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A program tartalmának ismertetése 

  Jelen továbbképzés hozzájárul a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak 

megvalósításához, miszerint az általános iskolákban (felmenő rendszerben) kötelező tantárgyként kell oktatni az 

erkölcstant. Ezért a tematikát pragmatikusan oly módon dolgoztuk ki, hogy az egyfelől kompatibilis legyen az új 

NAT-ban lévő tematikának, másfelől a tantárgy-pedagógia 50 százalékos arányával kellő mértékű gyakorlati 

felvértezettséggel szolgálhasson. Igyekszik kialakítani a résztvevőkben azokat az alapvető normatív és stratégiai 

típusú ismereteket, kompetenciákat, melyek birtokában hatékonyabban oktathatják az etikát, továbbá rendszerbe 

foglalni az emberismeret- és etikatanítás sajátosságait, valamint megismertetni a résztvevő pedagógusokkal 

napjaink fontosabb etikai álláspontjait, nézeteit, értékelveit és érvelési módjait. 

  A tanfolyam megvilágítja azt, hogy az etikatanítás többtényezős, komplex folyamat, hiszen integratív 

jellegéből adódóan nem lehet szegregáltan, csupán tantárgyként kezelni, hiszen a közoktatási intézményekben 

zajló nevelési-oktatási folyamatokban minden résztvevő érintett az etika alapelvei által. Lehetőséget teremt a 

résztvevő pedagógusoknak olyan pedagógiai, didaktikai ismeretek és gyakorlati tapasztalatok megszerezésére, 

amelyek hatékonyabbá tehetik az erkölcstan oktatását: megismerjenek korszerű etikatantervet, tankönyvet és 

taneszközöket, illetve olyan újszerű tantárgy-pedagógiai elemeket és módszereket, amelyek növelik a tanítási-

tanulási folyamat hatékonyságát. 

 

 

A továbbképzés főbb tematikai egységei: 

• Test és lélek 

• Az ember mint értékelő lény 

• Az ember mint erkölcsi lény 

• Az ember mint társas lény 

• Az ember mint társadalmi lény 

• Meggyőződés, hit, világkép, világnézet, vallás 

• Az embertudomány és pedagógia kapcsolata 

• Az erkölcstan tanításának alapvető forrásai 

• Az etikatanítás speciális terepei 

• Az etika tanításának és tanulásirányításának (tanulási stratégiák) metodikája 

• A tanítási–tanulási folyamat tervezése, megfigyelése és értékelése 

A továbbképzésen alkalmazott módszerek, munkaformák: interaktív előadás, demonstráció, forrásfeldolgozás, 

vita, beszélgetés, önreflexiók, egyéni és csoportfeladatok, beszámolók, iskolai hospitálás, írásos feladatok 

 

 



A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

• Két részből álló házi dolgozat elkészítése 8-10 oldalas terjedelemben, melynek leadási határideje a 

tanfolyamot követő negyedik hét. 

a) Erkölcstan-tanmenet készítése egy szabadon választott általános iskolai évfolyam számára. 

Értékelési szempontjai: hitelesen mutatja be – komplex, többdimenziós megközelítésben – az 

erkölcstan tantárgy-pedagógiai területeket az elmélet és a gyakorlat tükrében, jelen vannak a 

tanfolyamon megismert módszerek és eszközök, megfelel a tanmenet didaktikai elvárásainak. 

b) Tömegkommunikációs csatornák és internet használatára épülő erkölcstanóra tervének leírása. 

Értékelési szempontjai: a tanfolyamon elhangzott ismeretek, tapasztalatok beépítése a 

gyakorlatokba, tananyagtartalom feldolgozása és tankönyvhasználat közti arányosság, a 

tömegkommunikációs csatornák és internet használata, valamint az újszerű módszerek 

megjelenése és gyakorlati kivitelezhetőség. 

• 85%-os részvétel a továbbképzésen, kötelező részvétel a hospitáláson. 

 

A képzés ára: 60 000 Ft 

 


