
 

 

 

 

 

 

Napjaink erkölcsi nevelésének kérdései 
 

Programleírás 
 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:  

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ,  

Magyarország, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (e-mail cím, telefonszám): 

Bogáthné Erdődi Judit, bejudit@pszk.nyme.hu, +36-94-519-600, +36-30-501-8313 

Gerölyné Kölkedi Éva, gerolyne@pszk.nyme.hu, +36-94-519-632, +36-30-905-5616 

 

 

Célcsoport: általános iskola felső tagozatán és középiskolában tanító pedagógusok 

 

A képzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy az azt elvégző, erkölcstant tanító tanárokat képessé tegyük az 

új tantárgy oktatására, képzés végére a résztvevők ismerjék meg az erkölcstan 

oktatásának céljait, főbb területeit, - a résztvevők kellő jártasságra tegyenek szert 

szakmódszertani kérdésekben. - a résztvevők legyenek képesek arra, hogy tanítványaik 

számára megragadhatóvá tegyék azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi 

együttélés bevett normái alapulnak, - az erkölcstant tanító tanárok váljanak képessé az 

erkölcsi választási helyzetek közös elemzésére és ezeknek a diákok számára való 

továbbítására. 

 

A képzés főbb tartalmi elemei: 

 Az ember, mint erkölcsi lény (előadás). Érték és nevelés (gyakorlati foglalkozás) 

 Az ember, mint szellemi, társas és testi lény, a személyiség fogalma, az emberi 

kapcsolatok; a test kultúrája. Az önismeret szerepe az erkölcsi magatartásban 

(önismereti foglalkozás) mint erkölcsi lény (előadás). Érték és nevelés (gyakorlati 

foglalkozás) 

 Az erkölcsi érzék fejlődése, a lelkiismeret fogalma, a szégyen és a bűntudat, az 

értelem és érzelem 

 Az élet tisztelete. 

 Az etikatanítás sajátosságai. Találkozás Vas megyei pedagógusokkal, a 

köznevelés hazai és külhoni aktualitásai (nemzetiségi oktatás, erkölcsi nevelés, 

pedagógus életpálya) - kerekasztal 
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A képzést helyismereti és kulturális programok egészítik ki. 

 

A képzés módszerei: 

A továbbképzésen az interaktív, gyakorlati jellegű foglalkozásmódszerek vannak 

túlsúlyban, a csoportfoglalkozás, a párbeszéd kiegészül a korszerű IKT alapú 

szemléltetéssel. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

A képzés végére a résztvevők - legyenek képesek az erkölcsi, etikai gondolkodásmód és 

érvelésmód elsajátítására és átadására. Ismerjék meg a helyes emberi magatartás és a jó 

döntés vezérelveit, az erények mibenlétéről folyó – a civilizáció történetével egyidős – 

diskurzusban kiérlelt főbb álláspontokat, értékelveket és érvelési módokat. Legyenek 

jártasak a különböző etikai diszciplínákban, képesek legyenek ötvözni a leíró 

tudományokat a normatív etikával és erkölcstannal, és ebből egy holisztikus rendszert 

alakítsanak ki úgy, hogy mindezek egyszerre szolgálják: az értékrend kialakulását és 

megszilárdulását, az értékek közvetítésének és a képességek fejlesztésének kereteit és 

lehetőségeit, az önismereti és erkölcsi, valamint a kapcsolatkultúrára és a közéleti 

szerepre való nevelést. 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

 

Tervezett időpont: 2014. július 28-augusztus 1. 

 

A továbbképzés javasolt időtartama (érkezés napja – távozás napja):  

2014. július 27. este vagy július 28. délelőtti órákban, a képzés délben kezdődik a 

délelőtti regisztráció után. A zárás 2014. augusztus 1-én délután 14.00 órakor történik. 

 

Tervezett helyszín (pontos címe, elérhetősége, megközelítése): 

A szállás: Claudius Hotelben lesz (9700 Szombathely, Bartók Béla u.39.) 

GPS adatok: GPS: LAT: 47°13' 59.04" / LON: 16°36' 12.56";  

térkép: http://www.claudiushotel.hu/index.php/hu/terkep 

A képzés: NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ konferenciaterme 

(9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.).A szállásról 10 perces sétával elérhető. A 

képzési helyszín egy épületben van a NymE Savaria Egyetemi Központ Központi 

Könyvtárával és pedagógiai szakkönyvtárával, korszerű, internet eléréssel rendelkező 

számítógépes termekkel. Légkondicionált. 
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