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Ember és társadalomismeret, etika 

7. évfolyam 

Célok és feladatok 

Éves óraszám: 37 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk saját korunk 

társadalmi, gazdasági és politikai jelenségei között. Az ismeretek nyújtásán túl 

ez mindenek előtt a társadalmi problémák iránti érzékenység növelését, 

valamint a konfliktusok elemzéséhez szükséges képességek fejlesztését igényli. 

Az etika betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz 

és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába. 

Segít tudatosítani az ember sorsától elválaszthatatlan értékdilemmákat, 

megismertet az erkölcsi vitákban használatos érvelésmódokkal, fejleszti az 

önálló tájékozódáshoz, felelős döntéshez, a mások álláspontjának megértéséhez 

szükséges attitűdöket és képességeket. 

 

 A hetedik évfolyamon belépő új tantárgy az első félévben az emberi 

természet, a második félévben a társas kapcsolatok sajátosságait tárgyalja oly 

módon, hogy ötvözi a leíró embertudományokat (lélektan, szociológia) a 

normatív etikával. A tárgy egyszerre szolgálhatja az általános műveltség 

gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az 

önismeretet, felkészít a kultúrált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. 

Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

Fejlesztési követelmények 

– A tárgy segíti a személyiségjegyek fejlesztését: 

 A társas kapcsolatokban szükséges normák, készségek kialakítását: 

emberi jogok tisztelete, állampolgári tudat erősítése, más kultúrák 



 2 

megismerése és elfogadása, esélyegyelőség, egyenlő bánásmód, 

humánus magatartás. 

 Az ember és környezete viszonyának reális érzékelését: szociális 

érzékenység, társadalmi problémák iránti nyitottság, környezetért 

érzett felelősség. 

 A nyitottság, a bátorság és a humorérzék emberi értékként való 

kezelését. 

– Megalapozza továbbá a tanulók toleráns, törvénytisztelő magatartását, 

kultúrált vitakészségét. 

 

 

Belépő tevékenységformák 

1. A műveltségi területhez kapcsolódó szövegek értő olvasása, kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése. Segédkönyvek, lexikonok használata. 

2. Beszélgetés 

 Szabad asszociációk. 

 Vélemények felszínre hozása és ütköztetése. 

 Hipotézisek bizonyítása és cáfolata. 

 Szövegek megbeszélése és értelmezése. 

3. Játék 

 Szerepjáték. 

 Szociodráma. 

4. Kutatás 

 Önmaguk, események, helyzetek megfigyelése és elemzése. 

 Megismerkedés és interjú szakemberekkel. 

 Adatok és tények összegyűjtése, rendezése és elemzése. 

 Kísérletek, írásos és szóbeli kutatási beszámolók készítése. 

5. Kiegészítő tevékenységformák 

 Bibliográfia készítése. 
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 A tanultak és feltártak vizuális megjelenítése. 

 Olvasmány- és eseménynapló vezetése. 

 Sajtófigyelés. 

 Élménybeszámoló készítése. 

 A tanult témaköröket bemutató kiállítások rendezése. 

 Segítségre szorulók megismerése és megsegítése. 

 Cselekvési program készítése (saját maga, társai, környezete és a helyi 

társadalom számára). 

 Meditáció. 

 Szemlélődés. 

 Művészi alkotások létrehozása egyénileg vagy közösen. 
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Szükséges taneszközök 

Rendelkezünk vele Hiányzik 

A magzati fejlődés állomásait bemutató 

képsorozat 

A látás és hallásérzékelés sematikus 

modelljét bemutató oktatótáblák 

A kommunikációs folyamatot szemléltető 

oktatótábla 

A nemi érettség fizikai jellemzőit bemutató 

oktatótáblák 

Válogatás a legfontosabb polgárjogi 

szövegekből és törvényekből 

A különböző életszakaszok jellemzőit 

bemutató diasorozat 

Előítéletekkel kapcsolatos kutatási 

adatokat grafikusan is megjelenítő 

információhordozó 

Problémamegoldó gondolkodást 

fejlesztő feladatokat tartalmazó 

információhordozó 

Filmes esettanulmányok a jó és a 

rossz, a helyes és helytelen 

fogalmainak vizsgálatához 

A magyarországi etnikai kisebbségek 

illetve a határainkon túl élő magyar 

kisebbségek számarányát és 

elhelyezkedését szemléltető térkép és 

diagram 

Előítéletekkel kapcsolatos kutatási 

adatokat grafikusan is megjelenítő 

információhordozó 

A hazai és nemzetközi 

házasságkötések és válások 

alakulását bemutató 

információhordozó 

A munkaerőpiac alakulását 

szemléltető grafikonokat és 

diagrammokat szemléltető 

információhordozó 

Nemzeti kulturális sajátosságokat 

bemutató videofilm 

A családi költségvetés modelljét 
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szemléltető oktatótábla 

A Föld környezeti terhelését bemutató 

falitérkép 

A környezeti ártalmakat és 

katasztrófákat bemutató 

dokumentumfilm 

Vallási világtérkép 

A polgári demokráciák felépítését, a 

hatalmi ágak megosztását szemléltető 

eszköz 
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Témakörök Tartalmak 

Az emberi természet 

5 óra 

Az ember egyedfejlődése 

A születés előtti időszak és a születés. 

Életszakaszok: csecsemőkor, 

kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, 

ifjúkor, felnőttkor, öregkor. 

Test és lélek 

A test és a lélek egysége. Egészség, 

betegség, fogyatékosság. Testünk és 

egészségünk iránti felelősségünk. 

Pszichikus működésünk és 

mozgatóink 

Érzékelés és cselekvés. Ösztönök, 

indulatok, érzések, érzelmek. Megismerés 

és gondolkodás. Meghatározottságaink és 

gyökereink. Szükségleteink és érdekeink. 

Ismert és rejtett, aktuális és ideális énjeink. 

Egyén és személy 

10 óra 

Kommunikáció, nyelv, gondolkodás 

Nyelv és kommunikáció. Intelligencia, 

okosság, bölcsesség. Megismerés és tudás. 

Adottság, készség, képesség, tehetség. 

Problémamegoldás és tanulás. 

Emberi szellem, emberi 

kiteljesedés 

Kíváncsiság. Kreativitás, intuíció. Hit és 

tudás. Önmegvalósítás, önszeretet, önzés. 

Siker és boldogság. Öröm és nevetés. 

Az ember mint értékelő és erkölcsi 

lény 

Értékek és normák. Illendőség, helyesség, 

igazságosság. Jó és rossz. Szokások és 

erkölcsök. A cselekvő szabadsága, érettsége 

és tudatossága. Választás és döntés. 

Szándék és tett. A hiba és a bűn. A 

lelkiismeret. Az erények. A helyes 

életvezetés alapelvei. 



 7 

 

Társas kapcsolatok 

22 óra 

Társaink 

Szülő és gyermek, testvérek, házastársak. 

Munkatársak, diáktársak. 

Etikai, nemzetiségi és nemzeti hovatartozás. 

Identitás, identitások. 

Kapcsolatok 

A kapcsolatok szimmetriája. Rokonszenv és 

ellenszenv. Őszinteség és hazugság. Hűség. 

Engedelmesség, tekintély, kritika. 

Előítéletesség és nyitottság. Empátia és 

tolerancia. Alkalmazkodás és önállóság. 

Gyávaság és bátorság. Bizalom. Erőszak, 

jogos önvédelem. 

Témakörök Tartalmak 

Nemiség, szerelem, házasság 

Férfi és női szerepek. A nemi érettség. 

Szerelem, házasság. A házasság mint 

szövetség, mint otthonteremtés, mint 

biológiai, érzelmi, gazdasági, jogi, erkölcsi 

szövetség, mint szeretetkapcsolat és 

életadás. Konfliktusok a házasságban és 

megoldásuk. 

Az emberi társadalom 

Az ember mint csoportlény. Egyén és 

közösség. Magánélet és közélet a 

társadalomban. 

Munka, gazdaság, alkotás 

Fizikai és szellemi munka. A munka mint 

szaktudás, az alkotás mint jog és 

kötelesség. Megélhetés, gazdálkodás, jólét. 

Tulajdon. Vállalkozás. 

Kultúra és művelődés 

Társadalom, kultúra, vallás. Kultúra és 

civilizáció. Kultúra és művelődés. Műveltség 

és képzettség. 
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Életszínvonal, életmód és 

életminőség 

Jólét és jól - lét. Munkaidő, szabadidő, 

szórakozás. Otthonteremtés. Háztartás. 

Ünnep és ünneplés. Az élet értelme, az 

értelmes élet. 

Ember és természet 

Természet és világegyetem. 

Környezetvédelem. Beavatkozás, uralom, 

felelősség. 

Hit, világszemlélet, vallás 

Megismerés, hit, meggyőződés. 

Természetkép, világkép, világszemlélet. 

Istenhitek és vallások. A vallás mint hit, 

ismeret, élmény, szertartás, rítus és 

közösség. A vallás mint világmagyarázat. 

Egyéni és közösségi értékek 

A demokratikus állampolgárság értékei: a 

közjó, az egyén jogai, törvényesség, emberi 

jogok, más kultúrák tisztelete, igazság, 

igazságosság, a polgári állam értékei. 

Társadalmi közösségek. Az egyén és a 

közösség a társadalomban. Döntés, 

megegyezés, együttműködés. Többség, 

kisebbség. 
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A továbbhaladás feltételei 

– Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos 

ismeretszerzési- és feldolgozási képességek fejlődése. 

– Életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból 

ismeretek összegyűjtésére, osztályozására, elemzésére, a köztük lévő 

összefüggések keresésére és azokból következtetések levonására. 

– Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, 

véleményét legyen képes kifejezni, mások megnyilatkozását legyen képes 

értelmezni. 

– Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető 

állampolgári jogokkal és kötelességekkel. 

– Legyen képes erkölcsi értékeket elismerni. 

– Tudjon különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és hamis, valamint a 

szép és a rút között. 

 

 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés 

módjainak (a tanítás eredményességének) vizsgálata. 

A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt 

képességeket, amelyekben a diákoknak fejlődést kell elérniük. 

A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők: 

– Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, 

megértése, fogalmak felismerése, szabályok ismerete és  reprodukálása. 

– Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, egyszerűbb 

szöveg megalkotása, átkódolás, transzformációs képességek (kép-szöveg, 

szöveg- szöveg, egyszerűbb ábra – szöveg).  

– Alkalmazás ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és 

írásbeli kommunikációs képességek kialakítása, lényegkiemelő képesség 

fejlesztése. 
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– Önálló véleményalkotás, értékelés történetekről, jelenségekről, 

személyekről, konfliktusokról. 

 

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell 

kísérnie. A tanulók teljesítményének osztályzattal vagy szöveges 

formában történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, 

írásbeli értékelése alapján történhet: 

–  Szóbeli, írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. 

– Témazáró dolgozatok. 

– Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a 

megadott szakirodalom, vagy önálló gyűjtés alapján. 

– Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör 

feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli). 

– Szituációs játékok (történetek, konfliktusok eljátszása), 

vitaszituációkban való részvétel írásbeli, szóbeli értékelése. 

–  Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli 

értékelése. 

 


