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1. Társadalmi együttélés - Etnikai közösségek. Milyen népcsoportok élnek
hazánkban, illetve a környékünkön? Kik vannak többségben az
országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én hová tartozom? Mit tudunk
a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen sajátos jelképeik,
szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak? Jó-e, ha egy országban
többféle nép és többféle kultúra él egymás mellett? Milyen értékek és
milyen nehézségek forrása lehet ez a helyzet?
2. Társadalmi együttélés – Vallási közösségek. Milyen vallási közösségek
működnek Magyarországon, illetve a környékünkön? Melyek alkotják a
többséget, és melyek tartoznak a kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk
róluk? Jó-e, ha egy társadalomban többféle vallási csoport él egymás
mellett? Milyen értékek és milyen problémák származhatnak egy
térségben a vallási sokszínűségből? Hasonlóságok és különbségek a
katolikus és protestáns vallások között.
3. Az ökológiai lábnyom – Mit jelent ez a kifejezés? Milyen kapcsolatban áll
egymással az ember és a természet? Miért nem egyforma az emberek
ökológiai lábnyoma a Föld minden részén? Mit tehetek a saját ökológiai
lábnyomom csökkentése érdekében? Mit tudsz a Greenpeace-ről?
4. A mindenséget kutató ember - Mit csinálnak a tudósok? Milyen
kérdésekre keresik a válaszokat és milyen módon? Vajon mitől függ, hogy
találnak-e választ az általuk feltett kérdésekre? Milyen mélységben
ismerhető meg a világ? Milyen területeken kutatnak a tudósok, mondj
példákat.
5. Megtervezhető a természet? - Mi célt szolgálnak a reklámok? Mi a
média, mik tartoznak ide? A hitelességnek milyen szerepe van? Hogyan
befolyásolhatja a társadalmat? Társadalmi egyenlőség és egyenlőtlenség
megnyilvánulásai, mi a szükséglet? Mi a fogyasztás?

6. Hazaszeretet – Hogyan fogalmaznád meg ezt a fogalmat? Milyen nemzeti
jelképeink vannak? Ismertesd őket! Mi az a kulturális közösség? Milyen
népek érkeztek Magyarországra az elmúlt ezer esztendő során? Milyen
együttélési nehézségek jelentkeznek? Említs olyan műnek/műveknek
címet és szerzőt, amelyben a haza iránti szeretet fejeződik ki!
7. Virtuális közösségek - Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten
gyorsan ki tud alakulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen
hátrányai lehetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, amit
nem illik vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és másokról egy
internetes közösségi oldalon? Mi azaz adatvédelem?
8. Társadalmi egyenlőtlenségek - Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve
szegény? Minek alapján? Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az
emberek között? Mennyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi
körülmények között él? Elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben
mindenki egyforma anyagi helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos
társadalom lenne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? Mikor
jogos valakit kedvezményben részesíteni? Hogyan lehet és hogyan nem
szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni?
9. Fogyatékosság - Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen
téren fogyatékos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal
élőknek, amelyekben ügyesebbek másoknál? Mi a különbség a
fogyatékosság és a betegség között? Hogyan alakulhat ki ilyen állapot?
Miben és hogyan akadályozza a fogyatékkal élő embereket állapotuk a
hétköznapi tevékenységekben? Hogyan lehet elhárítani vagy csökkenteni
ezeket az akadályokat? Hogyan lehet egy fogyatékkal élő gyereket
támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak az ép gyerekek fogyatékkal élő
társuktól? Élhetnek-e teljes értékű életet a fogyatékos emberek?
10. Fejlődés és szükségletek - Hogyan változtak testi, lelki, szellemi
tulajdonságaim az évek során? Mire van szükség ahhoz, hogy a testem jól
fejlődjön? Mi kell a lelkem és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az
ember legfontosabb fizikai, lelki és szellemi szükségletei? Miben térnek el
egymástól a gyerek, a felnőtt és az idős ember szükségletei? Miben
különbözik egy ember az összes többi élőlénytől, és miben hasonlít
rájuk?

