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Meghívó akkreditált pedagógus-továbbképzésre  

A továbbképzés megnevezése: Felkészülés az etika oktatására (60 óra) 

Alapítási engedély szám: 82/199/2012  

A kurzust dr Lányi András vezeti. 

Fő tematikai egységek: 

Az etika kerettanterv értelmezése. 
Az erkölcsi lény. A filozófiai antropológia alapfogalmai. 
Etikai alapfogalmak.  
Görög erkölcsfilozófusok. Arisztotelész az erényről és a boldogságról. A jó élet télosza.  
A keresztény valláserkölcs alapjai. A zsidó-keresztény erkölcsi gondolkodás stádiumai a Bibliában. 
A szeretet nemei.  
Elkötelezettség és világnézeti semlegesség. Létezik-e konszenzus-etika, s ha nem, hogyan lehet 
tanítani? 
Augustinus a szabad akaratról. A sztoikusok. Marcus Aurelius. 
Vita az emberi természetről és a természetjogi felfogás átalakulása az újkorban: Hobbes, Locke, 
Hume. Etikai szenzualizmus. Pragmatikus etika. 
A törvényhozó ész: Spinoza és Kant etikai racionalizmusa. Kant etikai formalizmusa és bírálói. 
Lehetséges-e materiális értéketika a modernitásban? 
Az ember szabadsága és erkölcsi kötelességeinek természete az egyes irányzatok szerint.  
Egyéni és csoportos feladatmegoldás, számonkérés, értékelés az etikaórán. 
A francia felvilágosodás morálfilozófusai: Rousseau, Diderot, Constant. Az etikai liberalizmus. Az 
angolszász utilitarizmus: Bentham, J. S. Mill. 
Erkölcs és politika. Törvénykövetés és egyéni meggyőződés.  
A szólás szabadsága és felelőssége.  
Média-etika az iskolában: módszerek és dilemmák. 

A jelentkezés és a képzésbe való bekapcsolódás feltételei: 

Egyetemi szintű pedagógus végzettség (történelem, magyar, társadalomismeret vagy filozófia 

szak)  

A felsorolt feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat a képzés indulásakor kell bemutatni. 
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A képzés helye, címe: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.  

A képzés időtartama: 2015. augusztus 24. – 2015. szeptember 26.  

Képzési napok: Augusztus 24-27. Szeptember 11-12., 18-19., 25-26.  

A képzés óraszáma: 60 óra  

A képzés elvégzését igazoló dokumentum formája: Tanúsítvány  

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

A záró értékelés: Házi dolgozat készítése.  

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a foglalkozások 80 %-án való részvétel, és a házidolgozat 

leadása. 

A felkészítésre írásban lehet jelentkezni a csatolt jelentkezési lap visszaküldésével. 

Részvételi díj: 60 000 FT. / fő.  

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 10. 

 

Kapcsolattartó: Katona Erzsébet 

E-mail: katona.erzsebet@ofi.hu 

Telefon: +36307087873 
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