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Hogyan tartsd egyben az osztályt
osztályfőnöki és erkölcstan órákkal?

Virágozz és Prosperálj AlapítványHogyan tartsd egyben az osztályt?

https://www.viragozzesprosperalj.hu/


Virágozz és Prosperálj Alapítvány

OTT VOLTAK?    MENNYIRE?

Tartsd egyben az osztályt!

1. Elérhető online oktatással?
    - Külső ok
    - Ő az ok
2. Részt vesz ténylegesen?
    - Külső ok
    - Ő az ok



Virágozz és Prosperálj Alapítvány

OTT VOLTAK?    MENNYIRE?

Tartsd egyben az osztályt!

Ha nincs külső ok  ->  Ő az ok
->

(Hogyan érjük őt el?)
Erkölcs vagy etika?



Virágozz és Prosperálj Alapítvány

Különbség?

ERKÖLCS                      ETIKA=

Hogyan tartsd egyben az osztályt?

?



Virágozz és Prosperálj Alapítvány

Különbség

Hogyan tartsd egyben az osztályt?

„Az állami általános iskolában az etika óra helyett 
választható hit- és erkölcstan oktatás 

megszervezésére vonatkozó szabályok”

[ Egy cím a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletből ]



Virágozz és Prosperálj Alapítvány

Különbség

ERKÖLCS                      ETIKA=

Hogyan tartsd egyben az osztályt?



EGY GYAKRAN HASZNÁLT ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR SZERINT

Virágozz és Prosperálj Alapítvány

ERKÖLCS
„A társadalom szempontjából helyesnek tartott emberi 
magatartást, cselekedeteket kötelezően meghatározó, koronként 
és közösségenként változó normák összessége.”

ETIKA
1. (filozófia) Erkölcstan
2. (választékos) Erkölcs. Az etika szabályai.
3. (választékos) Valamely hivatás körében érvényesülő erkölcsi
    elvek összessége.

Hogyan tartsd egyben az osztályt?



ETIKA EGY JOBB ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR SZERINT

Virágozz és Prosperálj Alapítvány

1. A jóra való késztetés; a személy természetes és alapvető 
szándéka a jóra.
2. A felelősség tana. Azon önként és tudatosan vállalt szabályok, 
életmódot szabályozó elvek rendszere és vizsgálata, amelyek 
meghatározzák egy személy, csoport hozzáállását, magatartását, 
gondolkodásmódját, életszemléletét.
3. Egy hivatás erkölcsi szabályai.

Eredet [etika < újmagyar: etika < latin: ethica < görög: ethike < 
ethos (jellem, viselkedés < szokás, életmód)]

Hogyan tartsd egyben az osztályt?



ERKÖLCS HELYESEN

Virágozz és Prosperálj Alapítvány

„Egy nagyobb vagy kisebb közösség szempontjából helyesnek 
tartott emberi magatartást, cselekedeteket meghatározó, 
koronként, helyenként és közösségenként változó normák 
összessége.”

Hogyan tartsd egyben az osztályt?



Virágozz és Prosperálj Alapítvány

Különbség

ERKÖLCS                      ETIKA=

Hogyan tartsd egyben az osztályt?
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BŰNÖZŐ „ETIKÁJA”

ERKÖLCS    

A bűnöző
„etikája”

Hogyan tartsd egyben az osztályt?
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TISZTESSÉGES EMBER ETIKÁJA

ERKÖLCS
A tisztességes 
ember
„etikája”

Hogyan tartsd egyben az osztályt?Hogyan tartsd egyben az osztályt?
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AZ ERKÖLCSÖKET SOK EMBER ETIKÁJA TARTJA FENN

ERKÖLCS
Etika

Hogyan tartsd egyben az osztályt?Hogyan tartsd egyben az osztályt?



Virágozz és Prosperálj Alapítvány

OTT LESZ?    MENNYIRE?

Tartsd egyben az osztályt!

1. Elérhető online oktatással?
    - Külső ok
    - Etika (Ő az ok)
2. Részt vesz ténylegesen?
    - Külső ok
    - Etika (Ő az ok)



Virágozz és Prosperálj Alapítvány

ÉRDEMES MEGERŐSÍTENI vagy FEJLESZTENI

Tartsd egyben az osztályt!

Etika
Tudatosság
Felelősség

Erkölcs
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JÓ HÍR

Tartsd egyben az osztályt!

ETIKA TUDATOSSÁG FELELŐSSÉG ETIKA TUDATOSSÁG FELELŐSSÉG



TUDATOS

Virágozz és Prosperálj Alapítvány

(A szándékos szó, csak szinonima.)

„Éber figyelemmel működő személy. Amikor egy 
személy a szóban forgó dologgal kapcsolatban 
tudással és megértéssel rendelkezik.”

Hogyan tartsd egyben az osztályt?



FELELŐSSÉG

Virágozz és Prosperálj Alapítvány

„Kitartó okozás, elszánt törekvés egy cél elérésére az 
ellentétes vagy eltérítő külső hatások ellenére is. A saját 
magunkra vonatkozó tudatos elképzelésünk, hogy kívánt, 
észszerű hatást okozunk, érünk el; egy cél elérésében 
közreműködőként részt veszünk; egy helyen jelen vagyunk 
úgy, hogy a dolgok ottani alakulására hatunk.”

Hogyan tartsd egyben az osztályt?



ETIKA

Virágozz és Prosperálj Alapítvány

1. A jóra való késztetés; a személy természetes és alapvető
    szándéka a jóra.
2. A felelősség tana. Azon önként és tudatosan vállalt szabályok,
    életmódot szabályozó elvek rendszere és vizsgálata, amelyek
    meghatározzák egy személy, csoport hozzáállását,
    magatartását, gondolkodásmódját, életszemléletét.

Hogyan tartsd egyben az osztályt?



Virágozz és Prosperálj Alapítvány

I. LÉPÉS: SZAVAK JELENTÉSE

Tartsd egyben az osztályt!

TUDATOS
FELELŐSSÉG
ETIKA
ERKÖLCS



Virágozz és Prosperálj AlapítványTartsd egyben az osztályt!

A) Valaki nem volt tudatos
     Valaki tudatos volt
B) Valaki felelőtlen volt
     Valaki tevékenységén látszott a felelősség
C) Valaki nem volt etikus
     Valaki etikus volt

II. LÉPÉS: FOGALMAK MEGERŐSÍTÉSE (név nélkül)



Virágozz és Prosperálj AlapítványTartsd egyben az osztályt!

Mutasd meg nekik az erkölcs és etika közötti 
különbséget akár az ábrák segítségével is!

III. LÉPÉS - Demonstráció



Virágozz és Prosperálj AlapítványTartsd egyben az osztályt!

Mondjanak vagy írjanak 3 példát arra, hogy a társadalom 
vagy egy kisebb csoport valamit erkölcsösnek találna, ők 
mégsem tennék azt meg. Ezek bármilyen kitalált helyzetek 
lehetnek. Például: Mindenki inna körülöttem egy 
házibuliban, én mégsem innék, mert az alkohol nem tesz 
jót egy gyereknek.

IV. LÉPÉS - Példák



Virágozz és Prosperálj AlapítványTartsd egyben az osztályt!

Növeld a szabályok követésének képességét néhány rövid 
videó megtekintésével és átbeszélésével!
Ha rendelkezel hasonlókkal, akkor használd azokat. Ha 
nem, akkor használd a következő lapokon látható linkeket, 
vagy kérd el díjmentes DVD-det itt:

info@pedagoguskonferencia.hu

V. LÉPÉS - Vissza az erkölcsökhöz

mailto:info@pedagoguskonferencia.hu
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Az egészség és tisztálkodás miatt

Törődj magaddal!

https://youtu.be/5KwDNztL5Bw


Virágozz és Prosperálj Alapítvány

Amikor online oktatás miatt otthon van a gyerek, akkor 
fokozottan érvényes: Óvd és tedd jobbá a környezeted!

Óvd és tedd jobbá a környezeted!

https://youtu.be/Fs8G1fM73aM


Virágozz és Prosperálj Alapítvány

A tanulás fontossága miatt: Légy kompetens!

Légy kompetens!

https://youtu.be/HgkxmpTdcxE


Virágozz és Prosperálj Alapítvány

A sok internet használat miatt a Bullying elkerülésére

Virágozz és prosperálj!

https://youtu.be/BZiMMiZzEIA


Virágozz és Prosperálj Alapítvány

Még két lépés:



Virágozz és Prosperálj AlapítványTartsd egyben az osztályt!

Adj nekik egy ilyen kitalált szituációt (a megfogalmazást 
igazítsd a diákok korához):
„Valaki tett valamit, amit nem kellett volna, vagy tennie kellett 
volna, de nem tette. Azon, hogy ez a személy ezt etikusnak 
vagy kevésbé etikusnak éli-e meg, ezen változtat-e az, hogy 
mások tudnak erről vagy sem?”

VI. LÉPÉS – A megértés ellenőrzése



Virágozz és Prosperálj AlapítványTartsd egyben az osztályt!

Dolgozz ki a diákjaiddal egyszerű szabályokat arra az 
esetre, ha online oktatásra kerülne sor. Lényeges, hogy 
együtt készítsétek, hogy magukénak érezhessék, 
amikor arra szükség lesz.

VII. LÉPÉS – TERJESZD KI ONLINE OKTATÁSRA! /1.



Virágozz és Prosperálj AlapítványTartsd egyben az osztályt!

A végén ellenőrizd, hogy szinte mindenki úgy 
látja-e, hogy amit alkottatok, az betartható, de ne 
erőltesd.

VII. LÉPÉS – TERJESZD KI ONLINE OKTATÁSRA! /2.



Virágozz és Prosperálj AlapítványTartsd egyben az osztályt!

Add ki nekik papíron szépen formázva a 
szabályokat, amiket közösen hoztatok. Ha online 
oktatásra kerül sor, add ki nekik újra e-mailben 
vagy azon a csatornán, amin a kapcsolatot 
tartjátok.

VII. LÉPÉS – TERJESZD KI ONLINE OKTATÁSRA! /3.



Virágozz és Prosperálj AlapítványTartsd egyben az osztályt!

Díjmentes előadások pedagógusok számára
az Ön iskolájában:

- Iskolai Agresszió Megelőzése
- Diákok Motivációjának Helyreállítása
- Pedagógusok Kiégésének Megszüntetése
- Iskolai Elfogadás Program
- Etikus Iskola Program

Kérje el az adott program ismertetőjét itt:
info@pedagoguskonferencia.hu

https://www.viragozzesprosperalj.hu/
mailto:info@pedagoguskonferencia.hu
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