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1) Mi a HDC? 
A Human Dignity Curriculum (rövidítve: HDC) nyolc évfolyam számára biztosít olyan tananyagot, 
melynek segítségével a tanulók megérthetik és kifejezhetik emberi méltóságukat, jobban 
megérthetik az emberi méltóság és az emberi szabadság kapcsolatát, és segítséget kapnak 
emberségük megerősödéséhez-növekedéséhez. 
A tananyag kiválóan alkalmas a szociális kompetenciák fejlesztésére, testi-lelki egészségnevelésre, 
az énkép és az önismeret fejlesztésére. Ezeket a területek a Nemzeti Alaptantervnek is kiemelt 
elemei. 
 

2) Milyen főbb témákat érint a HDC? 
 Miben különbözünk és miben hasonlítunk más élőlényekre?   
 Mi az emberi méltóságunk alapja?  
 Milyen erősségeink vannak, hogyan használhatjuk ezeket a közösség javára?  
 Milyen rossz szokásaink vannak, mit tehetünk ellenük?  
 Hogyan fejezzük ki jó és rossz érzéseinket megfelelő, elfogadható módon?  
 Jó és rossz döntéseinkről: milyen következményeik vannak az életünkben? 
 Mit jelent a barátság, miért olyan értékes kincs? Barátként mi a feladatunk, hogyan segíthetjük 

egymást egyre jobb emberré válni?  
 Mit jelent mások tisztelete, hogyan fejezhetjük ki?  
 Mit jelent a szeretet, és milyen formában élhetjük meg?  
 Milyen érzelmeink vannak, és hogyan élhetjük meg őket mások méltóságát tiszteletben tartva?  
 
A témák egyetemes emberi értékeket közvetítenek és a diákok életkorához igazítva bukkannak fel.  
Az órai feladatok célja, hogy minél életközelibbé, gyakorlatiasabbá tegyék az elvont fogalmakat, 
közös gondolkodásra és cselekvésre sarkallják az osztályt.  
A témák megvitatása, feldolgozása az osztályközösség alakulására is jó hatással lehet, segítheti a 
bizalmi légkör kialakítását, egymás elfogadásának és tiszteletének megalapozását, de az egyéni 
önismeretet is alakítja. Vagyis: amiről elméletben tanulnak a diákok, azt rögtön gyakorolják is.  

 
3) Milyen támogatást kapnak a tanárok? 

A tanárok az általuk tanított korosztályra szabott tanári kézikönyvet kapnak a kezükbe, melyben 
megtalálható az adott évfolyam számára megírt teljes tananyag magyar nyelven: azaz a tanulási 
célkitűzések, tanórák részletes menete, felhasználandó anyagok, nyomtatványok, ajánlott cikkek 
és videók, játékok és mondókák, szemléltető eszközök kivetítésre/fénymásolásra/nyomtatásra 
kész példányai.  
Az óravázlat rendkívül részletes, az előző órán tanultak ismétlésére építve vezeti be az új 
ismereteket, melyeket játékos és interaktív formában be is gyakoroltat.  
A tanári instrukciókban megtalálható minden elméleti anyag, kérdés-opciók, a játékok leírásai, 
valamint az előkészített feladatlapok is. A pedagógus az adott osztályhoz igazíthatja a tananyagot; 
ehhez kiegészítő feladatokkal és ajánlásokkal kap segítséget. 
A tanári kézikönyv annyira részletes, hogy nincs szükség más felkészülésre, kutakodásra és egyéni 
anyagok összeállítására.  
 

4) Hány tanóra szerepel a tananyagban?  
Minden évfolyam számára 15, egyenként 30 perces tananyag áll rendelkezésre. Ezek a 
foglalkozások a tanár belátása szerint összevonhatóak, így az anyag tanításának ütemezése a tanár 
döntése lehet. A tananyag iskolai projektnap, egészségnap keretein belül is tanítható.  
 

5) A tanároktól milyen előkészületet kíván egy tanóra megtartása?  
Az órák előkészületeként a tanóra menetének tanulmányozása és a feladatlapok kinyomtatása, 
esetleg a technika beállítása elegendő. A tanári kézikönyv minden segítséget megad az 
élményszerű tanításhoz, az olyan komoly és fontos témák, mint önzetlenség, tisztelet, barátság stb. 
közös és értékelvű feldolgozásához.  
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Nagy előnye a tananyagnak, hogy nem pusztán elméleti síkon beszél ezekről a fontos fogalmakról, 
hanem a tanulók tapasztalataira épít, és tettekre sarkall – vagyis nem pusztán tanulnak az emberi 
méltóságról, hanem apró lépésekben el is kezdik ezt gyakorolni – előbb az óra keretein belül, majd 
mindennapi életükben is.  
 

6) Lesz az anyaghoz szakmai vezetés?  
A tananyag alapos kidolgozottsága miatt a tanárok önállóan is elkezdhetik annak tanítását. Azok 
számára azonban, akik szeretnének személyes konzultációt, 2021. május 4-én 16:30 órakor 
online tájékoztató előadást tartunk. A tájékoztató előadás során a tanárok személyesen is 
feltehetik kérdéseiket az alapító szervezet regionális koordinátorának. Az alapító szervezet 
szakmai koordinátora a tananyag magyarországi oktatása során felmerülő további kérdésekkel is 
megszólítható lesz. A tájékoztató előadás iránt érdeklődő szakemberek jelentkezését az 
emberimeltosagtananyag@gmail.com e-mail címen várjuk.  
 

7) Milyen eszközök szükségesek a HDC tananyag tanításához?  
Mivel a tananyag alapvetően az interaktív óravezetésre épít, ezért a diákok életkorának  
függvényében játékos feladatok, feladatlapok sablonjai találhatóak a tankönyvben, amelyeket 
megfelelő példányszámban ki kell nyomtatni. Emellett több dal is szerepel a tananyagban, 
melyekhez CD-lejátszóra/hangfalra/laptopra, néhány óra esetében pedig a videók 
megtekintéséhez projektorra, vetítővászonra, hangfalra lesz szükség. Minden tankönyv 
tartalmazza az adott órához szükséges eszközök felsorolását, a pedagógust ez is segíti az 
előkészületben. A tanulók páros és csoportmunkában is dolgoznak, de szerepel frontális tanítás és 
közös feladatmegoldás is. A változatosság élményszerűvé teszi a tanórákat, és segít fenntartani a 
diákok érdeklődését. 
 

8) Milyen előkészületekre van szükség, milyen óra kereteibe fér bele  a HDC?  
Az Emberi Méltóság Tankönyvben minden szükséges ismeret és kiegészítő anyag megtalálható 
olyan részletességgel, hogy az alapján bármilyen szakos pedagógus megtarthatja az órát. Kiválóan 
beépíthető osztályfőnöki órák vagy etika- és hittanórák kereteibe. A pedagógusnak csupán az óra 
menetét kell tanulmányoznia a tankönyvből, valamint kinyomtatni, előkészíteni a megadott 
feladatlapokat és kiegészítő anyagokat, amelyek mindegyike megtalálható az óravázlatot követő 
oldalakon. 
 

9) Mennyire épül egymásra a 8 évfolyam tananyaga? 
A tananyagok egymástól függetlenül, minden előismeret nélkül taníthatók a megfelelő 
korosztálynak-évfolyamnak, vagyis nem szükséges a korábbi évek tananyagának előzetes átadása. 
Mivel egy-egy korosztálynak megfelelő mélységben dolgoztuk ki a feladatokat és témaköröket, így 
akár egymást követő években, egymásra épülve is tanítható ugyanazoknak a tanulóknak. A 
változatos feladatok és kérdésfelvetések miatt nem válik unalmassá a tananyag, sőt, az ismétlés 
akár segítheti az ismeretek még mélyebb elsajátítását, az értékek bensővé válását. 
 
A HDC tananyag licencjogát a 2020-2021-as tanévben a Katolikus Szeretetszolgálat  a 
magyarországi iskolák számára pályázat útján ingyenesen biztosítja – a pályázat azonban 
más anyagi támogatást nem tud nyújtani az iskoláknak. Sikeres pályázat esetén az 
intézmény az általa igényelt évfolyamra korlátozás és megkötés nélkül kapja meg a 
licencjogot. 
A pályázati anyag itt érhető el: https://www.szeretetszolgalat.hu/emberi-meltosag-
tananyag-c-palyazati-felhivas 
További információ: +36 30 46 40 601; emberimeltosagtananyag@gmail.com 
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