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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 3. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

ETIKA  

 

- Rendelkezzen a tanuló életkorának megfelelő reális képpel, és legyen tisztában saját külső 

tulajdonságaival, legfontosabb személyi adataival.  

- Legyen képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.  

- Legyen képes kapcsolatba lépni és kommunikálni környezete tagjaival.  

- Érezze, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a saját és közösség életében.  

- Bepillantást nyerjen más népek, nemzetiségek kultúrájába. 

- Tudjon véleményt alkotni képsorról, állításokról, eseményekről, különböző helyzetekről! 

-Értse, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit 

elődeink hoztak létre. 

-Legyen képes megérteni a szabályok jelentőségét a közösségek életében. Tudja betartani a 

megértett szabályokat és tudjon részt venni szabályok kialakításában. 

 

Tudjon válaszolni a következőkre:  

 

Ilyen vagyok 

-Újra együtt-Fejlődés-Önismeret-Hősök és példaképek 

Képes legyen megfogalmazni miben változott, fejlődött! Képes legyen észrevenni életkorából 

adódó testi és személyiségbeli változásokat! Tudja megfogalmazni milyennek látja magát jelen-

leg, miben szeretne változni, fejlődni, mit szeretne megtanulni. Vegye észre mi kell ezeknek a 

céloknak az eléréséhez! Ismerje fel, hogy az emberek sokszínűek. Gondolkodjon nyitottan! 

Tudja reálisan értékelni saját viselkedését, tulajdonságait! Tudjon felsorolni és véleményt 

alkotni a különböző viselkedésformákról! Tudjon elfogadni másokat, tudja saját viselkedését is 

elemezni! Tudja megfogalmazni mit gondol az önző és önzetlen viselkedésről! Vegye észre a 

környezetünkben lévő jó példákat, megbecsülendő tetteket! Tudja megnevezni saját példaképét 

és megindokolni azt! 

 

 

-Társak között 

A szavakon túl-Félreértés-Megértés-Családi kapcsolatok-Barátság 

Képes legyen kommunikációt kezdeményezni a megfelelő viselkedésforma alkalmazásásval! 

Törekedjen arra, hogy mindig világosan fejezze ki magát! 
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Képes legyen megfogalmazni örömét, bánatát, problémáit, amelyek családi életükkel kapcsola-

tosak. Ismerje az összetartozás, szeretet, bizalom, empátia, megértés, felelősség, együttlét, szol-

idaritás fogalmát! 

Barátságot hogyan tud kialakítani, teremteni és fenntartani kortársaival? Konfliktusok és 

megoldásaik. Legyen képes egyszerű társas konfliktusokat helyesen megoldani! 

 

 

Közösen 

Ahonnan jövök 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom azokkal a családtagjaimmal, akikkel együtt 

lakom? Vannak-e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem közös lakásban lakunk?  

Hogyan tudjuk segíteni egymást? Vannak-e szabályok a családban, amelyeket be kell tartani? 

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a kapcsolatom? Mit jelent számunkra 

az, hogy rokonok vagyunk?  

Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi mindenben különbözhet egyik család a 

másiktól? 

A mi osztályunkban 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren tavaly óta? Melyek az én közös-

ségeim az iskolában és az iskolán kívül? Miért fontos az osztályon, csoporton belüli 

együttműködés? 

Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a hétvégém? És milyen számomra egy ünnep-

nap vagy az iskolai szünet egy napja?   

Miért fontosak a szabályok? Mit okozhat a be nem tartásuk? Mit tudok a saját iskolai 

hagyományainkról, szokásainkról? 
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