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NAPJAINK ETIKAI KIHÍVÁSAI.3 

 

A. MODUL NEVE ÉS JELLEGE 

 

Név: Napjaink etikai kihívásai 

Típus: Kiegészítő modul 

Csoport: Etika 

Cím: Napjaink etikai kihívásai 
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B. MODUL CÉLRENDSZERE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI 

 A tanulókkal való közös gondolkodás napjaink etikai dilemmái, alapvető kihívásai 

terén Isten Igéje, a Szentírás alapján.  

 A felmerült témák során és kapcsán keresztyén értékrendszer kommunikálása, 

belsővé válásának elősegítése, felkészítés a felnőtt lét szerepeinek krisztusi módon 

való megélésére; az adott egységek tanulóközpontú végiggondolása révén 

nagykorú, érett, cselekvőképes hit megélésére nevelés.  

 A modulhoz tartozó etikai kérdések református nézőpontú megközelítésének 

tanulóközpontú, módszertanilag sokszínű közvetítése. 

 Erkölcsi érzék kiművelése, másokért való felelősség tudatosítása. 

 Önálló vélemény kialakításának segítése közvetített háttérismeretek, etikai 

alapkérdésekhez tartozó problémák, témakörök felvetése és átgondolása révén. 

 Az adott egységek vonatkozó kapcsolati lehetőségei alapján szociális és 

állampolgári kompetenciák fejlesztése; őszinte, nyílt és empatikus attitűdre nevelés. 

 Keresztyén etikai szókincs és az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. 

 

C. MODUL ÁLTAL AJÁNLOTT, TERVEZETT IDŐKERET 

Korosztályi javaslat: 11. évfolyam 2. félév 

Lehetséges előfeltétel: Kohéziós modul teljesítése 

Tervezett időkeret: 9 egység/ 11-21 óra 

Kiegészítő megjegyzés: Az egyes tematikai egységek interaktív, tanulókat aktivizáló, óra 

menetébe bevonó és az adott téma iránt belső motiváció kialakulására késztető feldolgozási 

módjai elvártak.  

 

A modul javasolt tematikai felosztása 

 

TEMATIKAI 

EGYSÉG 
CÍM 

JAVASOLT 

ÓRASZÁM 

1. A 20-21. század kihívásai (játékos, feldolgozó 

bevezetés) 

Etikai álláspontok a jó és a rossz ismeretének 

eredetéről. Az emberiség közös öröksége és a jövő 

nemzedékek jogai. 

1-2 óra 

2. Etika a kibertérben (Internetetika) 

Szólásszabadság és a nyilvános beszéd felelőssége az 

információs társadalomban. 

1-2 óra 

3. Etika és szerelem, szexualitás 1-2 óra 
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TEMATIKAI 

EGYSÉG 
CÍM 

JAVASOLT 

ÓRASZÁM 

4. Etika és környezetvédelem 

Az ökológiai válság, mint erkölcsi probléma. 

Kötelességeink más élőlények iránt. A környezettudatos 

életmód. 

1-2 óra 

5. Munkaerkölcs 1 óra 

6. A pihenés, szórakozás és rekreáció etikája 1-2 óra 

7. Társadalmi etika: politika és jog 

Többség és kisebbség. Szolidaritás, kölcsönös segítség. 

A társadalmi igazságosság kérdése. 

A közélet tisztasága. Világszegénység – a szegények 

világa. Demográfiai egyenlőtlenségek és 

következményeik. 

Az emberiség közös öröksége és a jövő nemzedékek 

jogai. Az intolerancia, a gyűlölet, a kirekesztés, a 

rasszizmus mint erkölcsi dilemma. 

2 - 4 óra 

8. Bioetikai kihívások 1-3 óra 

9. Összefoglalás (interaktivitásra épülő, akár 

projektmunka segítségével), témazárás 
2-3 óra 

 Összesen:  11-21 óra 

 

 

 


