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RPI Tanmenetjavaslat  

 

A serdülőkor etikai kérdései  

Etika kiegészítő modul  

 

A tanmenetjavaslat a Magyarországi Református Egyház Hit- és Erkölcstan Kerettanterve alapján  

az Alap és Kiegészítő modulok, a Református hit- és erkölcstan taneszközcsalád (RPI, Kálvin Kiadó) 

és a www.refpedi.hu honlapon elérhető anyagok felhasználásával és azokkal összhangban készült. 

 

 

Tanmenetjavalat a középiskolai református hit- és erkölcstan tantárgy oktatásához  

 

Fő hangsúly 

A tinédzser kor kihívásai között ragaszkodni a Bibliai kijelentéshez 

 

Valláspedagógiai célok 

Kognitív cél:  Bibliai alapelvek mentén végiggondolni és megfogalmazni a tinédzser kor kihívásaira adható válaszokat. 

Affektív cél: A személyes etikai döntéshelyzetek felismertetése és a keresztyén etikai értékek mentén való döntésekhez segítés. 

Pragmatikus cél: Bátorítás a keresztyén etkai alapelvek életvezetésben való alkalmazására. 

 

Tanmenetjavaslat: A serülőkor etikai kérdései, Etika kiegészítő modulhoz  

 

Órakeret: 15+4 óra összesen: 19 óra 

 

 

 

http://www.refpedi.hu/
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Sor-

szám 

Óra címe  Fő hangsúly  

 

Célkitűzés Fontosabb 

fogalmak  

Digitális ötletek 

1. Mit jelent tinédzsernek 

lenni? 

A tinédzser kor 

jellemzői  

Az önismeret 

fejlesztése a tinédszer 

kor jellemzőinek 

áttekintésével  

tinédzser  Beszélgetéshez: A pubertás kor jellemzői. Linkje:  

https://tinyurl.com/pubertas 

 

2. Identitás: a testi és lelki 

tükör – és zavarai 

Mit üzen a test és a 

lélek számunkra  

Saját testi-lelki 

„rezdülések” 

megértéséhez segítés  

identitás 

jó 

rossz 

Beszélgetéshez: Az identitás fogalma, online 

szócikk. linkje: https://zanza.tv/fogalom/identitas 

Bagdy Emőke klinikai szakpszichológussal készült 

interjú az identitás témában. Linkje:  

https://haon.hu/eletmod/az-identitas-kulcsa-a-lelki-

fejlodesben-rejlik-3175795/ 

 

3. Lázadásaink Élet az a lázadások 

és a lelki viharok 

között 

 

 

Személyes indulatok 

és lázadások 

felismertetése  

bűn 

ellenállás 

alkalmazkodás 

Beszélgetéshez: A bűn fogalma, online szócikk. 

Linkje: https://tinyurl.com/r6t9rqz 

 

4.  Értékes – de mitől? 

Értékrendjeink 

Értékrendek, 

értékrendszerek 

áttekintése   

 

 

Saját értékrend 

végiggondolása, 

megfogalmazása  

érték 

értékes 

értékrend 

Beszélgetéshez: Nekem az érték… című riportfilm, 

6:31 perc. Linkje:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zk9rUOyMpgU 

 

5. Mi és mások: közösség 

és barátok 

Közösségek és 

barátságok 

 

Érzékenyítés: A 

közösséghez tartozás 

fontosságának 

hangsúlyozása 

lelki közösség 

barát 

Beszélgetéshez: Közösségbe tartozás ppt. Linkje:  

http://rpi.reformatus.hu/koh%C3%A9zi%C3%B3s-

pptk 

 

6. Mi és mások: élet a 

családban, a szülők 

tisztelete 

Élet a családban 

 

A családban betöltött 

szerepek, feladatok 

közös végiggondolása  

kölcsönös tisztelet Beszélgetéshez: Az ötödik parancsolat ppt. Linkje: 

http://rpi.reformatus.hu/Tizparancsolat 

 

7. Mi és mások: az önálló 

élet kezdetei 

A személyiség 

formálódása és az 

Az önállósulás 

nehézségeinek és 

önállóság Beszélgetéshez: A személyiség fogalma, online 

szócikk. Linkje: https://tinyurl.com/a-szemelyiseg 

https://tinyurl.com/pubertas
https://zanza.tv/fogalom/identitas
https://haon.hu/eletmod/az-identitas-kulcsa-a-lelki-fejlodesben-rejlik-3175795/
https://haon.hu/eletmod/az-identitas-kulcsa-a-lelki-fejlodesben-rejlik-3175795/
https://tinyurl.com/r6t9rqz
https://www.youtube.com/watch?v=Zk9rUOyMpgU
http://rpi.reformatus.hu/koh%C3%A9zi%C3%B3s-pptk
http://rpi.reformatus.hu/koh%C3%A9zi%C3%B3s-pptk
http://rpi.reformatus.hu/Tizparancsolat
https://tinyurl.com/a-szemelyiseg
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önálló élet 

kialakítása  

buktatóinak közös 

végiggondolása 

 

személyes 

felelősség  

 

 

8.  Összefoglalás      

9. Számonkérés      

10. Mi és mások: a 

gyülekezet és az 

ifjúsági csoport 

Élet a gyülekezetben A református 

gyülekezethez, mint 

közösséghez való 

tartozás fontosságának 

kiemelése 

gyülekezet 

ifjúsági csoport 
Szemléltetéshez:  

Kereszytén ifjúsági szervezetek:  

http://uj.refisz.hu/index.html 

http://sdg.org.hu/ 

 

11.  Erkölcs a szerelemben A szerelem 

keresztyén 

megközelítése  

Annak 

végiggondolása, hogy 

mit tanít a Biblia a 

szerelemről  

szerelem 

szexualitás 

hűség 

 

Beszélgetéshez: a hűség fogalma online szócikk. 

Linkje: https://tinyurl.com/vhy3e93 

 

12. Konfliktusok és 

krízisek az ember 

életében 

A konfliktusok 

szerepe az 

életünkben és a velük 

való megküzdés 

lehetőségei 

A konfliktusok 

megértéséhez és azok 

leküzdéséhez segítés 

krízis 

konfliktus 

 

Beszélgetéshez: Valóság-e, ami nem hat? című 

előadás Miklós Vecsei H.TEDxYouth@Budapest 

Linkje:  

https://www.youtube.com/watch?v=TyJYgXTpdLc 

 

13.  Mindennapi 

veszteségeink és 

keresztyén válaszok 

Élet a veszteségek 

között 

A veszteségek 

feldolgozásához 

segítés  

veszteségek 

gyász  

Beszélgetéshez: Hogyan dolgozzuk fel a 

veszteségeinket? című online cikk. Linkje:  

https://tinyurl.com/gyasz-feldolgozas 

 

14.  Szemben az 

elmúlással: 

öngyilkosság, halál, a 

haláltól való félelem és 

keresztyén válaszok 

Keresztyén válaszok 

az elmúlásra, a 

halálra és a 

feltámadásra 

Annak érzékeltetése, 

hogy Jézusra mint 

segítőre lehet 

számítani a 

halál  

elmúlás 

félelem 

Beszélgetéshez: Szomorúság című rövidfilm,  

Bölcsködések - Bölcsföldi András videórovata a 

Parókia portálon. 2:41 perc. Linkje:  

https://www.youtube.com/watch?v=1jIL4XHM_po 

 

http://uj.refisz.hu/index.html
http://sdg.org.hu/
https://tinyurl.com/vhy3e93
https://www.youtube.com/watch?v=TyJYgXTpdLc
https://tinyurl.com/gyasz-feldolgozas
https://www.youtube.com/watch?v=1jIL4XHM_po
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legnehezebb 

életkérdések között is 

15.  Irányító vagy 

irányított? Vágyak és 

kísértések 

Élet a kísértések 

között 

A kísértések közötti 

kitartáshoz segítés és 

bátorítás a Szentírás 

igéihez való hűségre 

vágy 

kísértés 

Beszélgetéshez: a kísértés fogalma online szócikk. 

Linlje:  

https://tinyurl.com/kisertet 

 

16.  Amikor a jövő a tét: 

Környezetvédelem a 

gyakorlatban 

A környezetvédelem 

keresztyén 

megközelítése  

Mit tehetünk a 

teremtett világért? 

Személyes 

felelősségünk közös 

végiggondolása  

 Beszélgetéshez: Környezetvédelem – A szeretet 

forradalma Koppány Mangel előadása 

TEDxYouth@Budapest 

18:14 perc. Linkje: 

https://www.youtube.com/watch?v=d27xa9C33h4 

 

17.  Összefoglalás     

18.  Számonkérés      

19.  A modul témáinak 

áttekintése  

projektóra keretében 

    

 

https://tinyurl.com/kisertet
https://www.youtube.com/watch?v=d27xa9C33h4

