
Az Etika tantárgy ismertetése 

Az etika tantárgy alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 
értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, 
alakítása. A tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, 
hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók belső szabályozó erőivé váljanak. 

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll. Az erkölcsi nevelés fő célja a 
tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi 
értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez 
segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló 
véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az 
erkölcstan tanulása során elemi értékek fokozatosan értékrenddé, meggyőződésekké állnak össze, 
amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori életmódot, életfelfogást és 
életminőséget. 

Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló és felelős gondolkodás, valamint a tudatos 
cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellemzője a felelős magatartásnak az 
empátia, a másik ember helyzetének megértése és átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata 
ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás képességének erősítése is. Ebből a szempontból az 
erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és 
elfogadtatása a gyerekekkel.  

Az iskolai tanulásra jellemzően az erkölcstan is számos ismeretet közvetít, a tantárgy felépítése 
azonban nem elsősorban ismeret-, hanem érték- és fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a 
magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az 
életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti 
újrarendezése.  

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segíti, amelyek legfontosabb közös 
jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett cselekvő tanulói részvétel. Az 
erkölcstanórák kitüntetett munkaformája: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a 
szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi 
közösség életébe, esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 
értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés komoly lehetőségeit kínálják 
ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak 
segítése, vagy a közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység. 

Az etika órákon a tanulók az órákon osztálytanítóikkal, osztályfőnökeikkel vesznek részt. 
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