
Iskolai erkölcstan 
 
 
Célok és feladatok 
 

Az erkölcstan óra a tanulók közösségi életének jelentős fóruma. Célja a 
gyermekközösségeknek és az egyes tanulók személyiségének fejlesztése, a közösség és az egyén 
egymáshoz, valamint a társadalomhoz való helyes viszonyának megalapozása, a tanulók erkölcsi 
tulajdonságainak, meggyőződésének formálása. Ösztönzés és útmutatás az emberi magatartás és az 
egészséges életmód kialakításához az életkornak megfelelő szinten, a tanulók egyéni és közösségi 
tevékenységének szervezése. Hozzájárulás ahhoz, hogy a tanulásban, a magán- és közéletben 
helytálló, tevékeny felnőttekké váljanak. 
 
Fejlesztési feladatok 
 
A közösség és a személyiség viszonyának fejlesztése érdekében: 

• a gyermekközösség életének, sokirányú tevékenységének fejlesztése; 
• a tanulók önkormányzó képességének kibontakoztatása; 
• a közösség iskolán belüli és külső kapcsolatainak létrehozása, erősítése; 
• nevelés a társak iránti érdeklődésre, helyes megítélésükre, a tanulók társas kapcsolatainak 

gazdagítása; 
• a gyerekek önismeretének fejlesztése, önnevelésének irányítása, példaképek kialakulásának 

elősegítése; 
• az egyén és a közösség helyes viszonyának formálása, a tanulók magatartását befolyásoló 

pozitív közvélemény alakítása, felkészítés a társadalom életében való cselekvő részvételre; 
• felkészítés a megfelelő konfliktuskezelésre, a generációs konfliktusok csökkentésére; 
• nevelés a magánélet és a közélet érdekeinek egyeztetésére. 

 
Az egységes európai világnézet, erkölcsi állásfoglalás és magatartásformák kialakítása 
érdekében: 

• a tanuláshoz és a munkához való helyes viszony kialakítása, a tanulási motivációk fejlesztése 
– a helyes, hatékony tanulási módszerek elsajátíttatása; 

• a tanulók számára elérhető továbbtanulási lehetőségek megismertetése 
• meggyőzés a rendszeres tanulás és a jól végzett munka egyéni és társadalmi jelentőségéről, az 

egész életen át tartó önművelés fontosságáról; 
• a haza iránti szeretet érzelmeinek elmélyítése, igény kialakítása közvetlen és távolabbi 

környezetünk megismerésére; 
• iskolánk és lakóhelyünk szokásainak, hagyományainak megismerése, ápolása; 
• hazánk kultúrájának megismerésére való igény kialakítása, a másság elfogadtatása; 
• a tanulók egészséges és kultúrált életmódra nevelése; 
• biztonságos, egészséges életre, a tiszta és rendes környezet megteremtésére, a környezet 

védelmére való nevelés; 
• a szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés, a mozgás, a testi és lelki egészségre való igény 

kialakítása. 
 
 
Főbb tematikai egységek nevelési fejlesztési céljai:  
(1-8. évfolyamig, életkornak megfelelő szinten) 
 
Helyes énkép kialakítása, önbizalom fejlesztése. Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének 
támogatása. Értéket képviselő példaképek keresése. 



Mások elfogadásának segítése, a másság kezelése, szociális érzékenység erősítése. 
A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása és az önmagukért való 
felelősség érzésének erősítése. A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 
 
Családi, rokonsági és baráti kapcsolatok értékeinek tudatosítása. Ehhez szükséges alapvető emberi 
értékek kialakítása, szükséges készségek fejlesztése.  
Családi hagyományok és ünnepek jelentősége. 
Személyes érzések megfelelő kifejezésének módja, konfliktusok kezelése. 
Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek segíthetnek a társas kapcsolatok 
ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában. 
 
A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi boldogulást támogató 
értékek támogatása.  
A boldog párkapcsolat és a család.  
A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 
 
Iskolai, lakóhelyi és tágabb környezet megismerése, saját környezethez való kötődés érzésének 
erősítése. Csoportokhoz való tartozás jelentősége, hagyományainak megismerése, mindennapi 
környezetük óvása. 
A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása. 
Nemzeti értékeink óvása, múlt értékeinek megőrzése és öregbítése.  
A magyar nyelv mint nemzeti összetartó erő, nemzeti és vallási ünnepek, szokások fontossága. 

Az európai identitás kialakulásának támogatása. A más kultúrák iránti nyitottság erősítése. 
 
Alapvető emberi értékek és társadalmi normák megértése és betartásukra vonatkozó igény erősítése. 
A szabályok szerepének megértése, betartásuk jelentősége. 
 
Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos veszélyek tudatosítása. 
A modern technika és a művészetek mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásainak 
felismertetése. A média befolyásoló hatásainak tudatosítása. 
A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása. 
 
A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, különféle forrásokból származó 
ismeretek bővülésének elősegítése és rendszereztetése. A nagy világvallások legfontosabb 
tanításainak megismertetése.  
 


