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RPI Tanmenetjavaslat  

 

Az ifjúkor 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 

Az ifjúkor kihívásai között ragaszkodni a Bibliai kijelentéshez 

 

Valláspedagógiai célok 

Kognitív cél:  Bibliai alapelvek mentén végiggondolni és megfogalmazni az ifjúkor kérdéseire 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: Az ifjúkor etikai kérdései, Etika kiegészítő modulhoz  

 

Órakeret: 12+2 óra összesen: 14 óra 

 

 

 

 

 

 

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

szám 

Óra címe  Fő hangsúly  Célkitűzések Fontosabb fogalmak Ötletek 

1. Mit jelent az 

ifjúkor? 

Az ifjúkor 

jellemzői  

Az ifjúkor 

sajátosságainak 

megismertetése  

ifjúkor  Beszélgetéshez: "...énekelni és imádkozni igen, mert én 

ezt szeretném" című kisfilm. Linkje: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZpBSzoynUk 

 

2.  Végre szabadon! 

Kirepültem  

A szabadság és az 

önállóvá válás  

A szabadsághoz 

kapcsolódó 

keresztyén etikai 

kérdések 

megbeszélése  

szabadság  

szabadosság 

liberalizmus 

 

Beszélgetéshez: Szabadság című kisfilm. Linkje: 

https://www.youtube.com/watch?v=J_6lroBMft4&t=75s 

Végre szabadon, kirepültem című PPT. Linkje:  

http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei 

 

3.  Anyagi önállóság  Az anyagi javakról 

való gondolkodás  

Az anyagi javakkal 

való helyes sáfárság 

megéléséhez segítés 

sáfárság 

hála 

adakozás 

 

 

Beszélgetéshez: A sáfár online szócikk. Linkje: 

https://tinyurl.com/sjrppqo 

adakozás online szócikk. Linkje: 

https://tinyurl.com/adakozas 

Anyagi önállóság című PPT. Linkje: 

http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei 

4.  Hát én immár kit 

válasszak? 

A párválasztás 

kérdései, 

nehézségei 

A párválasztás 

kérdéseinek 

átbeszélése  

hűség Beszélgetéshez: Hát én immár kit válasszak? – 

párválasztás PPT. Linkje: http://refpedi.hu/ifjukor-

etikai-kerdesei 

5.  Hát én immár ki 

vagyok?  

Az identitás 

kialakulása  

A keresztyén  

identitás 

megtalálásához 

segítés  

identitás  Beszélgetéshez: Istenismeret nélkül nincs igazi 

önismeret című online cikk. Linkje: 

https://www.parokia.hu/v/istenismeret-nelkul-nincs-

igazi-onismeret/ 

6.  Hát én immár mit 

válasszak?  

A pályaválasztás 

kérdései 

A pályaválasztáshoz 

kapcsolódó 

keresztyén etikai 

támpontok 

végiggondolása  

munkamorál 

hivatástudat 

 

Beszélgetéshez: 

A gimnázium után című PPT. Linkje:  

http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei 

7. Összefoglalás  

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=5ZpBSzoynUk
https://www.youtube.com/watch?v=J_6lroBMft4&t=75s
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei
https://tinyurl.com/sjrppqo
https://tinyurl.com/adakozas
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei
https://www.parokia.hu/v/istenismeret-nelkul-nincs-igazi-onismeret/
https://www.parokia.hu/v/istenismeret-nelkul-nincs-igazi-onismeret/
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei
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8. Új közösségek, új 

barátok, új 

időbeosztás! 

Közösségi és 

baráti kapcsolatok  

A közösségi 

kapcsolatok  

barátság Beszélgetéshez: Közösségbe tartozás című PPT. Linkje: 

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

9. Kudarcok az 

ifjúkorban 

Az ifjúkor 

kihívásai és az 

esetleges kudarcok 

feldolgozása  

Az ifjúkor 

dilemmáinak közös 

feltárása és 

megoldási 

lehetőségek keresése  

dilemma  Beszélgetéshez: Kudarcok című PPT. Linkje: 

http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei 

 

10. A gyermekvállalás 

felelőssége 

Isten ajándéka a 

gyermek 

A családalapítás 

kérdéseinek és 

nehézségeinek 

átbeszélése  

gyermekvállalás  Beszélgetéshez: A gyermekvállalás című PPT. Linkje:  

http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei 

 

11. Hát én immár 

hogyan válasszak? 

Értékrendek és 

közéleti felelősség 

Társadalmi 

felelősségünk és 

keresztyéni 

szerepvállalásunk 

végiggondolása 

választás  

közélet 

Beszélgetéshez: Hogyan válasszak? című PPT. linkje: 

http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei 

 

12. Itt is lehetek 

református? 

Református 

fiatalnak lenni  

Az etikus református 

keresztyén életvitel 

lehetőségeinek 

megbeszélése  

református  Beszélgetéshez: A reformáció meghívó életmódváltásra 

című online cikk és interjú. linkje: 

https://reformatus.hu/mutat/16772/ 

13. Pillantás a jövőbe A felnőttkor 

szakaszai és 

fontosabb 

dilemmái 

A felnőttkor és a 

jövő dilemmáinak 

közös áttekintése  

reménység Beszélgetéshez: Pillantás a jövőbe című PPT. Linkje:  

http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei 

 

14. Összefoglalás      

 

 

http://rpi.reformatus.hu/koh%C3%A9zi%C3%B3s-pptk
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei
https://reformatus.hu/mutat/16772/
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei

