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Sziasztok! 

A mai foglalkozásunkat egy idézettel kezdem, mely az i.e. 384.-ben született görög tudós és 

filozófus, Arisztotelész gondolata: 

„Legszebb dolog az igazság, legjobb az egészség, legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti 

azt, amit szeret.” 

Mit gondoltok:  

- Helytálló, elfogadható-e a huszonegyedik század emberének az ókori filozófus 

gondolata? 

- Miért lehet kedves az, ha az ember eléri, amit szeretne? 

 

Tetteinknek sokféle kiváltó oka, motiváló tényezője lehet: 

- a megszokás, 

- a kényszer, 

- a szükség, 

- saját elhatározásunk stb. 

Feladat: 

Keressetek cselekedeteitek közül olyanokat, amelyekben a fenti tényezők valamelyike szerepet 

játszott! Írjatok le közülük néhányat! 

 

- Mi ösztönöz a leginkább a tanulásra: a szükség, a kényszer, a saját elhatározás vagy 

valami más? 

 

Mielőtt cselekszünk, általában valamilyen célt tűzünk ki magunk elé. 

Tetteink céljának azt kell tekinteni, amire törekvéseink irányulnak, amit el szeretnénk 

érni. 
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Céljainkat 

1.  vagy mi magunk alakítjuk ki magunknak,  

2. vagy mások fogalmazzák őket meg számunkra. 

 

A célkitűzések azért fontosak, mert 

1. befolyásolják cselekedeteinket, 

2. ösztönzően hatnak munkánkra, 

3. hozzájárulnak a jobb eredményhez. 

 

- Van-e minden célkitűzésnek ösztönző ereje? 

- Ösztönözhet-e egy olyan cél valakit, amit mások állítottak eléje? 

- Mennyire válhat ösztönző erővé a saját magunk által választott, nagyon áhított cél? 

 

 

A magyar nyelv több szólást is ismer a cél szóval: 

- „Túllőtt a célon.” 

- „Céltalanul tengeti az életét.” 

- „A cél szentesíti az eszközt.” 

 

Cselekedeteink céljának rendszerint van erkölcsi tartalma. 

- Jónak akkor mondunk egy célkitűzést, ha megvalósításával magunknak vagy másoknak 

pozitív eredményt, hasznot hozunk. 

- Erkölcsileg az a cél rossz, amikor cselekedetünkkel ártunk embertársainknak. Ha 

például valaki ki akar rabolni egy bankot, vagy meg akar ölni egy embert, vagy ha 

tudatosan rosszat akar okozni másoknak. Az ilyen célokat el kell ítélni. 

 

- Milyen jó, illetőleg rossz célokat tűzhetnek ki maguk elé a fiatalok? 

 

Céljainkat nemcsak erkölcsileg lehet megítélni, hanem aszerint is, hogy mennyire valósíthatók 

meg. 

 

Egy példa a mindennapi életből: 

Ákos, aki másodikos gimnazista volt, egy alföldi kisvárosban élt. Dombot, hegyet csak akkor 

látott, ha a család kirándulni ment a Mátrába. Az egyik este a televízióban arról sugároztak 

műsort, hogyan mássza meg egy svájci különítmény a Mont Everestet. A fiú kijelentette, hogy 

ő hegymászó lesz, és azt tűzte ki célul maga elé, hogy feljut a Himalája tetejére. 

 

- Hogyan lehet értékelni Ákos célkitűzéseit? 

- Milyen tényezőkkel nem számolt a fiú? 

- Teljesen lehetetlen-e, amit célul tűzött ki maga elé? 

 

Helyes célnak azt mondhatjuk, amely reálisan méri fel a körülményeket és a megvalósítás 

lehetőségeit. 
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(A csoportban is van olyan tanuló, akinek a célkitűzése az Ákoséhoz hasonló.)  

 

Bár a mindennapi ember számára a megvalósítható célokat tartjuk helyesnek, a kutatók, tudósok 

célkitűzései gyakran túllépnek a realitáson. 

 

- Hol tartana az emberiség, ha a felfedezők is csak reális, elérhető célokat tűztek volna ki 

maguk elé? 

 

 Megkülönböztethetünk rövid és hosszú távú célokat. Az elsőben a közvetlen napi feladatokat 

szoktuk megjelölni, pl. fel kell készülni a másnapi dolgozatírásra, a másodikba bonyolultabb, 

összetettebb célok tartoznak, amelyeket viszonylag hosszabb idő alatt tudunk csak 

megvalósítani, pl. ha vásárolni szeretnénk egy robogót, és ehhez össze kell gyűjteni a pénzt. 

 

A hosszú távú célok sorába tartozik az életcél, mely megszabhatja, kitöltheti egész 

életünket. 

Az életcél megvalósításának több lépcsőfoka van: 

- pályaválasztás, 

- szakmai felkészülés a hivatás gyakorlására, 

- a mindennapi munka elvégzése. 

 

Feladat: 

-Nevezzetek meg néhányat azok közül a célok közül, amelyeket rövid időn belül meg tudtok 

valósítani! 

-Fogalmazzatok meg magatok számára egy olyan célkitűzést, melynek teljesítése hosszabb időt 

vesz igénybe! 

 

Ahhoz, hogy céljaink megvalósuljanak, két elengedhetetlen feltételre van szükség: 

1. ismernünk kell azokat az értékeket, amelyekre tevékenységünk irányul; 

2. akarnunk kell elérni a kitűzött célt. 

Az első tényező a cél megvalósításának tudatosságát emeli ki mint követelményt, a második 

arra mutat rá, hogy nem elég a célt csupán kitűzni, akarni is kell az elérését. 

 

Az akarat olyan lélektani folyamat, amely elősegíti az eltervezett cselekvés 

megvalósulását. 

 

Az akarat a filozófiában gyakran kerül egyenrangú tényezőként az érzelem és az értelem mellé. 

Az akarat tartalmazza a célkitűzést, a döntést, az erőfeszítést a külső és belső akadályok 

leküzdésére, a késleltetést, a cél melletti kitartást és a végrehajtást. 

 

Ha helyesen választottuk meg célunkat, és ezt el is akarjuk érni – ha csak nem jön közbe 

valamilyen rendkívüli akadály -, sikerül is eredményt elérnünk. 

 

A siker valamilyen célkitűzésnek, tevékenységnek az akarat segítségével történő 

eredményes megvalósítása. 
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A siker mindig jó hatással van ránk, sőt a megvalósított célkitűzés mások számára is vonzóvá 

teszi azt, aki elérte. 

 

- Kit neveznek sikeres embernek? 

 

Ha elképzelésünket nem sikerül megvalósítani, kudarcról beszélünk. 

A kudarc a kitűzött cél meghiúsulása. 

 

- Mondható-e kudarcnak, ha valaki elégtelenre felel? 

- Nevezhető-e kudarcnak, ha egy tanuló az év végén megbukik? 

- Kudarc-e, ha valaki jól felkészül az órára, de a feleléskor mégsem kap jelest? 

 

A kudarcok a legkülönbözőbb magatartásformákat válthatják ki belőlünk: 

- elkeseredünk, 

- méregbe jövünk, 

- közömbössé válunk, 

- abbahagyjuk, amit csináltunk, 

- újból nekifogunk a munkának, hogy sikerüljön. 

 

A kudarcok után gyakran nehéz talpra állni. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a következőkre is 

szükség lehet:  

- meg kell nyugodni, 

- elemezni kell a kudarc okait, 

- más módon kell újból megpróbálni a megoldást. 

 

Feladat: 

-Írjatok példákat arra, hogy mi számít sikernek számotokra a tanulásban, az emberi 

kapcsolatokban, és a sport területén! 

 

Miért is foglalkoztam ezzel a témával? 

- Mert, meg szeretnélek benneteket erősíteni a célkitűzéseitekben, az erőfeszítéseitekben, az 

akaratotokban, és a céljaitok melletti kitartásban és annak végrehajtásában. Ez az időszak 

tudom, hogy nehéz, de ez az időszak sem akadályozhat meg benneteket céljaitok elérésében. Jó 

látni, ahogy tesztek érte, hogy minden nehézség, fáradtság ellenére is akarjátok annak 

megvalósulását. 

- És azért is, mert vannak köztetek olyanok is, akiknek célkitűzései túllépnek a realitáson. 

Ezeket át kellene gondolni, hisz sem kellő akarat, sem kellő kitartás nincs hozzá, és tartok attól, 

hogy kudarcba fog fulladni. 

 

 

Köszönöm figyelmeteket!  

Várom a feladatok megoldását! Jó munkát kívánok!  

 

 

 

 


