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A bölcsosség a mindennapi élet része, természetesen ncírl a nagy filozófusok taníásainak-

ismoroto, hanem a bölosesség életirányító funkciója értelmében. Ezért fonto§, hogy a
felnövekvő ifiúság megismerje a bölcselet és az éíet kapcsofatát.
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átfogó horizontjában ,,gondolkodik" a létíő1. A teljesség felől és a teljesség megértésének
igényével kőzelit a létezőhöz. Globalizálődő korunkban a f/rozőfta jelentősége nő, mert
segithet a iájékozó<iásban, viiágképiink megteremtésében, az információözön céiszeni
szelektáltísában és felbasználásába;r-

A tantargy tanítási anyagának megielölése a filozófia meghatarozásának nehézségéből
adódik. Nem létezik egy igaz fúozőfia, hanem csak kérdések vannak, melyek nagy része
állandó: és válaszok, amelyek az emberi gondolkodás történetében igen különbözőek. Jaspers
szerint a fJJozőfta úton-levést jelent. Létiogosultságát ma is az ember azon értelmi-&zelmi
igénye adja, mely a világmindenség egészének megértésére irányul, ami ígaz lehet akkor is,
ha éppen a megértés lehetetlenségével szembesülünk. Ennek az lgénynek a felkeltésérc,
illetve megerősítésére nnar a középiskolában is lehetőség és sz,jkség van.
A középisks|azfuő szakaszában, hcti ogy órában a tanlárgy eélja természetesen nem lchet az,
hogy a tanulók részletes és alapos ismereteket, illetve tájékozottságot szerezzenek akár csak
az ewtőpai fiiozófiai gondolkodás két és fel évezredes ftjlődésértíl, problérriáiriak iiiériieietleii
gazdagságától. az utóbbiak megoldására tett megújuló erőfeszítések során felhalmozódott
páratlan szellemi tőkéről.

A megvalósítható céinak ennél sokkai szerényebbnek keli iennie, és eisösorban a
következő szempontokat kell a középpontb a állitania:

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat a ftlozófta sajátos, az embei. szellem minden
mas tevékenységi formájától különböző gondolkodásmódjáról.
Alakuljon ki benntik az emberi léttel kapcsolatos kérdések feltevésének és az önálló
vá,laszkeresésnek a képessége: ébredjen fe! bennük az igény. hogy felisnrerjék saját
koruk lénycgi problémáit és reflektáljanak a felvetődő kérdésekre.
Ismerjék fel a filozófiának más szellemi területeket integráló és szintetizáIő szerepét,
értékhordoző voláL-
Ismerjék fel azt, hogy a frlozófia a közös európai kultúra egyik pillérc.
Alakuljon ki bennük az egészséges kritikai szemlélet és a tárgyszerű, indulatmentes
vitakultura. Sajátítsak el a logikus érvelés, a vitatkozás szabáIyait. Szerezzenek
tapasztalatokat arról, mit jelent a különböző nézetek és vitapozíciók tisáelete, a
tolerancia. Tudatosuljon bennük, hogy a vita alapla az altematívék számbavétele és a
váIasztás szabadságának, illetve a szúadság korlátainak tudomásulvétele.
Ismerjék fel, hogyan segítheti mindennapi életíiket afilozőftaés a tudomrány.

Jussarrak el arrrrak felisulorésére, tlogy a filozófia negy prob!émáL örök emieri
kérdósekből fakadnak, s így a régi korok filozőftáí nem Boros bölcseletek, hanem
általános emberi problémáinkra adott válaszlehetőségek.
Lássák be, hogy a filozórlai kérdések és a rajuk aclott váiaszok morális tartalmakat is
hordoznak, s hogy minden embemek állást kell foglalnia az erkölcs kérdéseiben.
Tudatosuljon bennük, hogy az a hiteles személyiség, akinek a gondolkodása, a szavai
és a tettei szinkronban vannak egymással.
A tantargy szétmára rendelkezésre álló szűk idókeretek arra elegendők, hogy a

tanulókban felébred_ien az érdeklődés a filozófia iránt. A fent leírtak megvalósulása ielerrtős



méftékben hozzájarulhat ahhoz, hogy az éretté nyilvanított tanu!ók erkölcsileg fele!ősen
gondolkodó, kiegyensúlyozott, hannonikus személyisógekké vá§anak.

A filozófiaoktatás az általános fejlesáési területek közül az erkölcsi nevelést, a
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nevelést, a rnásokórt vállalt felelősség és az önkéntesség, valarnint a ftnntarthatóság és a
környezettudatosság fontosságát tímogatja sajátos tartalmi elemein, valamint
tevékenységformáin keresztüi. Sajátos eszközeivel hozzájitruI a szociáiis és áiiampoigári
kompetencia, a kezdeményezőkészség és vál7alkozói kompetencia, valamtnt a digitális
kompetencia tökéletes ítéséhez.

A tanár a tanulói igényeknek és az iskola sajátosságainak megfelelően dönthet arről,
hogy a tanulók milyen mélységben és módszerrel sajátítsák el a felsorolt ismeretegységeket,
továbbá mérlegelheti, hogy az ajránlott f:Jozóflat szövegek közül hrányat és milyen
terj edelemb en do|gozzanak fel.

Tematikai erység A filozófia Orakeret
2 óra

Előzetes tudás A filozófia és az etika viszonva.

A tematikai erység
nevelési-fejlesztési

céljai

A színtetizáló gondolkodás fejlesáése, összefiiggések meglátása, a
fi! ozóíiai ször,egek saj áto s nyelvezetének me gismerése, me gközelítési
módszeroinek olsai átítása"

lsmeretek/feilesztési követelménvek kaocsolódási nontok

A filozófia fogalma, tárgya, eredete.
A fúozőfta és a többi tantÁrgy kapcsolódási pontjainak
összefogialasa.
A íilozófia, a vallás, a művészetek és a tudományok közös és eltérő
jellemzőinek felismerése.
A tudományterületek létrej öttéhe z víszonyított f/'ozőfia
elsődlegességének és refl exív j ellegének megértése.
A filo zó fia ágazaálnak me gismeré se.
AfiozőftaikérdésfeltevéstörténetiváItozatainakértelmezése.
A fi lozófi a j elen kérdésirányainak áttekintése.

Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:
Platón: Hetedik levél
Kari Jaspers: Bevezetés a filozófiába
Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái
Jostein Gaarder: Sofie világa

Maglar nyelv és
irodalom, ének-zene,
vizuális kultúra:
Ideológiai tényezők
összefonódása a
művészet történetének
korstílusaival és
stílusirtínyzataival (pl.
kant és a romantika,
klasszikus modernség
á. Á1^+Éln-ÁfiáL\!D vlwLtllvévlr6/.

Esáétikai írások (pl.
Arisáotelész: Poétika).

Történelem, társadalmi
és óllampolgári
ismeretek:
államelméletek,
utópiák,
ársadalmiszerződés-
elméletek a
fel vilásosodás k-orában
(Hobbes, Locke,
Rousseau stb.).

Kémia, íiziks, bialóeie=
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matematikg:
tudománytörténeti
aiapvetések (a
Szókra.'tész előtti
f,rlozófusok).

Kulcsfogalmak/
fosalmak

trlméleti filozófia; gyakorlati filozófia; esoűlkozás, kételkedés; disputa.

Temaiikai egység rsmprpfplmÁlpf Órakeret
4 őra

Előzetes tudás
A világegyetem jelenségeit értelmező mítoszok. A keresáény világkép
alapju.
A felviláeosult sondolkodók főbb törekvései.

A tematikai erység
nevelési-fejlesztési

céljai

A megismeréssel, megértéssei és érteimezéssel összefiiggö észrevéteiek,
kérdések és nehézségek rnegfogalmazása a tanulás hétköznapi
tevékenysé ge során szerzett tap asztalato k alapj án. A s a1 át tap asztalatok
és refl exiók gazdagíása a filozőfiai hagyomány hasonló teriiletein
felmerüló kérdésekkel, válaszkísérletekkel. A me gi elölt tematikai
egysé gekkel kapcsolatos információk önálló t endszetezése és
értelmezése, a rendelkezésre álló ismeretforrások áttekintése és
értékelése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények kancsolódási nontok

A világ megismerésére, szerkezetének leírására irányuló első
fúozőftai törekvések.
Az isrneretelmélet hagyományát kijelölő platóni ós arisáotelészi
tanok.
A hit és a tudás összeegyeáetésének középkori kísérietei.
A tapasztallís és gondolkodrás lehetőségeinek és korlátainak
vizsgálata a felvilágosodás idején.
Kant,,kopernikuszi fordulata".
Az életfilozófusoknak az egyérlt tudat és avllágviszonyára
vonatkozó elméletei.
A létre vonatkozó kérdés újbóli feltevése.

Szabadan válaszíatt szeme!,-ények az a!ábbi mű,-ekből:
Plaón: Áttam VII. 5 14a-5 1 8b (Barlanghasonlat)
Szent Ágoston: Vallomások, X. könyv
René Descartes: Ertekezés a módszerrői
John Locke: Ertekezés az emberi értelemrőlII. könyv, I. fejezet
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája @evezetés)
Tengelyi László: Kant
Friedrich Nietzsche: A nem morálisan felfogott igazságról és
hazugságró|

Matematika:
tudomanytörténeti és
matematikai
érdekességek, neves
matematikusok
(zénomapőriák;
analitikus és szintetikus
módszer; a logika
ari sáote l é s zi alapjai :
T. halész. Pül,hagorasz,
Eukleidész).

K,timia, fizika:
Démokritosz
atomelmélete.

Maglar tryelv és
irodalom, ének-zene,
vizuális kultúra:
a klasszicizmus és a
racionalizmus; a
romantikus
sondolkodásmód és



kanti ismeretelmélet
alapjai;műértelmezési
módszerek; nyelv és
goncioikociás, nyeiv és
megismerés, valóság és

ielentés.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

AIkhé, logosz, vélekedés, valódi ismeret, idea, részesedés,
visszaemlékezés, szubsáancia, éltalánas fogalom, egyedi létező, értelmi
és hitigazság, ieoiógia, realizmus, nominalizmus, a tapasz'raiás
clsődlegess ége, a gondolkodás elsődlegessége, módszeres kétely, veliink
született eszlne, tapasztalati és nem tapasztalatt ismeret, analitikus és
szintetikus itéIet, kriticizmus.

Tematikai erység A létre vonatkozó kérdések Órakeret
4 őra

Előzetes tudás A viiág és az éiei keietkezését, vaiamint az emberi létezést magyaránő
tetmészcttudományos és mitikus clképzelések.

A tematikai eg;rség
nevelési-fejlesztési

céljai

A világegyetem és az embff l,ét+zésér,e vonatkozó tudomán;yo s
elméletek és a hétköznapi mogfi gyel ések problémafelvető mintázatainak
absztrakt kifeiezése.

Ismeretek/fei lesztósi követelménvek kapcsolódási pontok

Az áIlandőság és változétstanai a Szókratésá megelőző
gondolkodóimál (Parmenicie sz, Zénőn, Hérakleitosz).
A kétosztatu világ elmélete Platónnál és Arisaotelésznél.
A szubsáancia fogalmrin ak változatai az újkori lételméletekben
(Descarte s, Spinoza, Leibniz, B erkeley, Locke).
Lét és gondolkodás különállása és összefiíződése (Kant, Hegel).
A lét logikai-flozőftu megközelítése (Wittgenstein) és a metafizika
kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresáül (Camap).
A lét és a semmi viszonya az egzísúencializmus képviselőinél
/§ortre TJoiÁpaoer\
\u4 Lrv,

Esszé írása a felmerülő flJozőftai kérdésekről, ennek kapcsán a
kérdés világos megfogalm azása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése,
követkeáetések levonása.

Szabadon választott szemelvények az alábbi művekbőI:
Hérakleitosz: Töredékek
Ari sáotelé sz: Metaflzika
Immanuel Kant: Prolegomena
Martin Heidegger: Mi a metafizika?
Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés
Rudolf Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai
elemzésén keresáiil

Földrajz: a
Napren<iszer
kialakulasa, felépítése,
elhelyezkedése a
világegyetemben.

Bio l ó gia- e gé s z s é gtan :

Az evolúció lényege.
Adaptív és nem
adaptív e.,,olúciós
folyamatok; a fajok
kialakulása. Az
evolúeió bizonyítékai.

Magtar nyelv és
irodalom : jel, jelentés
és referencia viszonya.



Kulcsfogalmak/
fogaImak

Kozmosz, idea, szubszíartcia,Iétező-|ényeg,Iétező-|ét, anyag-forma, test-
lélek, j elensé gvil ág, magában való dolo g, metafi zika, célelvűsé g,
okelvűsée. lét_semmi" lét-tudat.

Tematikai erység Etika, erkölcsíilozófia Órakeret
4 őra

Előzetes tudás
Az erkölcsi gondolkodás alapjai, törvény és lelkiismeret, a kapcsoiatok
világa.
korunk erkölcsi kihívásai.

A tematikai erység
nevelésifejlesztési

céIjai

Érvek gyűitése saját vélemény alátémasztáséra, ellenérvek gyűjtése az
ellenvélemények cáfolására, meghatározott álláspontok cáfolástára,
tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megktilönböztetése. Az emberi
cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének
gyakorlása.
A giobáiis ülág kihívásaira kínáit erköicsfilozőfrai váiaszok
megisnreróse.

Ismeretek/fe i lesztési követelmények kapcsolódási pontok

Az elérhetö boldogság Szókratész, a cinikusok, a sáoikusok és az
epikureusok szerint.
Arisztotelész erényetikáj a.

A szabad akarat és a rossz kérdései Szent Ágostonnál.
Kant kötelességetikáj a.
Az értékteremtő ember és a hatalom akarása Nictzsehénél.
E gzisztencial i sta etika : szabad ság, v áIasztás, felelő s s é g, s zorongás
(Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Jaspers).
Az emberi tér átalakulása a fogyasztói társadalomban és a
posámodem állapot.
Kortars erkölc sfilo zőftai ir ény zatok.
Az ökológi ai váIság etikai vonatkozása.
Bioetikai állásfoglalások napj ainkban.

Élethelyzetekből. aktuáIis eseményekból eredenethető, etikai
dilemmát hordozó tételmondat disouta keretében történő
feldolgozása.

SzabaCon választott szemelvények az alábbi művekbő!:
Nlareus Aurelius: Elmélkedések
Arisáotelész: Nikomakhoszi Etika II. 5-6.
Szent Ágoston: Vallomások VII. könyv
Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása: minden érték
átértékelésének kísérlete
Jean-Paul Sartre: Mi az egzisáencializmus?
Alasdair Maclntyre: Az erény nyomában: erkölcselméleti
tanulmány
Lrányi András - Jávor Benedek (szerk.): Kömyezet és etika
(szövessyűitemény)

F öldr aj z : A demográfiai
robbanás, az élelmezési
válság, a nyersanyag- és
energiaválság, valamint
azwbarizrci,ő
környezet_i
következményei. A
regionális és a globális
környezeti veszélyek
összefiiggései. A
harmonikus és
fenntaítható fej le szté s
elvei, a megvalósítás
korlátai. A termelés. a
fogyasáás és a
kereskedelem
kapcsolatai.

Biológia-egészsé gtan: A
genetikai kutatasok
jelentősége, A genetikai
eredmények és
kutatások etikai
kérdései. Az
utódvállalás,
családtervezés, genetikai
tanácsadás.

Mawar nyelv és



Kcvács.Iózsef: A modern orvosi etika alapjai: bevezetés a
bioetikába

i-n)nln*, holí <r&úbUlla. ^L
egzisztencialista
tézisregény. Erkölcsi
kérdéseket feivető
irodalmi alkoások.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Etikai racicnalizmus, erény, boldogság, predesztináció, kategcrikus
imperatilrrsz, individrrum, erkölesi autonómia, szabadság, esáétikai,
etikai és vallási stádium, übermensch, dionüszoszi és apollóni életelv,
közjó, határbe|yzet, felelősség, gonii, posztmodern, fenntarthatóság,
fogyasáói*írsadalom,globalizáció,klónozás,abortusz,eutanárzia.

Tematikai erység
politikai frlozőíla Orakeret

4 őra

Előzetes tudás
Államfonn ák, állarnszervezet, a hatalommegosztás fomlái, fiiggetlenség
és alávetettség, világkép, eszmék, ideológiák a történelem különböző
korszakaiban.

A tematikai erység
nevelési-fejlesztési

céljai

Az alaBvető politikai fiozőfiai kérdések felismerése szövegekben,
hanganyagokban, filmekben. A j elenben érzéke|hető politikai,
ársadalrni és gazdasági foly-arnatok, közéleti eseirréiryek azonosítása a
politikai íilozófia szemszöséből.

Ismeretelr/feilesztési követelméuyek kapcsolódási pontok

} nolitita és a politikai f/'azőfia viszonya.
Allamelméletek, utópiák és tírsadalmi szerződés elméletek az
újkorban (Morus Tamás, Machiavelli, Locke, Hobbes, Rousseau).
A liberalizmus angolszász. valamint francia hagyománya és a
szabadság kétfele (poziűv és negatív) fogalma.
A közösségelvú politiku f;Jozőfia.
Totalitiirius eszmerendszerek.
A társadalmi igazságosság és mélűnyosság kortrárs elméletei.

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek vizsgáIata alapvető
politikai filozőftai kérdések irányából.

Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:
Thomas Hobbes: Leviatán
John Locke: Ertekezés a kormányzatról II., Vil., XI-XII. fejezet
Jean-Jacques Rousseau: A tarsadalmi szerződésről
Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma
John Rawls: A méltanyosságként értett igazságosság: politikai, s nem
meraftzlku elmélet
Michael J. Sandel: Azigazságosság és a közjó
Roger Scruton: A nemzetek sziikségessége

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: A francia
forradalom eszméi,
kényzataí, hatásai. A
nemzetállamok
kialakulása és
felemelkedése
Eurőpában,az
Amerikai Egyesült
Államokban. A
bolsevik ideológia és a
kommunista diktatura
a Szovjetunióban. A
fasisáa ideológia és
állam Olaszországban.
A nemzetiszocialista
ideológia és a náei
diktatura.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek:
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intézményrendszer

Kulcsfogalmak/
fogalnnak

Kö 
"j ó, egyéni érdek, természetj o g, kényszermentessé g, anarchizmus,

konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus, kommunizlnus, fasizmus,
igazságosság, méltányosság, tolerancia, pozitív és negatív szabadság.

Tematikai erysóg Tudományfllozőfia Orakeret
4 őra

Előzetes tudás A természettudományok és a ársadaiomtuciományok kutatásr
módszerei, bizonyítási eljrártísai.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céliai

Tudományos érvek kdtikai értékelése. Az intemet kritikus és tudatos
folhaszuálása tudomány fiLgzőfia-tőrténeli ismoretok §z§rzé§ér9.

ismeretek/fe i lesztési követeim énvek kapcsoiódási pontok

A célelvű gondolkodást felváltó oksági elv.
A tarsadalomtudomarryok módszertani megújulása a pozitivizmus és
a hormeneutika j egyében.
A filozófia nyelvi fordulata.
A tudomány fejiődése és a kiilönböző korok tudomtínyosságának.
összemérhetetlensé ge.

A tudományos állítások igazolásának kritériumai.

Beszámoió, kiselőadás tartása önálló gyűjtő-, ilietve kutatómrrnkával
szerzettismeretekalapjánegyválasztotttudományflozóftai
problémáról.

Szabadon vólasztott szemelvénllek az alóbbi művekből:
Francis Bacon: Novum Organum
Auguste Comte: A pozitív szellem
Moritz schlick: A filozófia fordulata
Karl Popper: A tudományos felfedezés logikája
Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete
Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok

Mag,lar nyelv és
ir o d"al om : Jel, j elentés
ós referencia viszonya.
Nyelv és gondolkodás,
nyelv és megismerés,
valóság és jelentés.

Kémia, bioiógia-
egészségtan, fizika:
tudománytörténeti
alapvetések.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Teleológia, kauzalitás, pozitív stádium, nyelvfilozófi a, verifikáció,
falsziíikació, paradigma, heurisztika.

Tematikai erység vallásfilozófia Órakeret
3 őra

Előzetes tudás A keresáénység és Európa kapcsoiata.
kereszténv erkölcsi értékek a viláei etikában.

A tematikai egvség
nevelési-fejlesztési

céljai

A kiilönböző vallások alaptanításainak összehasonlítása. A vallási
meggyőződések eredeténok tudatosítása és tiszteletbon tartasának
svakorlása. A témráho z tartoző lesfontosabb kézikönw ek használata.



Ismeretek/fei lesztési követelmények kapcso|ódási pontok

A világvallások alaptanításai (hinduizmus, buddhizmus,
univerzizmus, zsidó vallás, kereszténység, isziám).
A keresáény teológia és az antik fiozőftakapcsolata (patrisáika és
skolasztika).
Aquinói Szent Tamás istenbizonyítékai.
A felvi l ágo sodás v allásfúozőftai ir ány zatai ( ateizmus, deizmus,
panteizmus).
A modern és a posámodern f/.ozőftai istenkép.

Szab aclon válas ztott szemelvények az alábbi m{ívekb ől :

Huston Smith: A világ nagy vallásai
Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, Pars. I., Quaestio I.

Nietzsche: Vidám tudomány
Mezei Balrázs: Zarőjelbe tett Isten

Történel em, tár s adalmi
és óliampoigári
ismeretek: A zsidó és
keresáény kultura
értékei, a keresáénység
kezdetei és tanításai.
Vallási, egyhazí
ellentétek, hatalmi
harcok, hódítísok. A
vallás és az egybáz
szerepe a középkori
Európában. A
reformáció és a
katolikus megújulrás. A
francia forradalom
eszméi, irémyzatai,
hatásai.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Védiák, lélekvrándorlás, konfucianizmus, taoizmus, teremtés, rnegváltó,
protestantizmus, ontológiai istenérv, skolasáikus érvclési módszer,
ateizmus, deizmus, panteizmus, vasárnapi keresáénysé g,,,Isten halott"

Tematikai erység
Logika Orakeret

3 óra

Előzetes tudás

Á tematikai egység
nevelési-fejlesztési

céliai

Ervelési szerkezetek tudato sítása. Lo gikai alapfo galmak elsaj átítása.
Egyszení állítások logikai szimbólumokkal való leírása.

Ismeretek/feilesztési követelménvek kancsolódási nontok

Arisztotelész kategóriatana és a logika alapfogalmai.
A gondolkodás és nyelv kapcsolata.
A kij elentéslo gika alapjal

Matematika; a matematikai
logika nyelve, indirekt
bizonyíás, lo gikai szit4
tegáeiő, konjrrnkeió,
diszjunkció, kettős tagadás,
De Morgan-azonosságok.

Maglar nyelv és iradalam:
A mondatok szintaktikai
rendje. Az érveiés
technikáia.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Premissza, konklúáó, indukció, dedukció, univerzális kvantor,
:gzisztenciális kvantor, kopula, azonosság, reláció.



A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus

végén

A tanulók értik, hogy afilozőfiai gondolkodasmód különbözik az embei
szellem más tevékenységi formáitól, ugyanakkor azonban ötvözi is
azokat.
Felismerikafúozőftaintegráló,szintetizálőésértékhordozőszerepetaz
emberi kulturában.
Képesek egy-egy szerző jellemző ször,egeinek értelmezésére, valamint
fi lozófi ai fogalmak j ellemző kontextusainak felismerésére.
Kialakult bennük a tárgyszerű, indulatmentes vita képessége.
Logikusan tudnak énrelni saját gondolataik mellett, és nyitottan fogadják
mások a sajátjukétól eltérő véleményeket.
Képesek a gondolati alternatíviák számbavételére.
Saját maguk és a mások szempontjából nézve is tudomásul veszik a
választás sza valamint e szabadsás korlátait.


