piktogramok? Melyek fontosak, melyek kevésbé 
hangsúlyosak számotokra? 

• Milyen útjelző állomásokat jelölnétek be a saját jövőtöket jelképező idővonalon?

Önállóság

Pénzügyi 
függetlenség

Felelősség-
tudat

Önbizalom
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3. Életcélok
Milyen életcélokat tűzhettek ki maguk elé az alábbi képeken szereplő emberek? Miből gondol-
játok? Melyik életforma, foglalkozás rokonszenves számotokra, és melyik nem? Miért? 

4. Értékek mentén
Helyezkedjetek el a teremben úgy, hogy könnyen tudjatok mozogni a padsorok között! A terem 
egyik oldala lesz a pozitív pólus, a másik a negatív. Tanárotok felolvassa az alábbi életcélokat. 
Helyezkedjetek el úgy a képzeletbeli értékskálán, amennyire értékesnek tartjátok a megneve-
zett célokat! Melyek rokonszenvesek számotokra? Melyekkel nem tudtok azonosulni?

boldog családi élet  felelősségteljes munka  hatalom megszerzése  kalandok

pénzügyi biztonság  mások szeressenek engem  nagy tetteket hajtsak végre

művészi alkotásokat hozzak létre  másokon segítsek  élvezzem az életet

belső békét találjak  megértsem a világ jelenségeit

NT_98792_Etika_12_TK_20210525.indd   67 2021. 05. 25.   17:52



68

5. Drámázzunk – Spontán dolgok
Gyakran előfordul, hogy különféle nem várt körülmények hatására el kell térnünk eredeti 
terveinktől. Ilyenkor spontán (előre nem tervezett) módon alakulnak az események, rögtö-
nöznünk kell. 

a) Gyűjtsetek közösen példákat a mindennapi életből, 
amikor az események nem a tervek szerint alakulnak!
• Kis csoportokban beszélgessetek arról, ti hogyan 

élitek meg ezt a folyamatot! Nehéz vagy könnyű al-
kalmazkodni a váratlan körülményekhez? Ki milyen 
alkat? Ijesztő, szorongató érzés, vagy éppen hogy 
izgalmas, ha nem lehet tudni, mi fog történni?

• Hogyan dolgozzátok fel az ilyenkor jelentkező ku-
darcokat vagy sikereket?

b) Önként vállalkozók eljátszhatnak egy-egy rövid jelenetet, amelyben az események hirte-
len változása miatt rögtönzésre van szükség. 
• Ki melyik esethez tud kapcsolódni? Miért? Figyeljetek egymás érzékenységére! Ügyelje-

tek a kulturált véleményformálásra!

6. Veszteségek megélése 
Életünk elkerülhetetlen része, hogy olykor veszteségek érnek bennünket. Ezek megélése ne-
hézséget, fájdalmat okoz.

a) Beszélgessetek közösen arról, milyen veszteségekkel szembesülünk életünk során! Mivel 
egészítenétek ki a lentieket?

szerettünk elvesztése  betegség  iskolai kudarc  munkahely elvesztése

szerelmi csalódás  barát árulása  elválás

• Milyen érzéseket keltenek bennetek a fenti veszteségek?
• Hogyan élitek meg ezeket?

b) Beszélgessetek arról, mit tehetünk a veszteségek feldolgozásáért! Kitől várhatunk támo-
gatást? Mi az, amit önmagunk gyógyulásáért tehetünk? 

c) Milyen kapcsolatban állnak az alábbi fogalmak a 
veszteségek feldolgozásának folyamatával?

hit  önbizalom

optimizmus  természet

zene  barátok

sport  ima
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7. Újratervezés 
Ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elterveztük, sok 
esetben szükség van arra, hogy új terveket készítsünk, 
újratervezzünk.

a) Írjátok össze azokat a tulajdonságaitokat, képessé-
geiteket, amelyek hasznosak a tervezés, újratervezés 
során! Legalább öt-hat tulajdonságot, képességet 
említsetek! 

b) Cseréljétek ki a füzeteteket padtársatokkal! Nézzé-
tek meg az ő listáját! 
• Tegyetek szívecskét amellé a tulajdonság vagy ké-

pesség mellé, amellyel egyetértetek!
• Milyennek ismertétek meg a másikat? Egészítsétek 

ki a listáját három pozitív, megerősítő szóval!
• Nézzétek meg a kiegészített listátokat! Beszéljétek 

meg kettesben, milyen hatással volt rátok, amit 
társatok írt rólatok!

8. Filmezzünk! – Harry Potter és az azkabani fogoly
Nézzétek meg együtt a Harry Potter és az azkabani fogoly című filmet (angol-amerikai ka-
landfilm, 2004, r.: Alfonso Cuarón)! 
• Hogyan befolyásolják a történtek a szereplők eredeti terveit? Mit tesznek a terveik megva-

lósításáért? 
• Keressetek a filmben példákat a másokért történő felelősségvállalásra! Milyen utat járt be 

Harry az önmagáért való felelősségvállalásban? Mi lett volna a következménye, ha idejé-
ben nem vállal felelősséget magáért? 

• Ti mire használnátok az időnyerőt?
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17. Felnőttek leszünk

1. Hangoló – Amire jó emlékezni
Rajzoljátok le saját magatokat gyerekkorotoknak abban 
az időszakában, amire a legszívesebben emlékeztek 
vissza! Milyen környezetbe rajzoltátok magatokat? Kik 
vesznek körül? Mit csinálsz a képen? Hogy érzed ma-
gad? Miért? 
Mutassátok meg egymásnak a képeket, és készítsetek 
kiállítást a teremben! A képek fennmaradhatnak egé-
szen a ballagásig. 

2. Tekints vissza, nézz előre!
Mi minden változott körülöttetek és bennetek a születésetek óta? 
a) Beszélgessetek közösen életetek legmeghatározóbb élményeiről (például sikerek, kudar-

cok, iskolaváltás, költözés, fontos személyek az életetekben, akik hatással voltak rátok)!

b) Gondolkozzatok el azon, ahogy szüleitek élnek! Fogalmazzatok meg néhány kérdést egy-
más számára arról, ahogyan látjátok az életüket az alábbi területeken! Mivel egészítené-
tek ki a felsorolást?

életmód  értékrend  gyereknevelés  családi munkamegosztás

mindennapi szokások  szakmaválasztás

Például: 
Mit szeretnél megtartani szüleid mindennapi szokásaiból?
Mit csinálnál másként a gyereknevelésben? 

c) Választott párotokkal készítsetek villáminterjút a kérdések alap-
ján! Használjátok telefonotok hangrögzítő funkcióját, vagy írjátok 
le a válaszokat! Legalább három kérdést tegyetek fel! Cserélje-
tek! Ha van kedvetek, osszátok meg a többiekkel az interjúkat!

•  Vajon hogy érzik magukat a ké-
pen szereplő fiatalok? Mi lehet 
ennek az oka? 

• Milyen képességeiket gyakorol-
hatják sportolás közben? Mi le-
het a céljuk vele?
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3. Drámázzunk! – Minden megváltozik? 
El tudjátok képzelni, mi minden fog változni az életetekben az elkövetkező néhány évben? 
Kis csoportokban írjátok össze, milyen területeket érinthetnek a változások! Milyen általá-
nos és egyedi változásokra számíthattok? Írjatok 3-4 ilyen területet egy-egy kis cédulára! 
Például:

elköltözöm (másik településre, másik lakásba)  munkát vállalok  

lesz önálló keresetem  párkapcsolatot létesítek

Szedjétek össze egy kupacba a megírt cédulákat, majd csoportonként húzzatok egyet! Aki 
szeretne, vegyen részt egy rövid jelenet megalkotásában, ami a cédulán szereplő változásról 
szól! 
Az alábbi nézőpontok ötletet adhatnak a jelenet kitalálásához:
• amikor felkészületlenül ér a változás
• amikor nem pont azt és nem pont úgy kapjuk, amire számítottunk
• amikor nehezen éljük meg a változást
• amikor nagyon félünk a változástól, de végül minden nagyon jól alakul
Mutassátok be egymásnak a jeleneteket! Beszéljétek meg a tapasztalatokat!

4. Kinek könnyebb?
Rendezzetek vitát arról, kinek könnyebb az élete, a gyerekeknek vagy a felnőtteknek! Véle-
ményeteket indokokkal támasszátok alá!
A gyerekeknek könnyebb, mert …     A felnőtteknek könnyebb, mert …

5. Szövegelő – Nagykorú leszek
Az alábbiakban néhány kortársatok válaszát olvashatjátok arra a kérdésre, mit jelent szá-
mukra, hogy betöltötték a 18. életévüket és nagykorúvá váltak. Olvassátok el közösen, majd 
beszélgessetek arról, mely válaszokat tartjátok szimpatikusnak, melyekkel értetek egyet! 
Melyikkel vitatkoznátok? Miért? Hallgassátok meg egymás gondolatait! Vita esetén töreked-
jetek az ítélkezésmentes véleményalkotásra!

Izgulok attól, hogy a munkahelyemen majd mindent önállóan kell csinálnom.
Lesz szavazati jogom, így úgy érzem, van beleszólásom a jövőm alakításába.
Nagykorúként nem tartozom elszámolással senkinek.
Nem kell anyuékhoz szaladgálnom, hogy írják alá a hivatalos papírokat, most már én felelek 
magamért. 
Nem lesz nagy változás, lényegében ugyanúgy fogok élni.
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6. Nézegető – Fiatalok régen és most
Az alábbi felvételeken a huszadik században készült felvételeket láthattok. Vajon hogyan 
éltek a fotókon szereplő fiatalok? Beszélgessetek közösen arról, milyen, számotokra ismerős 
és ismeretlen nehézségekkel kellett megküzdeniük! Miben hasonlított az életük a tiétekhez? 
Miben különbözött? Melyik fotón szereplő alakhoz, élethelyzethez, problémához tudtok kap-
csolódni? Melyek idegenek és távoliak számotokra? Miért?

Kisgyerekek játszanak egy falusi udvaron  
(1950-es évek)

Fiatal katonák  
(1970-es évek)

Főldműves család  
(1930-as évek)

Családok hagyják el lebombázott otthonukat 
(1918)

Fiatal pár kávézik egy szabadtéri vendéglőben 
(1950)

Osztálykép egy lányosztályról  
(1950-es évek)
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• átjelentkezés a felnőtt 

házi orvoshoz
• társadalom biztosítás

• …

7. Magamért felelek
Szüleitek vagy nagykorú ismerősötök segítségével készítse-
tek feladatlistát azokról a teendőkről, amelyeket nagykorúvá 
váláskor el kell intéznetek! Ne aggódjatok, ha nem megy 
azonnal! Nem egyik napról a másikra kell mindennel megbir-
kóznotok. Kérjetek segítséget szüleitektől vagy egy olyan fel-
nőttől, akiben megbíztok!
Osszátok meg egymással a listátokat! Gyűjtsétek össze közö-
sen a rátok váró teendőket!

8. Nagykorúság és felnőttség
Magyarországon a 18. életévét betöltő személy nagykorúvá válik. A nagykorú állampolgárok 
jogait és kötelességeit Magyarország Alaptörvénye tartalmazza.
a) Tanárotok segítségével értelmezzétek az alábbiakban felsorolt állampolgári jogokat!

• Mire vonatkoznak?
• Mit jelentenek pontosan?
• Beszélgessetek arról, milyen nehézségeket okozna, ha nem élhetnénk ezekkel a joga-

inkkal, vagy korlátozva lennénk bennük!

b) Csoportosítsátok közösen tartalmuk szerint az itt felsorolt jogokat a táblázat alapján!

testi és lelki egészséghez való jog  munkához való jog  levéltitok

művelődéshez való jog  fizetett szabadság  választójog

önhibán kívüli munkanélküliség esetén a megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jog

alap-, közép- és felsőfokú oktatásban való részvétel joga

szólás- és sajtószabadság  magánlakás sérthetetlensége

Állampolgári jog területe Példák
gazdasági jogok
szociális jogok
kulturális jogok
politikai jogok
személyi szabadságjogok

9. Filmezzünk! 
Nézzétek meg közösen a Mulan (r.: Tony Bancroft, Barry Cook, 1998) című animációs filmet! 
Miben különbözik Mulan a kortársaitól? Milyen szerepet szánnak neki? Hogyan viszonyul ő 
ehhez? Milyen értékeket képvisel? Milyen utat jár be a felnőtté válás során? Milyen próbaté-
telek alakítják a személyiségét?
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18. A munka világa – Első lépések 
a nagyvilágban

• Szerintetek milyen élethelyzetben van a képen szereplő lány?
• Milyen foglalkozásokon gondolkozik?
• Mi alapján válasszon?

1. Hangoló 
Írd le a füzetedbe, hogyan képzeled el az élete-
det öt év múlva az alábbi szempontok szerint! 
Ha szeretnéd, oszd meg a padtársaddal!
• munka 
• magánélet
• tanulás 

2. Érettség 
Míg a nagykorúság egy jogi kategória, a felnőttség testi-lelki-szellemi érettséget jelent. Be-
szélgessetek közösen arról, milyen kapcsolatban állnak a felnőttséggel az alábbi fogalmak!

elköteleződés  kialakult világszemlélet  másokról való gondoskodás

élettapasztalat  önállóság  közügyek iránti érdeklődés
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3. Szövegeljünk! – Vágyak, célok

Vágyak, célok
„A vágy egy érzelem. Néha úgy fogalmazzuk meg, hogy „arról álmodozom, hogy...«. 

Ábrándozni sok mindenről lehet, de az álom akkor válik céllá, ha el is határozzuk, és 
minden tőlünk telhetőt megteszünk az elérése érdekében. Ha csak elhatározzuk, de 
nem teszünk érte semmit, akkor csak vágy marad.

Megérkezel egy olyan környékre, amit nem ismersz, beülsz egy taxiba, és azt mon-
dod a taxisofőrnek, hogy »Jó napot kívánok! Menjünk a Hintaló utca 2-be!« A taxi elin-
dul, és neked csak annyi a dolgod, hogy a végén kifizesd az útiköltséget. Nem kell azon 
gondolkodnod, hogy merre kell menni, de még azon sem, hogy mit jelent a piros és a 
zöld közlekedési lámpa. Ezt a taxisofőr mind tudja! Te csak a célt határoztad meg, ő 
pedig elindul a megvalósítás felé. Az elméd éppen ilyen! Ha meghatározol neki egy 
pontos célt, akkor azt komolyan veszi és megvalósítja, ha a feltételeket biztosítod szá-
mára. Nézzük, hogyan!

Ha elhatározod, hogy készülsz a következő matematika dolgozatra, utána már ne 
nyafogj, hogy mást szeretnél csinálni, vagy hogy nem szereted a matekot, mert ez a 
célod megvalósításában hátráltatni fog. Vedd komolyan amit elhatároztál, és tegyél 
meg érte mindent! 

Akkor érzed jól magad, ha a céljaid felé vezető úton élvezed is az utazást! Az élet 
lényege nemcsak a célok elérése, hanem maga az oda vezető út. Ha mindig csak azt 
várjuk, hogy mikor érjük már el a célt, akkor nem vesszük észre, hogy milyen jó érzés 
egy kicsivel közelebb kerülni a megvalósításhoz. 

Van még egy nagyon fontos dolog: legyen terved! Méghozzá lehetőleg többféle! Ter-
vezz! Gondold végig, hogyan fogsz megoldani egy problémát! Képzeld el, mi történhet 
közben, és hogyan fogsz ezekre reagálni! A legtökéletesebb terv az, amit fejben már 
lejátszottál, elképzeltél. Éld bele magad, hogy már meg is valósult! Hogy mi értelme 
ennek? 

Szavaink és gondolataink programozó hatásúak, az elménk végrehajtja, bármi is 
legyen az. Azt fogod elérni, amit szeretnél, és nem mást. Gondolj bele! Ha a nagymama 
kitalálja, hogy az unokájának köt egy jó meleg pulcsit, akkor a nagymama fejében a 
pulcsi már akkor »készen van«, amikor még meg sem vásárolta a hozzá való fonalat. 
Utána lépésről lépésre megtervezi a műveletet, beszerzi az eszközöket, azután lát csak 
neki. Ha nem így lenne, könnyen előfordulhatna, hogy elkezd kötni, és a végén nem 
pulcsi lesz belőle, hanem egy 7 méter hosszú sál.

Így tehát soha ne az »ahogy sikerül« legyen a célod (például felelés, dolgozatírás 
vagy randizás esetén), hanem legyen készen a fejedben a célhoz vezető út, hogy zökke-
nőmentes és élvezetes legyen.

Azt tanácsolom ezért, hogy készíts egy listát mindarról, amit el szeretnél érni az 
életben. A sportban, a tanulásban, a szakmádban, a magánéletedben, a hobbidban és 
bármilyen más téren. 

Ha beülsz a taxiba, és azt mondod a sofőrnek, hogy induljunk el valahová, akkor el 
fog indulni. Persze, csak a saját feje után, céltalanul. Egy idő múlva pedig nem vonha-
tod felelősségre, hogy miért nem a Hintaló utcában vagytok, és nem is szidhatod vagy 
hibáztathatod érte! Nem mondtad, hogy mi a cél, legfeljebb csak vágytál rá.”

Forrás: Lantos Mihály: Lépéselőny 
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• Fogalmazzátok meg a saját szavaitokkal, hogy mi a különbség vágy és cél között!
• Miért fontos, hogy pontosan megfogalmazzuk a céljainkat?
• Mi a terv, és miért van rá szükség?
• Miért érdemes egy cél eléréséhez több tervet is készíteni?

4. Vágy, cél vagy terv? 
Az előző forrásszöveg alapján döntsétek el, hogy az alábbi mondatok vágyakról, célokról 
vagy tervekről szólnak!

De jó lenne valami olyasmit csinálni, amit igazán szeretek! vágy

Keresek egy OKJ-s számítógépes adatrögzítő képzést.
Év végére javítok egy osztályzatot matekból.
Elmegyek korrepetálásra, hogy kijavítsam a témazáró eredményét. cél

Bárcsak jobb lennék irodalomból!
Állatgondozó leszek.
Mindent megteszek, hogy felvegyenek ebbe az étterembe szakácsnak. terv

5. Első lépés
A füzetedben fogalmazz meg egy hosszú távú célt magadnak! Lehet az év végére vonatkozó 
vagy későbbi célod!

Tervezz!
Írj le öt olyan lépést, amit meg kell tenned a célod eléréséért! Írj melléjük határidőket is 
magadnak!

Első lépés megfogalmazása
Mi az, amit ma, holnap megtehetsz azért, hogy közelebb kerülj a célodhoz? Fogalmazd 
meg minél konkrétabban és kijelentő módban!
Például: Ha hazaérek, megnézem az iskola honlapját, ahova felvételizni szeretnék, és 
megbeszélem a szüleimmel.

Mondd ki!
Vagy az egész osztály előtt, vagy olyanoknak, akik fontosak számodra, mondd el az első 
lépést! Ez azért fontos, mert ha mások előtt megfogalmazzuk, amit tenni fogunk, azzal 
valóban vállaljuk is azt.

Tedd meg!
Amikorra tervezted, tedd meg 
az első lépést! Ez segít elindulni 
az úton, nem kell félned az 
egész folyamattól, hiszen csak 
egy lépést kell megtenned.
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6. Nézegető – Élettörténetek 
Nézzétek meg az alábbi képeket, majd kis csoportokban adjatok nevet a szereplőknek, és 
találjatok ki egy történetet arról, hogyan sikerült elérniük álmaik munkáját! Mit tettek érte? 
Milyen problémákkal kellett megküzdeniük? Majd adjátok elő a történetet az osztálynak!
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7. Közvélemény-kutatás
Válassz ki öt-hat olyan embert a környezetedből, akik jól ismernek téged vagy a képességei-
det (lehet tanár, barát, szülő, idősebb ismerős, testvér, hozzátartozó stb.), és kérdezd ki a 
véleményüket a jövőddel kapcsolatban!
• Milyen tulajdonságaid vannak, amelyek 

hasznosak lehetnek egy munkahelyen? 
• Szerintük miben vagy tehetséges?
• Illik-e hozzád az a szakma, amit most ta-

nulsz?
• Milyen fejlődési lehetőségeket látnak ben-

ned?
• Ezeket a kérdéseket magadnak is tedd fel, 

hiszen te ismered magadat a legjobban!

8. Ki segít?
Keressetek az interneten vagy tanáraitok segítségével olyan intézményeket, amelyek segít-
hetik a munkába állásotokat! Ezek elérhetőségeit és az általuk kínált lehetőségeket tegyétek 
ki az osztályban egy faliújságra!

9. Filmezzünk!
Lady bird
Milyennek találod Lady Bird karakterét? Sorold fel jó és rossz tulajdonságait!
• Hogyan írnád le a főszereplő kapcsolatát a szüleivel? 
• Mit tesz meg Lady Bird azért, hogy megvalósítsa az álmait?
• Mit tesz, amikor mások le akarják beszélni?
• MI a véleményed a pályaválasztási tanácsadó „segítségéről”?
• Miért akar elköltözni a környékről?
• Mit tanul meg a film végére?
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1. Hangoló – Kikapcs
Gondolkodj el rajta, mi az a tevékenység, ami a legjobban kikapcsol vagy megnyugtat! Egye-
dül vagy társaságban tudsz leginkább kikapcsolódni? Mennyi időt szánsz az életedből erre a 
tevékenységre? Elegendőnek érzed?

19. A munka világa – Álláskeresés

A képen látható fiú első munka-
napján találkozik a főnökével.
• Milyen érzések, gondolatok jár-

hattak a fejében, amikor aznap 
fölébredt? Milyen félelmei le-
hettek?

• Milyennek látjátok a főnökét?
• Mi lehetett az első benyomásuk 

a másikról?
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2. Szövegeljünk! – Álláskeresés

Az álláskeresés módjai
Mielőtt nekilátunk állást keresni, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, miben va-

gyunk jók, mihez értünk, mik az erősségeink. Azt is gondoljuk át, milyen munkát sze-
retnénk végezni. Olyan helyekre jelentkezzünk, amelyek valóban érdekelnek minket!

Az álláskeresésnek több útja is van. Vannak álláshirdető oldalak, ahol kereshetünk 
a szakmánknak megfelelő hirdetéseket. Érdemes más munkák között is körülnézni, 
hiszen lehet, hogy egy másféle munka felkelti az érdeklődésünket, és szívesen kipró-
bálnánk magunkat benne. Ha hirdetés útján szeretnénk jelentkezni, fel kell készül-
nünk arra, hogy nem mindenhonnan fogunk visszajelzést kapni a jelentkezésünkre. 
Emiatt ne keseredjünk el, ez nem a mi személyünk visszautasítása, pusztán így műkö-
dik a rendszer! Bátran haladjunk tovább. Érdemes minél több helyre jelentkezni, hi-
szen ha több helyre behívnak minket, lehetőségünk van választani.

A másik út, ha kiválasztunk munkahelyeket, amelyek szimpatikusak számunkra, 
és az ő oldalukon keresünk állásokat, vagy elküldjük nekik az önéletrajzunkat. Egy pró-
bát mindenképpen megér.

Önkormányzatoknál is jelentkezhetünk álláskeresőként, ott is találhatunk megfe-
lelő állást.

A kozigallas.hu honlapon állami munkalehetőségeket találhatunk.
A felmérések azt mutatják, hogy legtöbben ismerősökön keresztül találnak állást. 

Elképzelhető, hogy sokszor azért nem reagálnak a jelentkezésünkre, mert az adott ál-
lást betöltötték a cég egyik dolgozójának az ismerősével. Terjesszük az ismerőseink kö-
zött, hogy állást keresünk! Mindenki volt álláskereső, mindenkinek jól jött a segítség, 
bátran kérjünk segítséget!

Ha szeretnénk munkát találni, akkor céltudatosan töltsünk minden nap pár órát az 
álláskereséssel a felsorolt utakon, módokon keresztül.

Önéletrajz
Érdemes készítenünk egy önéletrajzot, amelyben a munkába álláshoz fontos infor-

mációk benne vannak. Minden munkahelynél dolgozzuk át egy kicsit a keresett mun-
kakörnek megfelelően! Azokat az információkat írjuk bele, amelyek a munkaadó szá-
mára fontosak lehetnek, hogy ezáltal szimpatikussá váljunk. Egy-egy meghirdetett 
állásra van, hogy több százan jelentkeznek, ezért jó, ha valamivel fel tudjuk hívni ma-
gunkra a figyelmet. Egy jól megválasztott fénykép sokat segíthet. A fotó kiválasztása 
egyébként is nagyon fontos, sose adjunk le önéletrajzot fénykép nélkül! A kép legyen 
professzionális, figyeljünk a háttérre és a kép minőségére! Mutatunk néhány jó és né-
hány rossz példát.

A jó fotó tükrözi a személyiségünket, de emellett azt is mutatnia kell, hogy rende-
zett, megbízható emberek vagyunk. Ne szelfizzünk! Kérjünk meg valakit, hogy készít-
sen rólunk képet! A háttér legyen semleges, ne feltűnő! Ne esemény (például esküvő) 
közben készült képet vágjunk ki! Ne vigyük túlzásba a sminket, a kiegészítőket! A ké-
pen legyünk magabiztosak és mosolyogjunk! Kerüljük az olyan képeket, amelyek rossz 
benyomást kelthetnek!
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Megfelelő képek egy önéletrajzba:

Nem megfelelő képek egy önéletrajzba:

Motivációs levél
Bár nem mindig kérik a motivációs levelet, amikor munkát akarunk vállalni, de 

van, amikor érdemes küldeni az önéletrajz mellé csatolva. A motivációs levélben azt 
írjuk le, hogy miért szeretnénk azt az állást megpályázni, és milyen személyes képes-
ségekkel tudunk hozzájárulni a munka sikeréhez. A legfontosabb, hogy ránk vonatko-
zó, magunkról szóló levelet írjunk! A motivációs levélben leírjuk a tapasztalatainkat, 
személyes történeteket is nyugodtan beleírhatunk. Kihívásokat, amelyeknek sikerült 
megfelelnünk, korábbi sikereinket, amelyeket elértünk. Ha egy adott helyre nem kér-
nek motivációs levelet, akkor az e-mail szövegébe is beleírhatjuk, hogy miért szeret-
nénk azon a munkahelyen dolgozni, miért tetszett meg a hirdetésük.

• Milyen lehetőségeket sorol fel az előző oldali szöveg az álláskeresésre?
• Miért fontos, hogy mosolyogjunk az önéletrajz fényképén?
• Nézzétek meg a képeket! Amelyek jók, miért azok? Mit sugároznak? A nem megfelelő képe-

ken mi a hiba?
• Mi a jelentősége a személyességnek egy motivációs levél esetében?

3. Az én motivációs levelem
a) Válasszatok egyet az alábbi pozíciók közül, és írjatok hozzá motivációs levelet!

• állatkerti gondozó
• irodai asszisztens
• kertész
• ápolási asszisztens idősek otthonában
• varrónő – szabó

• szakács
• porcelánfestő egy porcelángyárban
• árufeltöltő egy szupermarketben
• virágkötő

b) Most minden pozícióhoz alakítsatok egy csoportot! A csoportoknak azt kell eldönteniük, 
hogy az általuk olvasott motivációs levéllel felvennék-e a pályázót az adott munkakörre. 
A „bírálók” indokolják a választásukat!
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4. Nézegető – Állásinterjún
Az alábbi öltözékek közül melyiket tartjátok alkalmasnak egy állásinterjúra? Milyen típusú 
munkahelyre valók az alábbi öltözetek?

b) Melyek azok a mondatok, amelyek jól hatnak egy állásinterjún, és melyek, amelyek nem?

5. Relaxációs technikák
Amikor dolgozatra, vizsgára, állásinterjúra készülünk, fontos, hogy amennyire lehet, nyu-
godt lelkiállapotban legyünk, hogy a legtöbbet hozhassuk ki magunkból. Ehhez ajánlunk 
most néhány relaxációs technikát. Próbáljátok ki őket közösen!
1. Az egyik legegyszerűbb mód, ha behunyjuk a szemünket, és megpróbáljuk minden izmun-
kat megfeszíteni pár pillanatra. Összeszorítjuk az öklünket, a lábfejünket és minden izmun-
kat, majd elernyesztjük őket. Ezt ismételjük meg párszor!
2. Üljetek egyenesen, de kényelmesen a széken, a két kezeteket tegyétek az öletekbe lazán! 
Hunyjátok be a szemeteket, és képzeljétek magatokat egy megnyugtató helyre! Ez lehet lé-

tező hely, mondjuk egy 
mező, ahova kifekszetek, de 
lehet képzeletbeli is, mond-
juk egy felhő teteje. Képze-
letben nézzetek körül! Mi-
lyen a hely, ahol vagytok? 
Milyen hangokat hallotok? 
Mit éreztek a bőrötökön? A 
nap melegét vagy enyhe 
szellőt? Milyen illatokat 
éreztek? Maradjatok így pár 
percig, közben lélegezzetek 
mélyen, mintha sóhajtaná-
tok! Mikor kinyitjátok a sze-
meteket, sokkal nyugodtab-
bak lesztek.
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3. „Tíz ujj” technika
Csukjátok be a szemeteket, érintsétek össze az ujjbegyeiteket a kisujjtól kezdve lassan a hü-
velykujjig! Mikor megvan, kezdjetek el lassan visszaszámolni tizenöttől! Képzeljétek el, aho-
gyan peregnek a számok előttetek, közben figyeljétek meg, milyen érdekes érzés, hogy az 
ujjbegyeitek egymást érzékelik! Ha eléritek az egyet, lassan engedjétek el az ujjaitokat a hü-
velykujjtól a kisujjig, majd nyissátok ki a szemeteket!
4. Nyújtózkodjatok! A nyújtózással kihúzzátok magatokat, levegőt engedtek a tüdőtökbe.

Ezekben a stresszes helyzetekben nagyon fontos a testbeszéd. Egyrészt azért, hogy maga-
biztosságot sugározzatok, másrészt a magabiztos testtartás azt üzeni az agyatoknak, hogy 
valóban biztonságos helyzetben van. Húzd ki magad, se a karjaidat, se a kezeidet ne kulcsold 
össze, lassan és érthetően beszélj, és mosolyogj, amennyit tudsz!

6. Alkossunk! – Vállalkozás
Képzeld el, hogy kapsz tízmillió forintot arra, hogy vál-
lalkozást indíts! Mivel foglalkoznál szívesen?
• Rajzold le a füzetedbe ezt a képzeletbeli vállalkozást, 

tervezd meg, hogyan nézne ki, mi lenne a logója, mi-
vel foglalkozna a céged!

7. Munkajog, szerződéskötés
Mikor egy munkát elvállalunk, fontos, hogy alaposan 
utánanézzünk a feltételeknek! Néhány jó tanács!
 Ha eléd tesznek egy szerződést, bátran kérj időt rá, hogy átolvasd! Ha szükséges, kérj se-

gítséget, mutasd meg valakinek, mielőtt aláírod!
 Mindig olvasd el alaposan a szerződést, amit aláírsz! Nézd meg, mennyi a próbaidő, és 

mik a felmondás feltételei! Ha valamelyik részét nem érted, bátran kérdezd meg valakitől, 
akiben megbízol!

 Légy tisztában a jogaiddal! Nézz utána az interneten, hogy az adott munkakörben milyen 
jogok illetik meg a munkavállalót!

 Sose félj tanácsot, segítséget kérni!
 Ha megkérdezik, mennyi fizetésre gondoltál, mondj bátran egy olyan számot, ami kicsivel 

több, mint ami a megélhetésedhez szükséges!
 Fontos, hogy legyen munkád. Ha nem érzed jól magad ott, ahol vagy, mert nem megfele-

lő a fizetésed, vagy nem tetszik, ahogyan bánnak veled, először keress új munkát, és csak 
azután mondj fel az előző helyen, ha már van hova menned!

8. Filmezzünk! 
Nézzétek meg együtt A kezdő című filmet (am. komédia, 2015., r.: Nancy Meyers)!
• Milyen hangulata van a filmben szereplő munkahelynek?
• Milyen lehet itt dolgozni?
• Milyen lépései, tulajdonságai, képességei segítik Ben beilleszkedését a cégbe?
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20. Közös kincseink

1. Hangoló – Kedvenc helyem
Mondjátok el, melyik a kedvenc helyetek a környéken, ahol éltek! Hova mentek szívesen? 
Készítsetek róla fotót, és mutassátok meg az osztálynak!

•  Szerinted miért öleli meg a kislány a fát? 
• Gyűjtsétek össze, mi mindent kap az ember a fáktól!
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2. Szövegeljünk! – Mit tehetünk a környezetünkért?

„Mit tehetünk a környezetünkért?
1. Szelektív hulladékgyűjtés
Kezdjük a legtermészetesebbel, de reméljük, hogy ennek fontosságával már min-

denki tisztában van, és csinálja is, ezért nem is szeretnénk mélyebben belemenni.
2. Vigyél magaddal táskát!
Nagyon egyszerű dolog, mégis sokat számít, hogy amikor boltba mégy, nem veszel 

műanyag szatyrot. Nemcsak csökkented a szükséges zacskók számát, ezáltal keveseb-
bet is gyártanak belőle, de ez azt is jelenti, hogy kevesebb műanyag végzi a már amúgy 
is túlzsúfolt szeméttelepeken. Mégis nagyon könnyű otthon felejteni. Mi a megoldás? 
Tegyél egy újrahasználhatót a táskádba, tartsd a kocsiban vagy valami olyan tárgy kö-
zelében, amit mindig magaddal viszel, mondjuk a kulcsoknál, így eszedbe fog jutni. 
Sosem tudhatod, mikor lesz rá szükség, és ha lemondasz az egyszer használatos zacs-
kókról, hatalmas dolgot teszel. Rengeteg olyan táska kapható, amely szép, erős, és ki-
csire összehajtogatva alig foglal helyet. Ha még tudatosabb akarsz lenni, a gyümölcsöt, 
pékárut is teheted olyan kis zsákokba, amelyek kifejezetten erre a célra készültek, és 
mindig magaddal viheted őket.

3. Vegyél vissza az energiafelhasználásból!
Nagyon könnyű pazarolni az energiát – égve hagyni a lámpát egy-egy szobában, 

akkor is bekapcsolni a légkondit, ha egész nap dolgozol. Ha tudatosabban használod az 
elektromos készülékeket, sok energiát megspórolhatsz, ami a számlákon is meglátszik 
majd, úgyhogy ezzel mindenképp csak nyerhetsz. Cseréld le az izzókat energiatakaré-
kosra, csak akkor indítsd el a mosogatógépet, mosógépet, ha tele van, és figyelj azokra 
az eszközökre, amelyek akkor is használnak energiát, ha nem használod őket, mint a 
mikró, TV, nyomtató.

4. Kapcsolj ki!
Ha már az energiáról beszélünk, kapcsold ki az elektromos eszközöket legalább 

egy kis időre minden nap! Ha a telefonod vagy táblagéped mindig be van kapcsolva, az 
azt jelenti, hogy folyamatosan újra kell tölteni, és ez olyan felhasználása az energiának, 
ami szükségtelen. Ráadásul, ha nem hagysz nekik időnként egy kis pihenőt, hamarabb 
elhasználódnak, ami azt jelenti, hogy hamarabb lesz belőlük hulladék. Mivel sok ké-
szülék nem teljesen újrahasznosítható, a nehézfémek a talajban és vizekben végzik. 
Neked sem és a Földnek sem jó, ha állandóan a képernyőket nézed, úgyhogy időnként 
kapcsold ki a készülékeidet!

5. Ne vegyél palackos vizet!
A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel nagyon fontos az egészségünk szempont-

jából, de ez nem kell, hogy a környezet hátrányára váljon. A műanyag palackok egy 
része nem újrahasznosítható, és ezek sokszor a tengeri állatok gyomrában végzik. Szu-
per kulacsok és üvegek kaphatók, amiket magaddal vihetsz, ezzel is csökkentve a mű-
anyag hulladékot.

6. Válassz helyi terméket!
A hazai, sőt termelői termékek fogyasztása szinte divat lett az elmúlt években, jó 

okkal. Sokszor nemcsak finomabb, de segíted ezzel azokat az embereket a környeze-
tedben, akik keményen dolgoznak, hogy megtermeljék, kevesebb a szállítás, emiatt a 
káros anyag-kibocsátás és csomagolóanyag is.
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7. Takaríts úgy, mint a nagyszüleid!
Annyi takarítószerünk van otthon, szinte mindenre külön, ráadásul olyan erősek, 

hogy nemcsak a környezetünknek, de magunknak is ártunk velük. Próbálj olyat vá-
lasztani, ami természetes! Ügyelj rá, hogy ha lehetséges, ezek a vegyszerek ne kerülje-
nek bele a folyóvízbe, hogy ne legyenek hatással a már amúgy is szennyezett tenge-
rekre!

8. Termessz magad!
A növények oxigént juttatnak a levegőbe, újra életre keltik a talajt. Nincs elég he-

lyed egy konyhakerthez? Rengeteg módja van még a legkisebb helyeken is a termesztés-
nek, nagyon izgalmas és sokkal élvezetesebb a saját magunk által termesztett zöldsége-
ket, fűszereket enni.

Minden egyszerű változtatás számít, és halmozottan hihetetlen hatásai lehetnek. 
Hallva a szörnyű előrejelzéseket, ha már egyvalaki változtat, mindannyian nyerünk. 
Csatlakozz hozzánk, és tegyünk együtt lépéseket, hogy megvédjük a környezetünket, 
azt a helyet, ahol élünk!”

Forrás: https://www.helloladies.hu/kornyezetvedelem

• Beszéljétek meg, hogy melyek azok lépések, amelyeket már most betartotok a fenti ötle-
tek közül!

• Mik azok, amiket meg tudtok tenni ti is, de még nem tettétek?
• Írj egy listát a füzetedbe azokról az ötletekről, amiket mostantól be szeretnél tartani, és írd 

mellé, hogy mire van ehhez szükség, hogyan tudod megvalósítani!

3. Kampány
Alakítsatok kis csoportokat! Minden csoport válasszon 
egyet a szövegforrásban felsorolt lépések közül, és ké-
szítsen róla plakátot! Kérjetek engedélyt, hogy kitehes-
sétek a plakátokat az iskolában!

4. Alkossunk! – Otthon
Készíts egy rajzot vagy festményt, amelynek az Otthon 
címet adnád! Lerajzolhatod a saját otthonodat is, de 
megpróbálhatod más módon kifejezni, hogy mit jelent 
számodra ez a szó!

5. Mit tehetek én?
Írj öt olyan dolgot, amelyet megteszel, és öt olyat, amelyet nem teszel meg azért, hogy a kör-
nyezeted élhetőbb és szebb legyen!

Például:
MEGTESZEM: NEM TESZEM MEG:
Nem dobok el szemetet.  Felsöpröm a járdát a házunk előtt.
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6. Nézegető – Én a környezetemért
Az alábbi képeken szereplők közül ki milyen módon tesz a környezetéért? Van olyan, ame-
lyikben te is szívesen rész vennél?

Graffitik eltávolítása közterületről Közösségi szemétszedés

Önkéntes közösségi munka – egy művelődési  
ház tetőcseréje

Közösségi kert

7. Ültess fát!

„A legjobb időpont egy fa ültetésére húsz évvel ez-
előtt volt. A második legjobb időpont MOST van.”

(kínai mondás)

• Mit jelent ez a mondás? Mit üzen nekünk?
• Nézzetek utána az iskolátokban vagy a településeteken, 

hogy van-e lehetőség faültetésre! Ha igen, szervezzen 
az osztályotok faültetést a tanáraitok segítségével!

8. Filmezzünk!
Falun – rövidfilm
• Milyennek látod a környezetet, amelyben az idős házaspár él? Tetszik neked?
• Szerinted mit szeretne kifejezni a kisfilm készítője azzal, hogy egyetlen házat látunk végig 

a kisfilm alatt?
• Van olyan ismerősöd vagy rokonod, aki az idős házaspárhoz hasonlóan él? Szerinted bol-

dogok?
• Milyenek lehettek fiatalon? Hogyan ismerkedhettek meg?
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21. Képzeljük el!

1. Hangoló – Ideális életkor
Ha a tudomány állása lehetővé tenné, hogy 
megválasszátok a számotokra legkedve-
sebb életkort, és úgy élhetnétek le az egész 
életeteket, melyik mellett döntenétek? 
 Miért?

•  Milyen lehet az élet ebben az elképzelt városban? Hogyan töltik idejüket az itt lakók? 
• Milyen életfeltételek adottak vajon a felszínen? Hol tartózkodnátok szívesebben? Miért?
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2. Nézegető – Nyakunkon a jövő!
Nézzétek meg az alábbi képeket! Milyen, ma már alkalmazott, jövőbe mutató technológiákat 
ismertek fel rajtuk? Mit gondoltok, melyik milyen irányba fejlődik tovább? Melyek a számo-
tokra izgalmas, a jövőnkre nézve is hasznos megoldások? Melyek nyugtalanítóak? Miért?

Háztartási robot egy kiállításon Géntechnológiával előállított paradicsom

Mesterséges intelligencia által irányított  
önvezető autók

Városi közösségi kert egy lakótelep  
tetőteraszán

Bőr alá ültetett mikrochip Számítógép segítségével végzett műtéti  
beavatkozás
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3. Erkölcsi dilemmák 
Dilemmának nevezzük azokat a nehéz, szorult helyzeteket, amikor két egyaránt rossz vagy 
jó lehetőség közül választhatunk.
Gyűjtsetek közösen olyan példákat a technológiai fejlődés területeiről, amelyekről nem le-
het egyértelműen eldönteni, hogy hosszú távon az emberiség boldogulását szolgálják-e! 
Használjátok képzelőerőtöket, vagy említsetek filmekből, olvasmányokból ismerős példá-
kat!
• Rendezzetek vitát a gyűjtött példák, helyzetek alapján! Alkossatok csoportokat! Gyűjtse-

tek érveket az állításotok mellett! 
• Ügyeljetek a helyes véleményalkotásra (én-közlések)! Kerüljétek a minősítő megjegyzése-

ket és a személyeskedést! 

4. Otthon – száz év múlva
Képzeljétek el, milyen lesz közvetlen lakóhelyetek 
(utca, kerület, település) száz év múlva!
Rajzoljatok térképet az elképzelésetekről! Milyen vál-
tozások lennének mai életünkhöz képest például 
életmódban, közlekedésben, kommunikációban? Mi 
az, ami eltűnne? Miért? Lenne a térképeteken példá-
ul sportpálya, múzeum, telefonfülke, uszoda, posta, 
könyvtár, színház? 
Mutassátok meg egymásnak a rajzaitokat!

5. Képzelt jövő
Olvasmányélmények, filmek alapján beszélgessetek arról, vajon milyen jövő elé néz az em-
beriség! 
• Említsetek a témát feldolgozó filmeket (például Vízi világ, Emlékek őre, Éhezők viadala, Ra-

gadozó városok, Elysium)! Milyen társadalmak rajzolódnak ki a filmekben? Melyiket tartjá-
tok rokonszenvesnek? Miért? Hol nem élnétek semmiképpen? Miért nem?

• Gyűjtsetek példákat a technológiai fejlődés előnyeire és hátrányaira! 
• Milyen előrevetített tendenciák jeleit tapasztaljuk hétköznapjainkban? 

6. Legrosszabb és legjobb forgatókönyv
Kis csoportokban beszélgessetek arról, hogy az alábbi, az emberiség jövőjével kapcsolatos 
kijelentések közül melyikkel tudtok egyetérteni! Melyikkel vitatkoznátok? Miért? Hallgassá-
tok meg egymás véleményét! Fejtsétek ki elképzeléseiteket!

Az emberiség nem tanul a hibáiból, a vesztébe rohan.
Túlértékelik a világválságokat, nincs is akkora baj.
Az emberiség mindig is küzdött valamivel, mégis 
mindig talpra állt.
Régebben is voltak bajok, csak most a média révén 
azonnal értesülünk róla.
A tudomány folyamatos fejlődése sok problémára 
megoldást jelent majd.
Összefogással minden probléma megoldható.
Ezt elszúrtuk. Keresnünk kell egy másik bolygót.
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7. Ami nem öl meg …
a) Mi a véleményetek az alábbi mondásról:

Ami nem öl meg, az megerősít.
Mivel kapcsolatban tartjátok igaznak? Mire nem vonatkoztatható véleményetek szerint?

b) Beszélgessetek választott párotokkal arról, hogyan élitek meg a titeket ért kedvezőtlen 
változásokat!
Említsetek olyan példákat 
• személyes életetekből,
• az emberiség történetéből,
• mai, az egész világot érintő válságokból,
amelyek hatása hosszan tart, és nehéz elfogadni, alkalmazkodni hozzá!
Hogyan élitek meg azokat a negatív folyamatokat, amelyekre nincs személyes befolyáso-
tok? 
Milyen támogató technikákat hívhatunk segítségül a feldolgozáshoz? Ajánljatok egymás-
nak jól bevált technikákat!

8. Filmezzünk! 
Nézzétek meg közösen a Ragadozó városok (r.: Christian Rivers, 2018) című filmet!
• Mit gondoltok a filmben ábrázolt életmódról? Szívesen élnétek abban a korban? 
• Milyen konfliktusba kerülnek a film főszereplői? Milyen képességeikre, segítségekre szá-

míthatnak? 
• Mi az erősségük? 
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