
XVIII. sz. melléklet EMBER ÉS TÁRSADALOM 5-8. évfolyam 

 OSZTÁLYFŐNÖKI 
 

1 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

5-8. évfolyam 

• Készült: az előző helyi tantervünk alapján, az új NAT alapelveinek figyelembe-

vételével 

• Az óraszámok 10%-át az osztályban előforduló aktuális problémák megbeszé-

lésére fordítjuk 

Óratervi táblázat 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 1 1 1 1 

Éves óraszám 37 37 37 37 

1. Közösség és személyiség fejlesztése 5 5 5 5 

2. Tanulás, munka 6 5 6 6 

3. Egyén,család,társadalom 3 4 3 3 

4. Egészséges életmód 10 10 10 10 

5. Ünnepek, népszokás 4 4 3 2 

6. Pályaorientáció 1 1 3 6 

7. Aktualitások 3 + 3 3 + 3 2 + 3 0 + 3 

8. Kirándulás, múzeum 2 2 2 2 

Az általunk nevelt ifjúság 

• legyen képes az emberi, társadalmi és természeti környezet megismerésére 

• legyen célja, jövője 

• akarattal rendelkezzen 

• életét érzelmek jellemezzék 

• tudatos lényként kérdezzen és válaszoljon 

• a fizikai lét, a szellemi lét, az élet értelme, problémái, feladatai foglalkoztassák 

Célok, feladatok 

• a gyermekközösség sokirányú tevékenységének fejlesztése 

• az együttes tevékenységben való részvétel képességeinek kibontakoztatása 

• a tanulók társas kapcsolatainak gazdagítása, a társak, ( nemek) iránti helyes megítélésre, érdeklődésre 

nevelés 

• neveljünk olyan diákokat, hogy szociálisan értékes, egyénileg eredményes emberekké váljanak 

• a humánus kapcsolatok létrejöttének feltételei, erre való felkészítése 

• az önismeretnek (mint a társas kapcsolati kultúra alapjának) a fejlesztése, az önnevelés megfelelő irányítá-

sa 

• az egyéni érdeklődés, képességek, hajlamok fejlesztésére irányuló ösztönzés, útmutatás 

• előkészítés a helyes családi életre, az ezzel összefüggő helyes pénzgazdálkodásra, háztartási ismeretekre 

• az eredményes tanulás feltételei és annak megteremtésére való nevelés 

• tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos 

médiumok nyelvét. 

• a tanulás motívumainak fejlesztése 

• saját egyéni hatékony tanulási módszerek kialakítása, a munkamemória kapacitásainak növelése, az isme-

retek előhívásának gyorsítása 

• pályaorientáció, felkészülés a továbbtanulásra, helyes és reális iskolaválasztás 

• a munka szerepe az egyén életében 

• a természet és a környezet ismeretének és szeretetének kialakítása 

• hazánk helye a világban, Európában, tolerancia más népek, kultúrák iránt 

• alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése 

• a magyar népi hagyományok, szokások, a magyar kulturális örökség ( a magyar történelem és tudomány 

jeles egyéniségei), hazánk természeti kincseinek ismerete, védelme 
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• a testi higiénia, a helyes öltözködés követelményei , illemszabályok 

• az életkornak megfelelő szexuális felvilágosítás 

• az egészséges életmód, az egészségvédelem technikáinak elsajátítása 

• az egészségre ártalmas életmód, szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése 

• az egészséges életmód, az egészségvédelem technikáinak elsajátítása 

• a kulturált szabadidőtöltés követelményei 

• helyes gazdálkodás az idővel 

5. évfolyam 

A tananyag fő témakörei 

I. Közösség és személyiség kialakítása 5 óra 

• a közösség céljai, feladatai az új tanévben a felső tagozatba lépve 

• a közösség tevékenységeinek tervezése, szervezése 

• a közösség fejlődésének értékelése, új feladatok kitűzése 

• együttműködő közösségek kialakítása 

• a humánus társas kapcsolatok létrejöttének feltételei 

➢ barátság 

➢ tisztelet 

➢ őszinteség 

➢ segítőkészség 

➢ szeretet 

• az önismeret fejlesztése 

• saját "én"-kép kialakításának segítése 

• eszményképek 

II. Tanuláshoz való viszony v. tanulás és munka 6 óra 

• a helyes tanulási módszerek megismerése, kialakítása 

• értékteremtő munka 

• logikus tanulás, lényegkiemelés 

• a kötelességtudat és az érdeklődés mint az eredményes tanulás egyik legfontosabb motívuma 

• az egyéni képességek szerinti felkészülés 

• differenciált terhelés 

III.Egyén és család v. Egyén, család, társadalom 3 óra 

• a család mint közösség, alkalmazkodás a családtagokhoz 

• család és iskola 

• szűkebb és tágabb környezetünk — lokálpatriotizmus 

IV. Egészséges életmódra nevelés 10 óra 

• egészséges étrend 

• felkészülés a pubertással járó biológiai és pszichés változásokra 

• Ismered e magad eléggé? 

• Időbeosztás - napirend 

• Rendszeresség 

• Sport 

• Higiénia 

• Helyes szokások 
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V. Pályaorientáció 1 óra 

• egyéni érdeklődés felismertetése 

„Ami érdekel, amit szívesen csinálok” 

VI. Ünnepek - népszokások 4 óra 

• népi hagyományaink, a nép szeretete 

• nemzeti ünnepek - hazaszeretetre nevelés 

• emléknapok – X. 6., II. 25., IV. 16., VI. 4. 

• a szeretet ünnepe - családi ünnepek 

VII. Aktualitások 6 óra 

VIII. Kirándulás - múzeum 2 óra 

5. évfolyam 

A egyes témakörök lebontása órákra 

I.. Egészséges életmódra nevelés 10 óra 

1. Helyes időbeosztás - napi rend, heti rend, felmérés 

2. Ismered-e magad eléggé 

3. Egészséges táplálkozás - korszerű étrend elkészítése 

Helytelen táplálkozás   - kultúrált étkezés 

4. Tisztálkodás, egészség - rendszeresség 

Az elemi hygiénia követelményeinek ismerete. 

5. Sport - mozgás - játék, sport, vetélkedők 

A szabadidő helyes felhasználása 

6. Öltözködés - viselet - divat - egészség 

7. Helyes szokások kialakítása 

Hygiéniás szokásaink 

8. Szenvedélybetegségek - orvos a családban - video 

9. Felkészülés a serdüléssel járó biológiai és pszichológiai változásokra 

10. Természet és környezetvédelem 

II. Tanuláshoz való viszony v. tanulás és munka  6 óra 

1. A helyes tanulási módszerek megismerése, alkalmazása - logikus tanulás, lényeg kiemelés 

2. A tanulást is tanulni kell 

3. A tanulást segítő tevékenységek 

4. A megismerés forrásai: ismeretszerzés és tapasztalás 

5. A könyv tanít és szórakoztat (könyvtári óra) 

6. Eredményes tanulás az 5. osztályban vagy 

Pályaorientáció vagy 

Nehéz és könnyű tárgyak 

III. Egyén és család v. egyén, család, társadalom  3 óra 

1. Ismered-e önmagad? 

2. Az én családom 

3. A család, mint közösség 

4. A család szerepe 

5. Alkalmazkodás a családban  Választani lehet! 
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IV. Közösség és személyiség kialakítása 5 óra 

1. A közösség céljai:  Felső tagozatba lépünk 

  Megbizatások az osztályban 

2. Tartalmas vonzó élet a közösségben 

3. Személyes kapcsolatok az osztályban 

4. Őszinteség - titoktartás 

5. Eszményképek 

6. A tulajdon védelme 

7. Tudni illik, hogy mi illik  Választani lehet! 

 

V. Pályaorientáció 1 óra 

1. Egyéni érdeklődés felismertetése 

2. Amit szívesen csinálok 

VI. Ünnepek - népszokások 4 óra 

1. Népi hagyományaink, népszokások 

2. Nemzeti ünnepek – X. 23., III. 15. 

3. Megemlékezések – X. 6., II. 25., IV. 16., VI. 4. 

4. A szeretet ünnepe - családi ünnepek 

VII. Aktualitások 6 óra 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. Félév értékelése 

6. Éves munkánk értékelése 

VIII. Kirándulás - múzeum 2 óra 

1. Szervezés, értékelés 

Összesen: 37 óra 

6. évfolyam 

A tananyag fő témakörei 

I. Közösség és személyiség fejlesztése 5 óra 

• a közösség céljai, feladatai a tanévre; a fejlődés értékelése 

• az együttes tevékenységben való részvétel képességének, készségének kibontakoztatás 

• a nemek különbözősége a közösségben; fiúk és lányok barátsága; elemi udvariassági szabályok 

• egymásért és önmagáért is felelős közösség kialakítása 

• a humánus társas kapcsolatok létrejöttének további feltételei 

➢ alkalmazkodás 

➢ lelkiismeretesség 

➢ őszinteség 

➢ önzés és önzetlenség közötti különbség 

➢ a tulajdon tisztelete 

• tolerancia a másság iránt 

• baráti kapcsolatok erősítése, megtartása 

• önismeret fejlesztés, az "én" elhelyezése a közösségbe 

II. Tanuláshoz való viszony v.tanulás és munka 5 óra 

• az egyéni tanulás hibái, lekűzdésük módja 

Magatartás - szorgalom értékelés 
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• a gazdaságos és értelmes tanulás jellemzői, eljárásai 

• az értelmes tanulás figyelem, koncentráltság 

➢ lényegkiemelő tanulás 

➢ megértés 

➢ gondolkodóképesség 

➢ alkalmazás 

III. Egyén és család v. egyén,család, társadalom 4 óra 

• Szülők, nagyszülők tisztelete 

• A család, mint közösség 

• A tulajdon védelme 

• A velünk együtt élő és szomszédos népek, nemzetek kultúrájának megismertetése és megszerettetése 

• önkiszolgálás 

IV. Egészséges életmódra nevelés 10 óra 

• a serdülők biológiai és higiéniai problémái 

• a helyes táplálkozás fontossága a fejlődő szervezet kialakulásában 

• a sport, a rendszeres mozgás jelentősége 

• testi és lelki egészség 

• a stresszkezelés módszerei 

• a szabadidő helyes eltöltése 

• esztétikus környezet 

• környezetvédelem 

V. Ünnepek – népszokások 4 óra 

• népi hagyományaink 

• nemzeti ünnepek 

• megemlékezések 

• a szeretet ünnepe 

VI. Pályaorientáció 1 óra 

• egyéni tulajdonságok megfelelése egyes pályák követelményeinek „Milyen vagyok?”  

 

VII. Aktualitások 6 óra 

VIII. Kirándulás – múzeum 2 óra 

6. évfolyam 

A egyes témekörök lebontása órákra 

I.. Egészséges életmódra nevelés 10 óra 

1. A serdülők biológiai és hygiéniai problémái 

2. A nemek különbözősége a közösségben, fiúk - lányok barátsága 

3. Barátok az iskolán kívül 

4. Testi és lelki egészség, a stresszkezelés módszerei 

5. Sport a serdülők életében 

6. Helytelen - helyes táplálkozás - kultúrált étkezés 

7. A sport, a rendszeres mozgás jelentősége 

8. Szenvedélybetegségek - dohányzás 

9. Esztétikus környezet - a megjelenés kultúrája 

10. Természet és környezetvédelem 

Hazánk természeti kincsei és ezek védelme 

II. Tanuláshoz való viszony v. tanulás és munka 5 óra 
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1. Gazdaságos és értelmes tanulás 

2. Az egyéni tanulás 

3. Miért nem megy nekem jobban? 

4. A tapasztalás a tanulás ősi formája 

5. Miért tanulunk? Ki miért tanul? 

6. Az egyéni érdeklődés 

7. Értékteremtő munka – a javakkal való ésszerű gazdálkodás 

III. Egyén és család, v. Egyén,család,társadalom 4 óra 

1. Önkiszolgálás otthon, és az iskolában 

2. Helyem a családban 

3. Kötelező tisztelet szüleink, nevelőink és az idősebbek iránt 

4. Eszményképeink 

5. A tulajdon védelme 

IV.Közösség és személyiség kialakítása, fejlesztése 5 óra 

1. Megbizatások az osztályban 

2. A "mi" közösségünk 

3. Humánus társas kapcsolatok 

4. Igazmondás és hazugság 

5. Magunk között vagyunk 

6. Önismeret fejlesztése, helyem a közösségben 

7. Baráti kapcsolatok erősítése, megtartása 

V. Ünnepek - népszokások 4 óra 

1. Népi hagyományaink, népszokások 

2. Nemzeti ünnepek – X. 23., III. 15. 

3. Megemlékezések – X. 6., II. 25., IV. 16., VI. 4. 

4. A szeretet ünnepe - családi ünnepek 

VI.  Pályaorientáció 1 óra 

VII. Aktualitások 6 óra 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. Félév értékelése 

6. Éves munkánk értékelése 

VIII. Kirándulás - múzeum 2 óra 

1. Szervezés, értékelés 

Összesen: 37 óra 

Magatartás - szorgalom értékelés 



XVIII. sz. melléklet EMBER ÉS TÁRSADALOM 5-8. évfolyam 

 OSZTÁLYFŐNÖKI 
 

7 

Alapkövetelmények a 6. évfolyam végén 

 

• a gyermekközösség tagjai legyenek képesek a tanévre kitűzött feladatok megvalósítására 

• legyenek képesek együttesen, fegyelmezetten, önmagukért és egymásért is felelősen tevékenykedni 

• tartsák tiszteletben egymást — a nemek közötti különbözőség figyelembevételével is —, ismerjék a ne-

mek közötti alapvető udvariassági szabályokat 

• legyen számukra természetes a felnőttek tisztelete, ismerjék és alkalmazzák az idevonatkozó udvariassági 

szabályokat 

• személyiségük egészséges és etikus fejlődése érdekében legyenek tisztában a humánus társas kapcsolatok 

létrejöttének feltételeivel 

• legyen kialakult, reális, a közösség által is elfogadott énképük 

• ismerjék és használják az értelmes és gazdaságos tanulási módszereket 

• legyenek képesek kiküszöbölni hibás eljárásaikat 

• vegyenek részt a családi munkamegosztásban 

• fejlődjék alkalmazkodási képességük a családtagok és az osztályközösség viszonylatában egyaránt 

• tartsák fontosnak a családi és nemzeti ünnepeket, ismerjék a hozzájuk kapcsolódó hagyományokat, népi 

szokásokat 

• alakítsák ki napi. és életrendjüket, legyenek tisztában az egészséges életmód életkornak megfelelő szabá-

lyaival 

• készüljenek fel a pubertással járó biológiai és pszichés változásokra 

• legyen igényük az esztétikus megjelenésre, környezetre 

• előzzék meg az egészségre ártalmas szokások kialakulását 
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7. évfolyam 

A tananyag fő témakörei 

I. Közösség és személyiség fejlesztése 5 óra 

• a közösség céljai, feladatai a tanévre; a fejlődésük értékelése, önértékelés 

• az együttes tevékenységben való részvétel képességeinek továbbfejlesztése 

• a kapcsolatteremtő és kooperációs képesség fejlesztése 

• társas kapcsolatok: az "ember" tisztelete 

• a nemek közötti udvariassági szabályok ismeretének továbbfejlesztése 

• a család funkciói 

➢ védettség 

➢ együttélés 

➢ nevelés 

➢ gazdálkodás 

• az önmegfigyelés tapasztalatainak és mások véleményének hasznosítása 

• az ideális " én"-ről alkotott kép 

II. Tanuláshoz való viszony v.tanulás és munka 6 óra 

• a tanulás mentálhigiéniai szabályainak ismerete és megtartása 

• a kitartás, a tartó erőfeszítés szerepe a tanulásban 

• önellenőrzés, hiányosságok pótlása 

• munkafegyelem, pontosság, teljesítményre orientáltság 

• kreativitás a tanulásban és munkában 

• a pénz világa és a fogyasztás 

III. Egyén és család v.egyén, család,társadalom 3 óra 

• a magyar kulturális örökség, valamint a múlt és jelen nagy magyar tudósainak, felfedezőinek, feltalálói-

nak, művészeinek, politikusainak ismerete 

• aktuális eseményekről való tájékozottság 

IV. Egészséges életmódra nevelés 10 óra 

• a testi-szellemi egészség feltételei 

• harmónia az életmódban, a stresszkezelés módszerei 

• testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 

• szexuális felvilágosítás: nemi működés 

• az egészségmegőrzés, -megelőzés formái 

• az egészségre ártalmas életmód kialakulásának megelőzése 

• baráti-társas együttlét keretei, tartalma, fejlesztő és romboló hatása 

• a " globális" környezetvédelem 

V. Pályaorientáció 3 óra 

• a család pályaválasztási elképzelései 

• ismert foglalkozások, munkahelyi ártalmak és a stressz 

• összefüggés az érdeklődés és pályaelképzelés között, reális lehetőségek 

• egyéni érdeklődés felismerése 

VI. Ünnepek - népszokások 3 óra 

• A szeretet ünnepe 

• Nemzeti ünnepek 

• megemlékezések 
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VII. Aktualitások 5 óra 

VIII. Kirándulás - múzeum 2 óra 

7. évfolyam 

A egyes témekörök lebontása órákra 

I. Egészséges életmódra nevelés 10 óra 

1. A kultúrált magatartás fiúk és lányok között 

2. Fiúk - lányok kapcsolata 

3. Hygiéniás szokásaink 

4. A megjelenés kultúrája 

5. Test és szépségápolás serdülőkorban 

6. Sport vagy Az egészséges életmód megőrzése 

7. Szexuális felvilágosítás - nemi működés 

8. A fejlődő szervezet ellenségei 

9. Szenvedélybetegségek - alkoholizmus 

10. Harmónia az életmódban, a stresszkezelés módszerei 

11. Környezetvédelem 

II. Tanuláshoz való viszony vagy Tanulás és munka 6 óra 

1. Önállóság a tanulásban 

2. Az értelmes tanulás 

3. Fizikai és szellemi munka 

4. A munkafegyelem és pontosság a tanulásban 

5. Ami érdekel, amit szívesen csinálok 

6. A kitartás és erőfeszítés szerepe a tanulásban 

III. Egyén és család vagy Egyén, család, társadalom 3 óra 

1. A család funkciói 

2. Konfliktusok a családban 

3. Az ideális "én" 

4. A család gazdasági közösség, pénz és fogyasztás 

5. A hazánkban élő nemzetiségek 

6. A határainkon túl élő magyarok 

IV. Közösség és személyiség fejlesztése 5 óra 

1. Konfliktusok az osztályban 

2. Igaz barátok az osztályban 

3. Bírálat, önbírálat 

4. Mások szerepe az önértékelésben 

5. Az ember tisztelete 

V. Pályaorientáció 3 óra 

1. Az érdeklődés - pályaválasztás összefüggése 

2. A család pályaválasztási elképzelései 

3. Mesterségek megismerése 

VI. Ünnepek - népszokások 3 óra 

1. Nemzeti ünnepek – X. 23., III. 15. 

2. Megemlékezések – X. 6., II. 25., IV. 16., VI. 4. 

3. A szeretet ünnepe - családi ünnepek 

VII. Aktualitások 5 óra 
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1.  

2. Magatartás - szorgalom értékelés 

3.  

4. Félév értékelése 

5. Éves munkánk értékelése 

VIII. Kirándulás - múzeum 2 óra 

1. Szervezés, értékelés 

Összesen: 37 óra 

8. évfolyam 

A tananyag fő témakörei 

I. Közösség és személyiség fejlesztése 5 óra 

• a közösség céljai, feladatai a tanévre; értékelés, önértékelés 

• az együttélés szabályai, az egyén és közösség 

• kiscsoportok, barátok, klikkek, sztárok, magányosok az osztályban 

• tolerancia, empátia, a konfliktus- és kudarctűrő képesség, feszültségek a társas csoportokban 

• önkritika, egészséges ambíció és akarat 

• gátlások és negatívumok lekűzdése 

II. Tanuláshoz való viszony vagy Tanulás és munka 6 óra 

• az önálló ismeretszerzés fejlesztésének lehetőségei és képessége; iskolán kívüli művelődés, médiatudatos-

ság 

• kezdeményezőkészség, kockázatvállalás, vállalkozási kedv, kooperációs készség, egészséges versenyszel-

lem a közös munkában 

• az önértékelés továbbfejlesztése 

• ismétléssel az ismeretek szilárdságának biztosításáért 

III. Egyén és család vagy Egyén, család, társadalom 3 óra 

• a család szélesebb kapcsolatai 

• gazdálkodás a családban 

• megfelelő szülő-gyermek kapcsolat 

• ízléses, egyéniséget kifejező családi környezet 

• az egyén helye a családban 

• a jog és kötelesség viszonya 

• alapvető emberi jogok ismerete 

• a természet, a műemlékek védelme közös erkölcsi és anyagi érdekünk 

• megalapozott értékítélet, állásfoglalás 

IV. Egészséges életmódra nevelés 10 óra 

• szexuális felvilágosítás: szerelmi kapcsolat, családtervezés 

• baleset-megelőzés, balesetvédelem, házi betegápolás 

• nő és férfi kapcsolata 

• az egészségre ártalmas életmód kialakulásának megelőzése 

• a stresszkezelés módszerei 
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V. Pályaorientáció 6 óra 

• egyéni adottságok — objektív tényezők 

• pályaismeret 

• érdek és érték 

• a továbbtanulás, szakmatanulás lehetőségei, korlátai 

• megjelenés, fellépés 

VI. Ünnepek - népszokások 2 óra 

• Aradi vértanúk ünnepe 

• A szeretet ünnepe 

• Márc.15. 

VII. Aktualitások 3 óra 

VIII. Kirándulás - múzeum 2 óra 

8. évfolyam 

A egyes témekörök lebontása órákra 

I. Egészséges életmódra nevelés 10 óra 

1. Serdülő fiúk - lányok kapcsolata 

2. Kamaszszerelem 

3. Az aktív pihenés, a stresszkezelés módszerei 

4. Helyes napirend - hetirend 

5. Civilizációs betegségek - kábítószerek 

6. Az egészségmegelőzés formái 

7. Házi betegápolás 

8. Szexuális felvilágosítás: nemi, szerelmi kapcsolatok 

9. Családtervezés vagy Házasság - család 

10. Nő és férfi kapcsolata 

II. Tanuláshoz való viszony v. tanulás és munka 6 óra 

1. Hogyan tanuljunk - eredményesség javítása 

2. Sokoldalú ismeretszerzés – médiák 

3. A tanulás, a tudás társadalmi jelentősége 

4. A munka jog és kötelesség 

5. Kreativitás a tanulásban 

6. Teljesítményre orientáltság 

7. A tanulás mentálhígiéniai szabályai 

8. A munka, jog és kötelesség 

III. Egyén és család v.Egyén, család, társadalom 3 óra 

1. Jogaink és kötelességeink 

2. Nyitott szemmel itthon és a világban 

3. A család jelentősége - funkciói 

4. Konfliktusok a családban 

5. A család 
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IV. Közösség és személyiség fejlesztése 5 óra 

1. A közösség céljai feladatai a tanévre: önértékelés 

2. Az együttélés szabályai 

3. Feszültségek a közösségben 

4. Konfliktus és kudarctűrő képesség 

5. Egészséges ambició és akarat 

V. Pályaorientáció 6 óra 

1. A továbbtanulás lehetőségei 

2. Pályaismeret - beiskolázás menete 

3. Érdekek és értékek 

4. Egyéni adottságok - objektív tényezők 

5. Pályaválasztási vita 

6. Az érdeklődés - pályaválasztás összefüggése 

VI. Ünnepek - népszokások 2 óra 

1. Népi hagyományaink, népszokások 

2. Nemzeti ünnepek – X. 23., III. 15. 

3. Megemlékezések – X. 6., II. 25., IV. 16., VI. 4. 

4. A szeretet ünnepe - családi ünnepek 

VII. Aktualitások 3 óra 

1. Magatartás - szorgalom értékelés 

2. Félév értékelése 

3. Éves munkánk értékelése 

VIII. Kirándulás - múzeum 2 óra 

1. Szervezés, értékelés 

Összesen: 37 óra 
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Alapkövetelmény a 8. évfolyam végén 

• legyenek képesek az együttélés szabályainak alkalmazására egyén és közösség viszonyának figyelembevé-

telével 

• legyenek képesek felismerni a társas kapcsolatok jellegzetes formáit, tiszteljék mindenkiben az embert 

• ismerjék és korosztályuknak megfelelően alkalmazzák a legfontosabb érzelmi-etikai normákat 

• személyiségfejlesztésüknek megfelelően éljenek az önismeret, önfejlesztés lehetőségeivel 

• legyenek tisztában a család funkciójával 

• mozgósítsák személyiségük pozitív erőit az értelmes, gazdaságos, eredményes tanulás érdekében 

• legyenek tisztában az alapvető emberi jogokkal 

• ismerjék hazánk kulturális, tudományos örökségét, természeti kincseit 

• tanulják meg szűkebb ( lakás, iskola) és tágabb ( város, ország, az egész Föld) környezetük értékeinek 

felismerését, megóvásának lehetséges módjait az egyéni, közösségi és össztársadalmi szinten 

• ismerjék testük felépítését ( koordináció a biológiával) és szervezetük egészséges működésének alapvető 

feltételeit 

• legyenek tisztában a szenvedélybetegségek egészségromboló hatásával és ennek az egyénre, a családra és 

a társadalomra rótt nehézségeivel és következményeivel ( mind erkölcsi, mind anyagi téren) 

• szexuális ismeretek terén az életkornak megfelelő egészséges érdeklődés alapján legyenek kellően tájéko-

zottak 

• ismerjék és alkalmazzák a munka és az ( aktív és passzív) pihenés harmonikus arányait 

• formálják igényesen, ízlésesen, esztétikusan környezetüket, saját megjelenésüket 

• rendelkezzenek reális pályaelképzeléssel, melyhez figyelembe vették adottságaikat, érdeklődési körüket 

Felhasználható CD-kazetták 

1. Drog-prevencióhoz nevelő-oktató eszközök 

2. Pályaválasztást elősegítő CD-k, DVD-k 


