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I. A DOLGOZAT CÉLJA ÉS A KUTATÁS MÓDSZERE 

A történelem-állampolgári ismeretek céljai kő-

zött az uj tanterv-tervezetben a következőket olvas-

hatjuk: "A történelem-állampolgári ismeretek tantárgy-

nak olyan állampolgárokat kell nevelnie, akik felnő-

ve tudnak és akarnak a társadalomért munkálkodni: ak-

tiv és tudatos résztvevői az anyagi és szellemi ja-

vak termelésének, valamint a társadalmi-politikai é-

letnek; művelt emberek, akik a kor szinvonalán képe-

sek önállóan felhasználni és továbbfejleszteni a tár-

sadalom nyujtotta anyagi, kulturális és politikai le-

hetőségeket." Éppen ezért a következő feladatot je-

löli meg: "Korunitban - a tudomány, a technika és a 

társadalom rohamos fejlődésének korszakában - cél-

jaink eléréséhez a mult és a jelen legfontosabb tör-

ténelmi, társadalmi és állampolgári ismereteinek fel-

dolgozása, tartós emlékezetbe. vésése és alkalmazása 

egymagában már nem elegendő. A tanulók csak ugy vál-

hatnak a társadalom aktív tagjaivá, ha felkészitjük 

őket arra, hogy felnőve képesek legyenek az aktuális 

politikai események, a történelmi-társadalmi ismere-

teik és miiveltségük önálló továbbfejlesztésére. E-

zért a történelem és állampolgári ismeretek tanitá-

sának tudatosan formálnia kell a különböző források- 
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bél származó információk megszervezésének, feldolgo-

zásának css slkal_nazás ának kéF  zsé ;̀ eit 	egyben azt 

is el kell érnie, hogy a te.nulók k pesek le-yenek 

megfelelő formában kifejezni, másokkal is közölni a 

társadalmi kérdősekre vonatkozó ismereteiket, gondo-

latalkat, véle óny'. ket. " Ugy kell tehát oktatnunk 

ós nevelnünk, hogy a végeredvény a fent megjelölt 

cél legyen; vagyis olyan emberek, akik önállóan ké-

pesek ismeretszerzésre, ezeket alkotó m"don használ-

ni tudják, s ugyanakkor tórsadalnunkórt aktivan .un-

kél kod•k. A fentiekből kivetkezik, hogy napjainkban 

e :yre i_ kább a "nevelő ic'_ola" lesz a megvalósitendó 

eszmény,  mel ,-ben a nevelés és az oktatás egymásmel- 

lettiséj e jellemző, anélkül , hegy a kettő között fon-

tossági, elsőbbségi s orreredet siakitanánk ki. Ez a  

tény -eltótlenül előtrbe helyezi azokat a formákat, 

módszereket az otat ás folyamatá ban, melyek mind na-

gyobb teret engednek a  tanulói ónállóságna 	aktivi- 

tásnak,  s  ugyanakkor jelentős r'zerepet töltenek be a  

közösségi 	 formálásában is. ,.gi ember fore-'  

L.i tes,i időszerűvé e módszerekkel való foglal-

kozást! - A  tudományos és a technikai forradalom ko-

ra az ismeretek és eredmények egyre sokasodó tömegé-

vel áraszt el be_inünket. Ez alól az iskola, az isko-

lai oktatás sem kivétel. Elképzelhetetlen viszont az 



3  

ujabb  és  ujabb tudományos eredmények beópitése a ta-

nulók által else játi tósra kerülő tananyagba. .iz az  

oktatás egyetlen szint jér. e se _ lchet jellemző, külö-  

nk5sen nem az elsőfoku oktatást- _, az által ' nos is f.o-

léban. - A tananyagcsökkents, illetve a tank'inyv a-

nyagának --- az uj tanterv szerint -- trzsanyagra és  

kiegészitő anyagra való bontása éppen a; tanulók  ~ l-

tal csak reprodukál t kivánó ismereteket csökkenti.  

Ez csak ló;tszólag vond ellent a fenti me rnrallepités-

nak, hiszen szoros öss zefiüggósben van azzal a napja-

inkban végbemenő folyamattal, anely a tudom{.ny ter-

melőerővé válását kell, hoy eredményezze. Vagyis a  

reproduktiv tevkenys éggel szemben, a sely ugyan nól-

küJi3zhetetl_en, ninCen ter:Ileten a produ'_Ltiv tevékeny-

ség kell, hogy na: yyo'.b teret  kapjon,  igy az is .olai  

ontat.sban is.  

- Az iskolai oktató Tom. ának -- a fentiekből -fa. .kedó-

an -- egyik feladata, holt v az előzcekhen indo kolt  

célok el e e érdekében minél hatékonyabb e lj 	s  o- 

kat,  mds zereket alakitson ki önmaga számára.  

- A neve őmünkáL a 1: olyan eljárásokat, m'dszere-

ket kell kialakite .nunk, illetve előnyben r 5szesite-

nünk, emelyek kül--önösen alkalmasak arra, hogy segit-

ségükkel a köz esógi életben so :oldalu, ' ezdel., 5nyTező",  

alkotó szemólyisóg,et tudjunk neve ni.  Ez segitheti  



elő a "nevelő iskola eszmsnye megvalósitésát a gya-

korlatban. 

Az ismeretek tanulókhoz való eljutásának eszkö-

ze az oktatási módszerek rendszere. -A módszerek a 

folyamat egy-egy adott pontján alkalmazott speciális 

eljárások, amelyekkel a didaktiKai feladatokat meg-

valósitjuk, s amelyek lehetővé teszik, hogy tanuló-

ink ismereteket, jártasságokat, készségeket szerezze-

nek, képességeiket rendszeresen fejlesszék." 1  Mivel a 

módszer az egész folyamat részét képezi, kiemelése csak 

esetleges lehet. ívem általában a módszerekről kivánunk 

beszélni, nem is a  történelemtanités módszertanáról, 

hanem azon belül arról a néhány módszerről, mely véle-

ményünk szerint különösen alkalmas elősegiteni a fen-

tebb megjelölt célok elérését. Még pontosabbá tehetjük 

a témamegjelölést: a  tanités és a tanulás együttes kö-

zös tevékenységéből a tanulók részéről történő munka-

végzés bemutatása a célunk, s nem kivánuuk elemezni  

ebben a folyamatban a tanár szerepét, sem pedig a ta-

nitás didaktikai feladatok megszabta egyéb tevékeny-

ségi formáit. Különösen fontosnak tartjuk ezeknek az 

eljárásoknak a történelemtanitásban való alkalmazá-

sát, hiszen a tárgy tartalma -- a tömegek, a nép, a 

történelmi személyiségek aktiv történelemformáló sze-

repe --, valamint egyik feladata -- a dialektikus 
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materialista törtónelemsze inlé let, a marsi ru: -leni-

nizmus eszméin alapul"  tudományos világnézet. kiala-

kit<áca -- ellent-IDnd' ; bs kerülne ez  `rán pes sziv tót-

len Ere k __ys _.:eritett tenul ,  kkal . A t:5rténele-ntani-

tás szánára -- a tandr:ún s  azon kivül is -- sok-sok  

lehetőség king.lkozix az ónálló, godolkodó emberek  

nevelésére. Ezek közül a lehetősógek közül néhányat  

kivonunk bemutatni  és elemezni,  melyeket  a gyakorlat  

igazolt, s munkánkat ezedaényesebbé tette.  

1. A tanitási órán alkalmazott eljárások közül ele-

imezzük:  

1. a tanulói kiselőadásokat,  

2. a munkalapokat,  

3. egyes tankönyvi r5szek tanulók által történő 

feldolgozását adott kérdések  a.lap, ~in, 

4. a csoport munkát.  

II. A te itási órán kivül felhasznált m::dok közöl  

bemutatjuk:  

1. a. ver: eny'eladatok arás át,  

2. a tanulók szert r'e jlesztő -punk' j^t gyü jtés  

illetve manuális tev ókenys > gük alap 'gin.  

A felsorolt el j4rá:- o ':k l a szahiro1alom is 'og-

lalkozit, ter 'szetesen nem e yrorna terjedelemmel.  

Legtöbb ismeretet a csopo  t unk- r ól kapunk,  k:?lönö-

sen Buz ás László -punk ját for Vathat juk hasznosan. Se- 
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ötséget ad a gyakorl' tanlroknak gyári Gusztáv köny-

ve a szövegfeldolgoz ^ sokról. Ami kev és: a konkrót  

példák, feldolgozása e^y-egy mu .nkcform a 1. /Az e-

gyéb szakt6rgyak szakiro ~' Ima gazdagabb e téren: pl.  
irodalom, nyelvtan,/. Igy a dolf-ozatna'; éppen ez az  

yik célja: a talz ri 	során alkalmazott  

feladatokat önszegy' jtve ötleteket adjon hat"'_-onyabb,  

szemléletesebb törtnele . i  órák tart .  :sóhoz.  

Legfőbb kutatási m:dszerünk ennek megfelelően 

a pedag gini tapasztalat ele .:lzés,e. Ezt egészítette  
ki néhány egyéb eljárás: interju, irásos ankét, szo-

ciometria, attitűdvizsgálat. nangsuiyozzuk azonban 

ezek 'ci7lon ottan 'ciegészitű szerepét. Fű el j^rácunk  

teh ♦ t a minőségi elemz é s. Ennek oka, hogy a gya _:or- 
ló pedagógus viszonylag kev és számu tanulóval  foglal- kozik, és nincs :mód. ja több kutató bevon ásúra a munká- 
ba, igy a kvantitetiv elemzés lehetősége korl tozott.  

Meggyőződésünk azonban, hogy a pedagógiai folyamat  

kvalitativ elemzése -- noha többnyire nem elír-gé bi-

zonyitható erejü tényeket tér fel  -- hasznos lehet  

mind a napi iskolai g ya': orlat, rind sz el ''leti ku-

tatások szám ára.  

Elemzésünk elsősorban a 7. és 3. osztályos tan-

anyaghoz kapcsolódik. Ez ter• .. ' szetesen nem jelenti  
t 	'  azt, hog,~ az  5.  oc a Ő. osztályban .qEna  al'.s;l _as.zhatunk  



hasonló módszereket a t5rtznelemtanitásban. H•ontos  

előrebocs tani tov bbá egyr `szt azt, hogy nemcsak a  

meg- jelölt, illetve feldolgozott egys 5gek alkalmasak  

eme eljárásokkal tirt nő feldol_€ozásre, Másrószt azt,  

hogy ezek az egyszgek is feldol`ozha .tók m;skóppen is.  

Hiszen j •'nóhái r, általun', is fontosnak és hatókony-

nak tartott eljárásról nem esik szó: az okta t is i prog-

ramokról, a televiziós ór'r'1, az al`orit-nusok alkal-

mazásáról, oktat'fil-ne': felnis 7nálásár`l; nem beszé-

lünk a szakkörök, uuzeumok, levólt árak stb. lehetősó -

geiről . , melyek révén ugyanccak gondolkodó,  ön: llóan 

alsotó e-nber nevelhető. ,ok térlyező befoly ózol ja az  

óppen alkalmazott el„-`rós kiv`laszt  ár  ót -- a neveló- 

si có1 , P tani tus tartalma, didektikai felac?atei ,, a  

tanul .'k ólytkora, 	fo ka az e ,,, n7 ~  s e tant ár- 

gysk eltrő s a jútossg.gsi, a nevelő szem -5 lyis <ge, cze-

nólyo° á ~ otts Eai, lelete"s-5gei 2 , de nagyon 16Tlyeges-

nek tartju, hogy -- bór iilyen el jár óst követ'ink is --

ez _iadig előre megtervezett legyen.  

Ily módon pl. a 8. osztályban a követezőkóppen  

alakulhat egy ta v vonatkoz sÚbún a tanulók önálló  

unkája.  

1-5. ára: Év eleji is _,átlós  

I/1. -  

3. Kiselőadás: Ho yen lett Leni_z forradalmár?  
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4. Gsoport-:un'ra:  A munkLI Dsztály el;  ő  forra-

dalma Oros  zOrs zág` an.  

5. xiselőad .~,s:  A mur ~aso' helyzete a X.  század  

e1c  j°n.  

A parasztsáE helyzete a AX. szá- 

zad Elejón. 

A "vrvör ~ s csütörtök". 

6. i; elcadás :  A s zara jevói merónylet .  

7. Aiselőadús : Katon3i a fronton.  

II/ 3 . -  

9. Kise1eadás:  A Tóli 	cetroma. 

10. -  

11. xiselcadús:  A magyar internacionalist:k az 

orosz  forradalmi  harcokban.  

12. Kiselőadás:  Lenin halála. 

13. -  

III/14. usoportmuna:  Az 191. : vi 23l-ari decio '--ra-  

ti,us forradalom  

Ön 4116 :dunks  is lehet: 	 s 	rL: else  ré- 

s z6ben.  

15. Önalj 7:u_zkz :  A MAP 	ele-nz :  e .  

riiselőa.Vs:  Kun  

16. -  

17. vná116 munka:  Mit adott  a'.tsn ~cs '> i zt 'rces á`  

a  gyermekeknek  's az i';jua,ágna'c?  
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18. siselőadá.: Stro:i _'eld Aurzl.  
19. aiselőadés : Szamuely most-;vsban.  

1V/ 20. Ki.s előadás : Horthy Miklós.  
21. csoportmunka: Az ellenforradalmi rendszer 

:negs zilárditása.  
22. Önálló munka:  A dolgoz5 nép helyzete az el-

lenforradalmi rendszerben. 

23. - 

24. - 

25. - 

26. Cinálló munka:  Az  i skofáztats a Tandcsköz-

tÉrsaa3g idején, az ellenforradalmi rendszer  

ide j.n És ma.  

iselőadások: Derovits  Gyula. 

Bartók, Bóla óc rodálvv Zoltán.  

Hogyanhatottaz ellenforra- 

dalmi rendszer költőinkre, ir óinkra?  

V/ 27. csoportmunka: A háborus tüzfészek ós a be- 

nemavatkozási politika.  

Aiselőadás: Zalka máté a spanyol polg4rh3.-

boruban. A gleiwitzi eset. 

28. Önálló munka:  Mit jelent a h,dboru?  
Kiselőadás: A leningr 5,di blok d. 

29. Kiselőadáso!f: Ságv `ri Endre, Róz e Ferenc,  
Schőnherz toltán. 

~.. ';) A 	t;,a T1.;n0 r,, A i, Y ~ 'GY:.é,~ " 
^, : ~_é.vgiai-Pszicholúsiai 
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30. Csoportmunka:  Az ellenállási mozgalmak. 

31. i iselőadás :  A második front .megnyitása. 

Hirosima, Nagaszaki. 

32. - 

Összefoglalés: Csoportmunka  /A II. világháboru 

kora./ 

VI/ 33. - 

34. Csoportmunka:  A gyarmati rendszer bomlása. 

35. - 

36. Ön6116 munka:  A tudományok fejlődése. 

Kiselőadés:  A világür meghóditsa. 

37. - 

VII/  38. Un álló munka:  A föld probléma megoldásának 

összeh'sonlitása /1848; 1919; 1921, 1945/. 

39. - 

40. Kiselőadés:  Kik voltak, mit akartak? 

41. - 

42. - 

43. Önálló munka:  A Munka Törvénykönyve egyes 

részei. 

44. - 

45. - 

46. -

Összefoglalás: Csoportmunka  /Népi demokráciánk 

fejlődése, a szocialista állam kialakulása ha-

zánkban./. 
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fo'cozzák a tanul s;'': 	kJ:3 J Er  °`i 2 '.Ctivit2r át  

a tcnórán végzendő  munka  fo1z-nl:Gttnc 1. Eze'c 'Között  

r zám ezerint dominál a  kieelőadGc i1s alkalo::imal ,  e- 

,  

n ~ ~ 	 ~ c - ~^ a ^~ 	~~ 	
'' 	^ 	~''/  s. t ~,n.~ent t5bb ci ~~.lcu~~..  t 	tarta,n~;:_ a  t-~nulo :~ ,  

önálló mankát ér  caoportfog,lal'co záe t eEyütteEen  'cö- 

rülbelül ann,;TiFzor tartunk, ::lint 'cirelo"ad  íet /9-9 al-  

kalommnl/, az elemzésben m.égi`  le`a.la.po^abban a ceo—  

port ~anka pro 	 máival foglalkozunk,  mert e,7yr4czt  

ezt tartjuk az 	le,^ha .ton72ti', el; ~r~~ nG'i ~  máz-  

ríazt ennek rzervez;:e 	tn`? °F nehezebb peda-  

ji,ricsl "n!'lcdat 	:clvM_lja a tanárt,íl, mint  

a töhJ1 forma.  



- 12 -  

II. A TANITÁSI ÓRÁN ALKAD"x3ZOTT AKTITTIZÁLó  

ELJÁRÁSOK 

1. Tanulói kis előad ások  

Egy-egy tanuló  által koszttett rövid, tömör be-

számoló, mely a ta :_itási anyag vala-nel; r zó' ez  10-

gi'~ailag kapcsolódva szinesebbé, érthetőbbé teszi  

annak me é rt. s : t. .1k'szitse a. tanulók otthoni  nun-

l~ á j'.t kívánja rnaL ; , melyhez segits éck-"nt sze -npointo-

kat adunk, 	megjelöljOk a felhaaznul _ható iro' 1,nat.  

A tanul  "l  egy  rós ze önállóan is k eec forrt keres-

ni. fia altos _ak tartjuk, hogy a kitelőad ':s terjedelmét  
: inden por öne ^liat 'rozzuk: ez '.b. 1 olr'a .l, idetarta  
'nt tekintve kb. 3 perc. igy-egy órán 1-2 kiselőadás  
hangozhat el, kivétel ez alól egyes ,Hunkalapok kitöl-

tésével induló óra, melyek 'nedbesz,a`si r's z hez  
több rövid kiselőadóst beiktathatunk.  

A tsnul.k sze-nnont jb .ól ez  a: lf g`önóllóbb lun-
ke .forma: a szempont sís a. terje delem köti, de az már  
teljesen  tőle filgd, hogy ezek 	telővel ho- 

gyan haGzn ' l ja a :"orrst. Tö bb "ves tavas  z telatunk  
alap j 'n 	nd ]at ju:, '1:),r -17 a t'önbl. atmunka ellenóra: is  
kedvelt for:la_ a tanulók __3ztt. Jellemző, ho *y kez-

detben csak e tört _n_ele __ ir.ó.nt jobban rdeklcd '_k ós  
a jobb 	-„r ,̀  több a  

jelentkező. mindenkor irt. '.c lni ó`  jut  lr ~ azni kell 
-- minős ~gó -161 f ggcen -- az effajta. 'nu_n_.av ~,lla;láct. 
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relttlenül fontos, hogy a. z osztálv ne csupán pas z-  

s ziv ha7 .lga -L  ja legyen: elhanczása előtt :zindig ad-

jun_ ::~on:crót megfigyelési szempontot -- mely a t:'r-  

";; alt anyaghoz is '{apc, olódik -- ,  'zelyet ut _na meg- 
~ ~ 	~~ 

b~
-, 

 ~ z._l~n_,.  

mi. 2 peue^6;-iai rt 'le  enne'. 	fo=ánakY  

A ,,~ 	'_ E . r~al~~ r r: .. ~~ rc"1:  

- 3n11C` ,_lun'~ ?t v 'gG • z,  

 -:Hegtanul ja a lényeg  kie Helését, 

 --cogr, rnazási készsége, ki fe jezőkészsé J e  re jlő ~ii's, 

- előad ^ i :aószséEe fe jlőclik /az utóbbi években  egy-

re gyu'ssbban tapasztalható a szabűc'. előad é s a ta-

nulók r ' azről, vázlat s.lap ~ n sőt igen  gyakran  

enélkül: /,  

- az el őbbi nyor^n bővül a s zókinc: e,  

- az  )k a t<<nulók, ra?ci L ilyen jellegü mun 'cat v- .'17 _ ül-  

nay, 7,1's esetekben is 	`_% -átra:bba.-i mcrnek vf-  

lem.'nyt  n- ilváni tani. 

Az T:tat`.si fo?„ , amat'pan .  

- v ^lt ~ zato ~-abbá F : inesc 	tegzi az ór. ",t,  

- -LrtAesen ',ieg'szithati a t':irzsan7Ggot.  

A nevelésben:  

- ha k'jrültei -itően a,l' a,lrrazzu'> ,  a tanuló szem.ólS=i-  

s  í g óne:: fOr-.,`.i. ' ú'.a,n poztit ,  'Zat 'sú lehet /pl. bt-

rabban. ~~~ ilat.',ozi' ~ , '--.atárpzo ttG',b, stb. /,  
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- történelmi személyiségek életrajzának bemutatá-

sával a marxista történetfelfogás formálása: nagy 

egyéniségek szerepe a történelmi folyamatban, 

- a tanulók jellemének formálásában, példaképek vá-

lasztásában lehet szerepe. /Történelemtanitésunk-

nak amugy is komoly fogyatékossága, hogy nem fog-

lalkozik kellőképpen a történelmi személyiségek é-

letszerü bemutatásával; ezáltal ritkán kerül sor 

példák állitására az erre egyébként rendkivül fo-

gékony általános iskolai tanulók számára./ 

Esetleges hátránya:  

- nem közösségi munkát végez a tanuló, ezt érezteti 

is a többiekkel, 

- tulságosan előtérbe kerül egy tanuló személyisége. 

feltétlenül figyelnünk kell, hogy a jelentkezők 

mindegyike sorra kerüljön, ne mindig ugyanazok sze-

repeljenek, s a több kiselőadást tartók tudásáról e-

gyéb formákban is ismereteket szerezzünk. 

Nagyon sok lehetőség kinálkozik erre a tanitás 

folyamán. csak példákkal szolgálhatunk erre, melyek-

ből mindenkor az óra didaktikai, nevelési célkitűzé-

seinek megfelelően, mértékkel kell válogatnunk. 

7. osztályban: 3  

1. 4  Cronwell Olivér. 
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5. Robespierre. 

6. Napóleon. A "n~ pe'.:  
7. James Watt ós a  "~ 	 .  . 	 et 	~~  'góP  V ~  

5. n*In3Tvismertetós /Dickens vclamelyi '_  

r s zletí .  
11. II. J : zsef 	a fcl,rilá:osodás.  
14.  raarti - _Iovic: 	Kazinczy  Fe ~°Anc, 
16. :)z ,.:chenyi 1s:tván.  
13. Ko. suth Lajos.  

13. '.L'ánc , ics mi .hály. ~  

24. A p-',',ozdi csata.  

25. Jem.  

27. A vildgósi ,°eLv: verletótel.  
33. Ldison. 

35. Ho&Ten szereztó'c a ra'_szolgákatY  

jutnc .-. el a rüúsz olg `.'_; A.fz i l>átál Aaeri 'záig?  

36.Si:- o ~~-~ tsolivar ` zcrEpe e  M-amerikai fi:ggetlen-  
s::igi harcokban.  

37 • Ellenállás t  s  tl enül .  
Leó.  

42. 5zántc Kovácr János.  

44. mi tetszett ne'_-e°n ludGpes tent  
45. Jedl;'_ AnZTos , y' -Itvös Lóránd, l[un':ács  ffii',~ álY, 

Er'<.el Ferenc, Li: .- zt -erenc stb.  

8. oL  z  tálgban:   5  

3. 6  Hog:cn lett Lenin forradalmár?  
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5. A "vrv"ir'3s cs',A5rtö?;".  

ó. A LzarG jev_i m: r:Inylet.  

7. aL:ton", a front  o-1.  

9. A Tai Palota clstroma.  

11. A ma.Lw•ar internacionalis t'L a 'orre a al-_li 'larco?cbr :. n.  

12. Len in _,.al °,1a.  

15. Kun 941a.  
13. : troilfeZc;- Aur á l.  

1). Sz2-iuely  
, 2u. T'ortny  t~i'acs. 

c^. 1Jer'rovltS 	az ellenforra7a .1-21 rs.nds.rer.  

rio,r_77a,:i foz,aCt_A Bart .A B:;la 	K_oc `. .y Zoltán  

zen jA2  

27. Za. l.'_c, naétd a  spanyol polEárhGbo ruba,n.  

A Eleilrritzi eset.  28. A le_linEr :di  

29. c'.i  ~ nhcr z Z;,ltál~ ,  x_  zsa !+'e ~ enc ,  ~<íVv ~ri Endre.  

3u.  A hal.atúboro':.  

31. Hirosima. Pa:rtracr-Mds.  

36. A s~  ov  jet ürl•epnés utja.  

Az aleri':ai 2rrepü1:5s utja.  
n.•i,. 	T1 l 	~:. 	. 	'     ~ . v. ~~> ~ ~ ta->, ~lit a cGrta -.~ /11 956/.  

Üoy es,  

3rt_2:esen a  ta,ri: - nyve': sz•":czavusf`_'t,  

uEy2na:'skor lehetés  .í :et rlyu :tr  _ la,'° a  ~ ar a ,  < ~-_1 ~~. _.> az  ~r- 
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áll" nun~ °ar ~ ,  '_za néha  ez csak 	1e,:ikono': "ellapo- 

zására irányul ie. nizo -zyitsu1 néhány r's zlat a  

7. és 8. osztályos  gyerekek ::an'>áj `b'1. vsn. olyan  

gyerek, aki s ze  r  l  ~. 1y2s fl:ményét s L'r etn t 7y á b  oIt&- 

térsaina:, 

 

 tov ~bbulva czt 1_. `rz ~ st, melyet a lá-  

tottak e'cre ~ ztett e!> benne. n buc'.a .vrl nalotár  .̀1 és  

a .Nemzeti GG1 éri árll szél kisa l őadásb 11: a. ..nelép-  

ve a lyerazeti Galéria főkapuján tát,us előcsarnokba  

érti.n>. szinte földbegyökerezett a. 1ába,:n, dnl,yira  

csoc:álatosan: szép volt a belső 1_ik:'pzés. A padló vö-  

rös márványból, az oszlopsorok 	márványból. Gyö-  

nyörü z zobro'>.,al volt diszitve, leusze' ,b volt Stróbl  

Alajos Anyán'> cimü szobra. Ez a szobor támlás karos-  

sz.Jkben ülő idős asszonyt á')rAzol, aki az '3lében tar-  

tott nyitott _,2nyv'In pihenteti >ezét, és épper fel-  

tekint az olvas. 's bél . Ali -  észrev chető halv :'ny /10-  

soly  csillan meg a. szengn. ...Annyi sok  a l,tnivaló,  

hogy rövid volt az az e:y délelőtt, felt .`-tlen elme-  

gvtels többször iG me:;nézni, de az biztos, hegy felejt-

hetetlen emléken m.ryd ez az első kir-,ndulsom a mti-  

vészet ':erkeiben. •' /Z. Zs. 3. ). ta .nulá./  

Érde.{,sen eg `szitette '>i  a szarajevói merénylet-

ről sz.4,1e' kisel .őa:.sávs1 az ért e,-;y nyolcadi'_, osz—  

t ,lyos tanul.:: "Ferenc N'er ~a in:ln fc' -)erce , 2z oszt-

rák és a magyar tr ::-n 5r';ks e 1914 juniusá;ban osz-  

nia-Herce_ovina :'őv Írosába, Szarajevóba utazott. Lá- 



togat 'sánal;: c í l ja az us ztrk.-Ma,_y2r KonGrchia, ott  

4llo-26sozv c:apataina ' _ me,;t e'. i_-itse volt, e7,:'_,:or ott  

egy hadc;ra',orlatet tartotta!:. 's -)sznia.-Herce,:ovina , 

am maely ~ Jug os z1via e` yi ,  tagállama, abban az idő-

ben a monarchia r.:.~ sze volt. L;'_:e; úi 	beszíl-  
ne'L és Szerbiána'c rí775 tre' -víe volt, hoy ezt a  

tertletet -ne,;Eze -rezze. 5zerbiO)an a főhercec l •ito-  
gut's it provok ."cióna'.. .f. ogt . fel ,  `: a f ,"herc  ~ : ,. ze-  

m5lye .:11önben iE sz ~ l' ~ a; volt a 	szerb na-  
cione:lista szervezete': ezeTj'oen. Ferenc rerdinánd  
ua,:   ~=,   F ezt t=r -. -_:. ztc ,  _oy ha neje u% al ,  _  odó  lesz, a  

n-io.narchin 	szlY.v 	ön'y or-l ~'-^yzatot  , og  
hizto; it&ni, sőt arr2. ,onolt, h.~~,y Horv_ltországhól,  
llal72 uciu!oó1, 5zlov6nibLa íc osznia .-Herce`ovinah61  

, 	 ,.  eg; T _r ~  f~~~l s z l~,v álla_:,ot ~  lapi :, , 	s zintén  

„ 	,;a. . n7iut :~n ~ z,x oi.a u ,- Gneze ~ te- 

rülete': meGs zerz ísé re t .jre'_edett, uzo':at e:yesitve  
egy na`y d:1;z1v 	a-.':art lét2ehozni, 	 a~-  

trén'c'3s ezen terv 72e"va.l ~, itáeána: akadál ya lett  

volna, hú ',: í Fcé":; b urelodó lesz. tz írt a i'ekete néz  
elneve:z :Fix szerb ns:.cionali: ta szervczet elhatároz- 
ta, :oL;y megöl i G tr ~n':5r7t. A --aer ínyle` 	grehaj-  

tj.s ra j,í ula172at <<. )i - .~_tatott a trcns 1~-`  to- 

~ata~~ .  Junius 23-n 

 

 a ~nc~  nvlc""> _' _ ~  `± ~ ^ ~ it etl  „ 	_, 	. ~ 	~  a'_,  

a trn "~r ': ~ s a.ut ~ j.~rc, a?oom';_ <ozon '.en c'lt tív,ecz- 
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tettl 6s c fCherce ,-  iret lez tartoz.5 ii aut6t 

t,...1L'elt L. el, az a'Yoa:1 	 'setten 7,gsebesül- 

te':. A ccbeEllto'cet a szarajev.;i oLLtr": 'catonal:ór-

h,.:zbe vItt., a tr n 'rY_7:5s pedig E v'roshz1ra haj-

tott 's 1:ásőbb aut_n a :;eWr'A.zba indult a :cbesalte,: 

riaA,1Litoratrc. E kor  z egyh-  utcp.E- ar'7on egy Gay- 

rile Princip nevü Ezer'D 	 C7ei 

árlf.ezett zarejev:ba, 	rovoIver1vEFel meE31- 

te L fhrceget 	a vele utaz folcát. .Ez a me- 

rénylet 	 eztn 	 c7 el vil^choru ki- 

ro'D-lt'r'Ir. A -1Pr'ny1(et e 	 2.1 -Pogt.:, perü- 

L.:et 1214. obe- l2-'n ':ezdte me,7 e f:zE , rcjavk.1 tr- 

hat .2. re,-1716t hLl'lra 	 GaTrho Prin- 

ciet 7eCig,  mivel  714r nera volt hasz évec, hucz ávi 

Irrforc 	 eFyrmsih fiatar:oru tZlrrával c- 

gyütt." /N. N. 	o. tanulá./ 

A tc -::.3:1y7loen ezzel a r5szel a :'377e -C:c.3C Eorok 

"Ami::or were -1P 7erdi:IL:e_eldot, a no-larchia 

tr:rir'keát 	fe1c  gót  lI4. ufliUE 2-án Szara- 

jevó'.;on 	szcrb 	 L 	'Diztatá- 

Era a Monarchia ey h6qap iul- , , juliu 20-án hadat 

üzent Szerloi2Ina'c." 

A feti 

7-:Er7t 	 slnezi 	 uj -- de egyat,,-;- 

1;:m. ne-1 feleLle - er 	irmcretek.. 'eozzLicecrcval: 
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- Bosznia-Hercegovina státusa akkor és ma, Szara-

jevó, 

- Szerbia célja a területtel, 

- Ferenc Ferdinánd tervei, 

- szerb nacionalista szervezet: a Fekete iéz, 

- a merénylet körülményei, a merénylő, 

- a per. Mindezt nem bőbeszédűen, mégis érdekesen 

foglalta össze, rámutatva apróságnak tün6, de a ta-

nulók tájékozódását elősegitő problémákra. Pl.: Bosz-

nia-Hercegovina lakói szerbül beszélnek. /Gondoljunk 

arra a felmérésre, melyeknek során -- nem általános 

iskoláskoru -- tanulóktól aziránt érdeklődtek, hogy 

a székelyek milyen nyelven beszélnek; a többség nem 

tudott rá válaszolni./ Ezek az ismeretek a mai Ju-

goszláviáról való tudásukat is szélesitik. Feltétle-

nül ugy itéljük meg, hogy a kiselőadás elhangzása hasz-

nos volt azon az órán. 

Világosabban láthatták a tanulók Horthy Miklós 

szerepét is a magyar történelemben a róla szóló kis-

előadás meghallgatása után: 

"Horthy Miklós /1868-1957/: az 1919-i ellenforrada-

lom egyik vezető alakja, az ellenforradalmi-fasisz- 

ta rendszer idején Magyarország kormányzója /192U-44/. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében tengerész-

tiszt,  1904-től 1914-ig I. Ferenc József szárnysegéde, 
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az I. világh :a'oorubu,. ellenteng;erna"y, u hadiflotta  

uto1E5 pare-Ica-101:a volt. 1918 :'ebru'rjábal,  v6rbefoj-  

totta a matrzo', cattarói ."el'_Lel ~ c 't. A Magyar  Taná^E-  
kizt úraaaág ellen < <:-,, r-. eze'Ledő elle.aforradalm rok e-

gyik vezetője,  a Eze- ' ed__ ellenforradal_?1 '>ormány  

hGdügy.:-_inia,ztere. Tiszti s z.uzar' D';:b ó1, caendőrö':ből  

ezervezte a "ne_.?zetinek" nevezett  hadsere -et, a:??ely-  
nek 614n 1919. november 	bevonult a rom n  meg-  
ez;,-_l1óktcl ki7ritett Budape: trc. mint  ufc""vez:!r"  
ir: n7itottú az 1919-21 	to ,°abol ó _2 1-1'rterrort,  ós tá _.oEatta a tiE zti ,L ~1S zit ,,~ e >  v`rengz aót  

0}~~ovón~~ Iz~ '~ ,  ~ecr're ~'t ,  c ~ / ?_920. m6rci-  ~ ~ 	 ~-= 	 ~-tL,. 	.  

ua 1-6n a parlame ~ltbe behatolt fe: ;-verea tiF ztek t '-  

RlOgat rávCil-il.~r~.~1.nZ zliV3 v;iaE Zita . tta .;led magGlt •  

IV. /Habr'ourg . ,  xárolur  v i;-. azet íE FA a tr!.nra. -- az  

1:.7per1';:l.i.Et, _=atL17 C_ -. -? ~:gfelelően  -- ~ 

'.á ~ tlLJei1, V?~{~1 

 

ic ie yVer;:F c;rLve7 cka.1-: 1_'ozte meg.  

íior'?=c: :y z ~ ' rr alatt a  na,;'bi rt :~~
, 
 ~ -,oEo': 	nagytőkések  

legreakci4aób köreinek  ural.^± '.Lópv ~ , elte .  r3e1- y;`  
e`,yetrúnt a :aa.óar  un': a oaZtál;T :fE. a  

para.aztság i a Szovjetunió ir.inti gyülölete hat- 
 

rozta; mec. A halad6 mozga l,de:'7., ElE ő; orban a kom:runie-  

'ceyetlen 	 a  :paz  is  zte; jellegü rendc za- 

U ~,.11T f ~ 
~  Jro "'' 1 	_ 	r~ 	 .  r ~ 	_n  ) ~ 1 l 	uG4 LC. ,  a  .v•. lp ~ l_L Li _._ Jc:1~1 a _i a C_  l r ztG hmt C-,l-  

manoz való c; atlo.koz _ - a :. pro`a,:, ~aszefnnódi't-  Horthy  
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cze71_1l:v27." /A. 	3. e. t7,nul;./ 

2. Münkalepok 

Az pa'bbi 	'z,a,::irojalem.':),a 7- ez 

derül ti -- a ta_it's oor : -1 el: 	-.1 1:a1azott 

Linyen szomp -) -1t3 1:_t 	-- 

for-liben -- az a-Taz . 4 nvezeE icmereLci iecl-

zE!hez, illetve rendEzerbe 	utt c5lsze- 

	 chpl    tart-1:az  

tenitasi ese ,  s eze- ': ,IeLjcse a tcnuló al-

tal rendszerbe foLlelva 	Bares plvas- 

mányo szintn indo'elttd te  zi anc.17aLslt, hi-

szen ezel:kel a 1-- ze'7'el a ta .nulők tthen 5_2:en :eve- 

oTltE1 	Ee'zmit se, -1 

otat6, nevelő hatst  csak  a'7kor .?:r.t el, 	a 

tbl'zatok 	viczJnyla Jzvs idrt 'or- 

iturik -- 3-10 perc C 
L_ megloeszl6st  ere  kia- 

dott 	 eseten't-,5nt  

hap_  	1v a m - cha ,-ikuan rend- 

;zerbe foglnit ismeret 	E a bevse fo- 

a)'a1 zz - yo';') lez.  eitset nyujt ez a forma 

heleE 	79,-dszor 	Is:  meta- 

n1',- 	adotb sz3veből a 1:saye,ot kicneni , a ezzel 

ele't 

	

	 illetve carthetjü': a 	-in- 

ver'..aliz_LIst: a t -- itki eLTE.", ,s 

zerinti visszaad'c't, vLlaTrint eI:E1tjn: 



- 23 - 

munkaeszköz jellegét. 

Példák erre a munkaformára a 7. osztályban: 

13. anyagrész: 7  A tankönyv 63. oldalán lévő ábra 

alapján nevezd meg a jobbágyok szolgáltatásait! 

Földesur 	vármegye 	Egyház 	Állam 

18. anyagrész: A tankönyv 78-79. 1. alapján vála-

szolj! Feladat Széchenyi és Kossuth összehasonlí-

tása. tűket akart megnyerni a polgári átalakulás 

ügye vezetőjéül? 

Széchenyi: 	Kossuth: 

Kikkel együtt akarta végigvinni az átalakulást? 

Széchenyi: 	Kossuth: 

Főleg a gazdasági élet mely ágát akarta fejleszteni? 

Széchenyi: 	Kossuth: 

Milyen két feltétele van Kossuth szerint az érdeke-

gyesités megvalósitásának? 

Mi lett az erednélye a Védegylet megszervezésének? 

Kik fogadták ellenszenvvel a Védegylet működését? 

Melyik táborba tartozik a 4U-es években? 

Széchenyi: 	Kossuth: 

A második fejezet összefoglaló óráján -- Átmenet a 

feudalizmusból a kapitalizmusba Magyarországon -- 



a -._5vot'_ez ~ 	'7a1^p pt t ,  t'tt,í' L-~ a -Lc _al '~ a.  tan- 

k7 ..17.-, az „5rav'.zle to'_, 	< l ,p  

1. La jelle-azc a po' iti':a_ c , ;,rzatre s  

a  XVIII. : zlzadbu,l:  

a XIX. : zúzúd  

1325-48 k'jz:itt.  

2. fa 	 +    
~ e ,-ie":ZJ   £.   ~   c   .lic:.  	t;  	vi:   ~ 1'r 

a XVIII. ; L Edban:  

a Te`'Jr:i?''Or'.): `7:  

3. mil7c-1 eeeményere '>er:lt -or a :5vet'.e zc  

L3'M ,  e'7.on:  

1825/27: 

1332/36:  

1843i44  

4. Jz6chen;,ri milyen ter '°7 . ote':en 	'itoz' . ' t í  

5. Dui jcl _ 10-1ző Xo . :uth  

6. mi 	oka. 	Aor:,.zth FZ^  

, 

7. M .ilye_l ae,7)1d', i le'_et"C, e' -ernt ~'= fel a pol-

^ári 	terc-,t'a ;re i  

3. El jelle .izG a ne --1eE. Ere:  

Mirt a'>ar j.:. a r"Dr " Y:at i  

Ati  .3rt nem a'.arje?  
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33. anyagrész: A tankönyv 135-136. 1. és a KTA 8  

18. 1. alapján töltsd ki az alábbi táblázatot: 

Alapanyag, 	Energia 	Közleke- Hirközlés 
ipar 	dés 

37. anyagrész: A tankönyv 158. 1.: Állapitsd meg a 

magyar társadalmi osztályok viszonyát a Habsburg 

önkényuralomhoz: 

Főpap- Főne- Közne- 
ság 	mes- 	mes- 

ség 	ség 

Parasztság Értelmiség 
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A IV. 	 k 	 Magyar- 

-- sazefpLar:1,10. A tulók a t::.1)71.zat ki- 

t7t ..:.ch.:‘z a tan7-7...3nyv vozL: r"Ezoit, 

tD7.7.at eurarnt f7J1'.-ia=1,:ahLttá. 
• 

G2ZdC.E 

act 
C> Tralni  

act 

 

KL5 a ha-
tclomY 

HoL-yan L,77a-
77.oroljai• 

  

ipar mozdgaz- 
deF (g Vrcac:Ialo71: 

184C- 
67. 1ap- 

 

Az c77er.  osz- 
t ao, -1-te- 
c. ek'5C127-1- 
zee: 

 

Szak- aszai: 
c_ • 

  

z6i: 

1867. 

1367 
után 

a Taka- 
talom1 

How; an 
zyak:o- 
roljaY 

alap-
ja: 

Jellam- 
zn: 

'11 rsac'lalom: 

7J1':odc5 
')cztayo7c: 

Eir\rott 
ocztalyok: 

Me,(331datlan 



- 27 - 

Ebben a formában a munkalapok 8. osztályban ke-

vésbé alkalmazhatók. 9  Feltétlenül olyan formát készit-

sünk, mely a tanulók gondolkodását igényli és fejleszti. 

Például a tankönyv 27. anyagrészénél magnetofon sza-

lag10  hallgatása nyomán a következő munkalapot tölt-

hetik ki: -  

Kérdések: 	Anglia Francia- Szovjet- Pelémet- Olasz- 
ország unió 	ország ország 

Magatartásuk 
a spanyol pol-
gárháboruban: 

Kiket bátori- 
tott az angol- 
francia poli-
tika? 

Milyen esemé-
nyek mutatják 
ezt? 

Angolok, fran-
ciák miért 
nem kötöttek 
szövetséget a 
SZU-val r 

Szerinted he-
lyes volt-e, 
hogy a SZU 
megnemtámadási 
szerződést irt 
alá Német- 
országgal! 
Indokold meg! 
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3. Adott kérdések alapján bizonyos részek önálló fel-

dolgozása a tankönyvből 11  

A tanulók önálló munkája ebben a munkaformában 

-- a feladattól függően -- a tanóra 4-8 percére kor-

látozódik. Egyedül dolgoznak, s az egész osztály u-

gyanazzal a feladattal foglalkozik, vagy oszloponként 

más-más feladatot kapnak. Esetenkénti alkalmazása jó: 

elősegiti, hogy a tanulók megtanulják a lényeges és  

lényegtelen dolgok szétválasztását,s ez az otthoni 

helyes tanulási módszer kialakulását is lehetővé te-

szi, továbbá alkalmat ad a nevelőnek a gyengébb ta-

nulók szerepeltetésére. A tankönyv munkaeszközzé vá-

lik, melynek használata természetes lesz számára. 

"Tantárgytörténeti jelentőségü fordulat, hogy a tan-

könyv egyre inkább a szó szoros értelmében munkaesz-

közzé vált. Ez ... lehetőséget ad a tényleges tanu-

lói önállóság kifejlesztésére." 12  Jellemző, hogy a 

gyengébb tanulók kedvelik ezt a munkaformát, a jobb 

tanulók tul könnyűnek találják: olvasottságukat, lo-

gikus gondolkodásmódjukat a frontális vagy egyéb fel-

dolgozási formában hatékonyabbnak érzik. Alkalmas  

ez a forma a tanulók páros foglalkoztatására is. Ez-

zel lényegében írtár elősegitjük két tanuló egymás-

hoz való alkalmazkodását, s ez, valamint a köztük  
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létrejövő munkamegosztás már alap,ia lehet a csoport-

munkának is. Jelentős szerepet játszik ez a munkafor-

ma a tanulók gondolkodása fejlesztésében is. A mun-

ka során például a következő logikai müveleteket vég-

zik: 

- tényeket kiemelnek, 

- összehasonlitanak, 

- bizonyitanak, 

- összefüggéseket tárnak fel, 

- egyéb területeken /saját életük, üzemlétoga-

tás, ujság ... stb./ szerzett ismereteiket 

alkalmazzák stb. Ezeket a kérdések helyes ösz-

szeállitásával és megfogalmazásával érhetjük el. 

A 7. osztályban a következő feladatok adhatók: 

5. anyagrész: A tankönyv 32-33. 1.: A jakobinus u- 

ralom mely intézkedései nyomán, s miért sikerült 

megvédeni a forradalmi Franciaországotr 

9. anyagrész: Tank3nyv: 45. 1.: Üzemlátogatás, tele-

vízió...: 

Töltsd ki a táblázatot! 

Kiket dolgoz- 
tatnak a tők6- 
sek a gyáraik- 
ban? Miért? 

Milyenek az 
élet- és munka-
körülményeik? 
Ni  történik a 
betegekkel? 

Mi jellemző ma 
a munkások 
munka- és élet-
körülményeire? 
Hogyan védik 
egészségüket Y 
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175. an72-ra z: A.] rL. 	n. 

rola.,c'a.t a ,,, at- t,:: A 	 _. __1nyv 63. 	64. olda-  

1an. 1ov6 _' t verEr Ezlet alap n 	osz-  

sze a ,fobb  ~L-, 	a .-ölde: ur aet 't!  

50. an;-G ,  r'sz. Felaca . t: A tan'ffnyv 125. 1.: A Me  

r~c~ii~ús a: 

1. milyen m .:do:, dolzozott Mv 	
,,..

_rx a. .: ~ n;;-vni  

2. Melyek  a le,sf:"bb  ~ o.lc~ olataa. r 

:.  Hol 	,3ze'el a Londolato'~'AalT  

j1. a_lyazr:s -. Fe,ladút: FIi'- bizoruit ~ á': ,  hoar a  

állama, a többs .íe 	'_."1 vi; eli a  

szem_ben'l 1^an 1á3nz;v: 129. 1.  

41. 	 űcr• 5; z : Tnnkfnyv : 169-170. 1.:  

1. : .:i 	L: z 	idfs za'.ában a  
, mun á; r~oz~ uworra't'  

Husonlitsd ös:: ze a nyugat- eurónr;  

galo ~~al! 
, 	.., 2. Mi a,z ~:lsó vrlentcse`.~~ b czervaz '_-ed-; s a ma-  

bJar 9un'.-áso'-:nar  

rCily en 'La;~c. ~ 1^ta 

 

v-n enne k a ne :elzet'_,özi  mun- 

3. A7un'.'so .k  

 hogyan  kC ct':eZl  (7 Z Cc7t „1 „ , ci C ;1,-  
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42. anlra7rsz: man'77n7 - , - : 1 74-177. 1.: 

Mi jellemző a nagyeazd 	.Mt.re's) 

2. mi jellemző a Y75z4p- ós '7.ispareszto': .-57c -Cre: 

3. Allapitsto 17 me L a nincstclonC: ritezeit, 

valamint  e2y-czy r.'teEhez 

43. '3.i17,7agréso: Tank3nyv: 170-179. '.: 

1. mi jellemezte noEsuth terv6tY 

2. A horvAoal való 	 na-lnlitrf 'a-- 

FZe az 1367-06 Hegyc- -'Fsel! 

3. A "ne etic5j4_ egyenjocusk" t'5rv' -17ót vesf_ 

3Esze cz 1363-bin, a horvtol 	'cie- 

gyez.fssel! 

3. asztal -ban:  

14. an:,-ajr'sz: Tan'7:3nv: 53-67. 1.: 

(_:yjtsdtez. öscze  milyen hasonló vonlco': van- 

n&  Ma'yaroraz 	s  0,-ocr, orc---L,  1917 előtti 

felődisben't 

2. -rilycn hatal volt a ma:yar 7ilu76sp'7.ra az 

orprz forraflalemY 

5.  Milyen m --)za,17-1a77 irnz, - itottZ: a munkLso7: szer-

vez77.73stY 

15. anz:LaLraz: Tc-n:f:3nv: 70. 1. : A Yrr proEra7njána7: 

elemzsc: 

1. Mely nroblat 7)1(f.an me s- 	pro:ro. 
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2. milye -a 	 v -mElat 

5. melz- 	 h-de:?it 

17. a'ayacrEz: 	n7v: 77-7. 1 .: 

1. MilL-en m5don,--so -idol -oftE17 a nzol-t'rere'7.e 

eCczs60,6ről? 

VeEd 5ssz,? mci 6letedel! 

2. 14 _oayan v:LItozott me z az iC7oliztatE'i' 

HaEonlitEd 3Esze a mai iskol=ondEzerre.7! 

3. A munksfiRtalo nal7zetben 	vltozds 

t 71rtntY 

Vat tudEz a mai Eza7:-.1unE t7=3.1,krált 

22. an-Ta0-r- Ez: TLnk .jr-v: L,  

1. Yllyen -1:rt:11.1 a  -Po_1, :ort,7Lo',,tE:_E az iparc,n -f 

2. milycn a nun:,.48o 1: czlci2iE helyzatoY 

3. mi eleziz a pal- aEztcáz .51otl-er 

26. an,7a:T:E.]: TanYinyv: 114. 1.: 

Mi jelle - IzC az iE'zolzpolitikgra: 

a/ a TJ,-1.5.cc 1 ,-.:j-t,:rEE' -  

b/ az ellenforradalmi rc'd _or alattY 

c/ ma, a ti .1ctctel,olaY 

anyaErEz: Tani::-.5nyv: 127. 1.: 

1. Ryan ala':ul LA az lct a h-itorszdLba .!-IT 

2. iij volt jellemző a mcE:Allt terlete'cre 

3. milyen volt E helyzet az oEtro7lott, harc.oló 

viroconanT 
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. cr7aLr 	: Fair c'c tc -_ cc o D. t 	2cot 	Ír 

ha lea zhct 

1. a/ Milan uj 	c- 	- c.1'1 -a 	lce.  

1:o run':r a 

b/ milycn 3To'7.ra  lehet  flhac - 	, i? P'7 f 

hal 	 Z01 ! 

C/ Mi j‘,1 101zC a 	 :zemo'ro? 

L:ttL11-c  ilyen  zemet 	le z,(7 ! 

c/ Lii j- 11 •L ici 	z6ear  i  zuohre? 

MÍlpen 	 z ervc etbe ta3rt1nch  az 

ear 'pai '7.c. pi Lali-2ta D: r 

b/ 1:i a r 	 ac e_ 

cl 

 Cletél)c: t 

Ell-cn aervezet ta jai a. cLociclicta or- , 

F 2 _IC ) 1 .7 r La E C 2. 	C 	: 

McLTaro-a 7=2; h- 1  z,-c a KgST-ben! 

c:/  Lii c lle lzC c. :et  i 	azdc,- age r: 01-v - z et 

egyaah )Z Va13 vi,z D -TAra? 

3. a/ ri.1L-en era 	c 71cttch a v 4  1 cici:r  inog- 

b/ Mi a rzercIDe a holCaltat:anC7( 

c/ r: . 1ye_a1ehetc gehot 7-cin1 a jevő a Szov-

jetuni lc a2: 	t7yea1t A1 7_arnok 

!..utat 

d/ Mol:y 	 : ethezih  

utóbbi'?  
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4. A csoportmunka  

A csoportmunkáról általában 

A tanulói aktivitás egyik leghatékonyabb és leg-

eredményesebb módja -- oktatási és nevelési szempont-

ból egyaránt -- a csoportmunka. Itt természetesen nem 

a mindenáron és állandóan alkalmazható csoportmunká- 

ról van szó. Megfelelő helyen, időben, a különböző 

egyéb módszerek mellett -- és azokkal együtt -- az 

osztály életkori sajátosságait, a tanitási egység lo-

gikai rendjét szem előtt tartva eredményesen alkal-

mazhatjuk. 13  E tevékenység során tanulóink önállób-

bakká válnak, megtanulják meglévő ismereteiket alkotó  

módon használni s melléjük ujakat szerezni, s nem u-

tolsó sorban jelentős szerepet tölt be a csoportmun-

ka a tanulók közösségi emberré válásában. 14  

"... a közösség életének a következő mozzanatai ak-

názhatók ki elsősorban nevelési szempontból: a kö-

zösségi viszonyok közvetlen formáló hatásai, azaz 

a gyermek közösségben elfoglalt helye és rangja; a 

kollektivában kialakuló közös vélemények, itéletek; 

elkötelezettség vállalása, amelynek következetes vé-

gigvitelére és a magatartásban való érvényesitésére 

a kollektiva készteti az egyént; végül, de nem útol-

só sorban a közösség sokoldalu tevékenysége, amely 

a közös élmények biztositásával, a kölcsönös függd- 
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Ei, fF,101(cci C-;F 	'- .7■=_D'"Y"7 

15 
ac-'217e1 fejti 1,-ci alFes7r'-r - 	 hat"F:A." -  

ia=nsen fpntor _1E a1e'702: 	 7 : -,hat 

cEoport7unka a. trt ':et: it 	r 	 zen 

f7S.zet nincE 132,7 a ta.ni_11: 	 -nely alalmat 4s 

'suet anc a navale 1:7:ne7.-: a:L 	77.=!"..E. 

--"- 	 —a 6-1_1 1_6 ta-ul'i 

c 	 ":.73c,en 77',- - -tctett 

jelenteF s„;:cpe vcai a c,,):x1.- t 	a. nn': 

	

iE, ho,y a ar telj3r: -1  	 

	

it  rzerep6t a tanulE   	ED"-±al 'e ok- 

-- r-erepe 	itaa 'e1.  

feltétclei:  

11,'LJc.71 -1 	al 	Ora 	't 

E-Ln1 a1l7a1mezhat-: 

- Aivnja-E,  e iv'7-Fatott cn-c-r'r7, a ( - 0-Drt-

:"t, tuain'-:-e a ta1:16!: 

-ottcrt,: -Polar'atost 

', 	1 A Tla 	 aelaz E_apfogalmal. eze- 

cz anya7r1Fzoc:Jn,  ne  v1azinü , haL:y 

(z leEz a fCla)l-Dra 

zer. 17 

2. Tpvtbé. feltItele a -a)powt-lun7:d ---1E'7, 	LL-   nei  

c,apport -7e1a,ata  1p7i7:Li  r'LzeLy(. ,,:ze loer ‚z  
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e L7sznek, do_önTan is 1,7ere!: er- szat , lkos-

so.--1. A ceo:Do2t .1EEL), rtIt , ct annak, a-

csinl. 

hey a 7unkalapok  kont, e=--Ertol.maen 

szerke:t ,.3tt '21afatY::t tartflama7::anak 	scf- - 

z3': p:)ntos 	 s 	 ta- 

12.c)..r1 
	 mely 	:COE C ',, ] acat  pike- 

mc&)l:sa:noz. E 7unka a1Ls6zakt az 

hoLy a moL;lchetőson osszu anyaz-rsz7-7 m.iatt 

rid iCő dll e tamil 	r=dolkezs6re, E 

cat tales e6szlben ki koll hasanélniuk z munka 

If.Crc v16 beej-e2h5s -,D órde77_ben. 

4. Az eréCmnyes munka megkivnja E csoportok já rne-

szorvezt is.  E7z --, 1 kapcsolatban több- vits prob-

aőhat: 

s,/ A c OPOrt  na 77,`:* 

A 	 a 	 tanulói 	 is 

aat 7Azonyit,f11. , 1,:;y a 4-5 fős  cso7ortok tuc7nak a  

1o:ca'c:ec Q) :1="t a 	cac , 	 civel a ne.2 nagy- 

74tsmti C Q D t L-7!Dr,n is 77- orr:s: 	m1nkZ,T2a knes, s 

uLnakkor 	 -a m:zhallLatvs, aLy- 

at 	 tudnak c1g a. uce 1 b ltszmu 

(7L):ortn1 s)k '.7sladat.7A kellone serke::zte, s oz 

s;oport beszd7lo2a,st 77eLayetn ..'. 	 öt  

Cc3'::Drt 	 ._7(-21adatk'rrel. T5'7:b. 

7'7elaf(:t)t no s:Jfke,-,:2;:nk, inke) 	nsLyeb 



7. -au 	 croport 7.7.a7,Ion 

a  

	

t 	517ct7:- . 	22 	7,,E,L7zott 

	

17.1D 	a1.ak1 	h;: 

7.7:z7 1 	'77 -72t- 

2-3 1-76's cso•ortot =vz: 1. 

5-4 
u. u u 

3 
“ 

4 
N u u 8 N 

4-5 
is u u 

5 " 

" 
u- u 1 u 

7 	r )-0 
ii H 

3 " 

6-3 1 

• v0a, 000 22 tanér 

A fE - ti 	ic,azolja eE iE: sc7 tul 1:icEi, sem  

tul 	c•or)ortot nem cazer7 Ezervezni.  

To/ A cEoport :sELetacle:  

Ezerint a cronortok heterog6n :5scze-

taelaok 	er(sebb  js  gyenbb  

ta -m1,51: 	yaint 1a -one: a - L- J -ortban.  A 

hiEzen 	au±1t ort- 

lyok varnC - . A D) b: 	jtz- 

-n'aden vaemlnyt 

E' 2 cEoport 	 olyon 

,olenth:t 
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nye alapjln az oszt1,1,- szocio -rna':  

en1% . :1 	 cl a Pconorneo'zt'et, kr- 

LI E-2C° 'JCL C cc'oportve7etrr 	 ha  

'7z:(3s meLb-r-:lis a1ap.  hajtson 	dtala- 

'7it:ct. no a tcluló ,7. 	 -1c2 c CFO- 

portYrat, c-et1„:-  	a  1-.5 --On 

rosL: indit' c‘'t jelenti 

Az 	 or7t:En min := 

ao  the. v'Ttoztct ,-i 'cllctt 	 rEo2ort 

lcrt nc -2 v.; - e  te': rc- Cer- 

771egjer7yLccet tette er aiun- 

‚ a cr) - ortvczető c4,itdbori módEzereine a 

tanuló 	joggal 	ne -i volt ha:laiad„; aldvet- 

ni mcga. alek utn aL, -17zjzsLerane: ldtszott az DEZ- 

taz: cz,ociog.r=jánal-1) 	erel -,--3ny, emitAa 

,  vrhat.: volt, f- biLonyitotta: ne7 

'olL - ct  ebben.  e -) E-7,tba-1 0137E: c-oport - ct 

vcaai, ,nc7yben T7In:on1H mctcl'lja a helyt. MiE 

mart  az i 	elscitEtt beoFztr elcpjdn 

t,-tott r nc 7)n j'T ai 	Ült , 	7.inetyik CEO- 

20 -2t dicEirAct l'e'.2elt! A 

t - ' lli ÓkEt is befo-aCta a - rofo2t, Epcn, iaztak 

1;, 

t.fl'tne7_7(st 	 tal- toz -IC:. /T. 2. 

3. glbra/ 
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c/ 	  

cc z]c a 	 zerve- 

e-et1n 

	

171.770a -c3ss 	cEo)ort-czetC 

ozt a (. -- DpprtvozetCt E tcr iz:Zr„ Me ,, iTaa- a 

tanuló'c 	 ez 	 1::t;EcE.- E.S a 

L,co kportmanl:dn alapuló t,:jrt,5n:lem óráimon 

minden e-atbe 	l7te -11 cro -opr'ITezatt.  A ta,-1r pe- 

d,L zioi iacret:i, 	 e le,t7pb c-Ltbon -- 

ol7rn cFoportvezeta jc13 7_,  akit  

tenulón 	j:  	 szer- 

vez&ie 	c-onprt 4 rt -e1c1,7F:s?: . ct  4rzőrae'.  kell  

	 Scl-ait:jpp Lc' 1,.."-lot 	hí'z  a  aeolcác a 

cLopo2t 

	

	 me_E_UlecLea. A 

nen_  het tc.„-,:czeteleneE , e 1:, hi- 

E 	 )- 

mi -idonLItt 	 oz ellen- 

a 2:.-- Y -rivL- 1  E  sa ,  h: hclyeEc,n 

E‘t„j't 	f)ntocne:: tartó, 

0"-a 	 ta -Lula :C7 -,:e7_151 11ot"n'7. ce. oprt- 

.1 

	

72:L 	 E 	 E E t 	ilu Vj 1 C- 

16"1 is. 

:-L111': n"1:,,n3-Lt P tr - "li iln 

"A er- o7o7tve:et.;:no:7  c  lnch, hat:rDL)ttne:, de nem 

et1=1..D 1 :, jó al.zőne771 
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a 1! -Ie,ct 	 7_7, --Inie". /J. L-n7 

"Nen  kell  feltótic -13.1 "j 	 lannic, cle az 

)r_t.,11,7Y:zcsó -en 	ll eLf=lel "stptu,"-Ezal  kell  

JeAlciz(d' tulEjfinEcci 

s.-Jit- - zE, c 	 f_131,:;tac:at 

a tLIolem." /Sz. J-116/ 

"1"---.._1E., jól -na -- Er,.izó, 	örvenr3.őt, a- 

l:it a. -,Dpo_t tacjai auk kzül e--;-rucan v— 

lazt,na':." /S. L—nj/ 

A -t_,.nu1,A-  vóla'ónye czerint: 

szervez, 	10:7= 	1 

nc _-icse le a tnbit." /K. P. G. 0./ 

"Kivcaóm e11 taC,n1 az 	aat , re -7 - 1-let '707 1  ne- 

ki tErt 11 	jól iatni a '-1,- 'rt -)t." /H. Z.t. 6.0./ 

"Ecl Z OE 	 osz- i z s 	, 

fez1'1 ,czettne'7 

lennic." /C. T. 7.o./ 

"7.o7loly, dc 	 a 

ma: a 7Phet:Ect E 	 jó ala c7.6 leycn." 

»K. 73. 3.o./ 

c., -.):=tvezet(Tnc, " 7: 
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2. Az 1514. évi országgyülés törv ényei hogyan 

sujtják a parasztokat? 

TO.  II. k. 35  328-329.  1.:  14. cik =:ely 1 § 3  

16. 

18. 	" 

A :3ocskai-felkelés /1604-1606/ cimü tanitAsi 

egység szintén alkalmas csoportmunkával való feldol-

gozé.sra. 3izonyos tapasztalatokkal már rendelkeznek 

a tanulók, igy egy-egy csoport már több feladatot 

kaphat. 

I. csoport feladata:  A felkelés előzményei: 

1. Milyen államot akarnak teremteni a Habsburgok r 

2. Milyen okok vóltotték ki a ma,r,rarok szemben-

állás át a Habsburgokat: 

3. Ki volt Bocskai, miért fordult a Habsburgok 

ellen? 

Tankönyv: 133. 1. 

II. csoport feladata:  A hajduk: 

1. Kik voltak a hajdukY 

Tankönyv: 139. 1. 

T0. 6. osztály36 ; 215. 1. első bekezdés. 

2. idért kezdtek katonéskodással foglalkozni: 

T0. 6. osztály; 218. 1. mésodik bekezdés. 

3. Miért álltak a hajduk Bocskai mellér 

Tankönyv 139. 1. első bekezdés vége. 
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III. csoport feladata: Bocskai sikerei: 

1. Ki volt Basta György? 

Tankönyv: 139. 1. második bekezdés. 

2. Kik álltak Bocskai mellé? 

Tankönyv: 139. 1. harmadik bekezdés. 

3. nilyen katonai sikereket ért el, s mi lett en-

nek az eredménye? 

Tankönyv: 139. 1. utolsó bekezdés. 

KT. 37 : 100. 1. 

IV. csoport feladata: A felkelés eredményei: 

1. mikor kötötték meg a bécsi békét, milyen ered-

ményeket hozott'T 

Tankönyv: 140. 1. 

2. Milyen diplomáciai sikert ért el mér ebben az 

évben Bocskai?38  

3. Mi történt a hajdukkal'r Sorolj fel néhány haj-

duv áro s t ! 

Tankönyv: 140. 1., KTA39  10. 1. 

A 6. osztályos feladatlapoknál a kérdések száma 

kevesebb, hiszen EZ  a cél, hogy hozzászoktassuk a ta-

nulókat az önálló munkához, megszerettessük velük 

ezt a fajta munkát, ehhez pedig f eltétlenül szüksé-

ges, hogy a kapott feladatokat sikerrel oldják meg. 

A 6ikerélmény kedvező alapot nyujt a későbbi hasonló 

jellegü l.aunkához. 
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7. osztályban a csoport-punkét összefoglaló órá-

val kezdjük. A feladatcsoportok által felölelt anyag-

rósz megnő, de megkönn_yiti a tanulók munkáját, hogy 

tanult ismeretekkel dolgoznak. 

A polgári forradalmak kora /164u-1848/. nsszefoglalás: 

1. csoport feladata:  A  forradalom fogalma, a polgá- 

ri forradalom lényege: 

1. milyen  hatalmat szer ,_  

_őszül ez ki a polgári 

forradalom győzelme utáni 

2. tuely polgrl forradalmakról tanultunk c Idővo-

nalon helyezzétek el őket pontos övszám meg-

jelöléssel! 

3. ifik állnak a polgárs4g melló a forradalom fo-

lyamánT 

4. tik harcolna'. ellene r 

5. El  a forradalom r Mi  jellemző' a  polgári forra-

dalo:nra r 

Tankönyv 4v : 51. 1. 

Applikáció /3. 4. krdőshez/. 

Tabló a Polgári forradalomról. 

II. csoport feladata:  Az angol és 2 francia polgóri 

forradalom összehaaonlit`se, az európai polgári 

forradalmak: 
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1. A polgári forradalom kitöréF e előtt mi volt  

a társadalmi forma és az államforma Angliá-

ban és rranciaors z Igban a  

2. A _forradalom folyammán magasabbszintü fejlődés 

melyik országban volt, niértY  

3. Napóleon uralma kiknek a hatalmát biztositja, 

hogyan tudtok ebből háborui jelegére követ- keztetnie 

 

4. Az 1343-as forradalmak  során milyen problsmák 

vártak megoldásra az európai országokbanr  

5. Ki';  voltak  e kor hősei, miÁrtY  

Tankönyv: 16. 25. 32. 36. 5v. 1., cravázlatok.  

III. csoport feladata:  A mezőgazdaság fej?ődse a 

kapitalizmusban: 

1. A tulajdonviszonyok megváltozásával hogyan a-

lakul át a feudalizmus k5t alapvető osztálya?  

2. Milyen gazdálkodási m,dszerrel m'Iveltzk a föl-

det a feudalizrnusben 5E. a kapitalizmusboni Raj-

zát készitsótek el a táblára! 

3. rvii a különb:: ág a kettő között r  

4. Milyen változás t'irt .it az állettsrt :eben,  

miért, ennek  mir a :~övetkezmnyeiY  

5. A vet `sfor f  .`" alkalmazásán kiviül mik teszik h ,-

tékonyabbá a mezőgazdasági termeléstY 

Tankönyv: 39-4u. 1., óravázlatok. 
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IV. csoport feladata: Az ipar fejlődése a kapitaliz-

musban: 

1. Hasonlítsátok össze a manufakt.urát és a gyárat! 

2. Milyen átalakulás zajlik le az iparban? 

3. Hogyan hat ez a 'közlekedésre és a hirközlésre, 

4. Milyen változáson ment át a kereskedelem? 

5. Hogyan nevezzük a kapitalizmusnak ezt az első 

szakaszát, miért 

Tankönyv: 4u-41. 1., óravázlatok. 

V. csoport feladata: A kapitalista társadalom osztály-

viszonyai: 

1. Melyek a kapitalista társadalom alapvető osz-

tályai, milyen a viszony köztükr 

2. A polgári forradalomban haladó szerepet játszó 

polgárság hogyan változik meg az uj társadalomban? 

3. Miért áll kialakulásától kezdve a proletariatus 

harcban a tőkésekkel? 

4. Milyen formái vannak a munkásmozgalom XIX. szá-

zad eleji szakaszának? Mi a közös valamennyiben? 

5. Milyen jellegü társadalom a kapitalizmus? 

Tankönyv: 43-44. 1., 46-47. 1., tablók. 

A következő tanitási egység, amely ily módon ke-

rül feldolgozásra a Széchenyi István a reformok ü-

gyéért' cimü rész. 

I. csoport feladata: Az országgyülés szerkezete, sze-

repe: 
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1. Hbl a ma=yar orszéggyülés székhelye? 

2. Milyen a felépitéser 

3. xik lehetnek a tagjai? 

4. Hogyan születi. a törvény? 

A melléelt tablé. 

KT41 : 83-34. 1., 86.1. 

II. csoport feladata:  Az 1825-27-es országgyülés: 

1. Miért kénytelen 1825-ben összehívni az ország-

gyülést I. Ferenci 

2. milyen kérdésekkel foglalkoznak az orszéggyü-

lésen? 

3. Mi a szerepe Széchenyinek az országgyülésen? 

4. Mi jellemzi a fcnemeseket? 

Tankönyv: 70. 1. 

KT42 : 51. 1., 59- 60. 1. 

III. csoport feladata:  Széchenyi istván: Hitel: 

1. milyen változásokat lát szükségesnek Széchenyi? 

2. Hasonlitsétok össze a jobbágy és a bérmunkát! 

Melyik és miért hatékonyabba 

3. Miért akadálya az ősiség törvénye a birtokfej-

les ztésnek? 

4. Cuit jelen a köztehervi:.elés r 

Tankönyv: 71-72. 1. 

KT43 : 59. 1. 

1V. csoport feladata:  Széchenyi István gyakorlati te- 



-60— 

vékenysége, elképzeléseinek hiányosságai: 

1. Gyakorlati tevékenységére mi jellemzőmar 

2. i1aéleti, gyaKorlati tevákenységával mi volt 

a célja? Hogyan akarta megval sitani? 

3. Miben tévedett $zéchenyiY 

4. no€yan fogadták 5zéchenyimuikásságát? 

Tankönyv: 73. 1. 

AT44 : 73-74. 1. 

A csoportmunkát "A nemzetközi munkásmozgalom ki-

alakulása" 	fe,fezet első egységénél -- iviarx Ká- 

roly á; Engels rrigyes fellépése -- alkalmaztsm uj- 

r. itt három -feladatcsoport '_,ászült, 	ez csoport- 

ben vagy oszloponként a tanul„k poros munk•4 jéval 

egyaránt ±'eldolgozhat'. 

I. cs e-;or-t feladata:  7Ourpa az 133u-as 4u-es években: 

1. Ebben az időszakban milyen társadalom volt 

Poros zors z.ágbanY 

2. milyen problém,ékat kell itt megoldani, 

TanLönyv : 50. 1. 

3. Milyen t•1.rsar,alon vs.n Franciaors < ágbanY 

4. ki P probléma itt az 134v-es években! 

Terek 3nyv : 49.  1. 

5. társadalomi van Angliában? 

6. Minek sz időszaka ez itt a g^zdcs ^gi sletben, 

a politiai életben: 
T i 	1 	I 
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II. csoport feladata:  I>aarx életének első szakasza: 

Tankönyv: 118-119. 1. 

III. csoport feladata:  Engels letének első szakasza. 

Tankönyv: 120-121. 1. 

A két csoport azonos kérdések elapjén dolgozik. 

1. Hol, mikor  született.  

2. Milyen fo glalkozásu és gordolkodésu volt a csa-

14dja y  

3. Milyen ic .kolét végzett, mi .  érdekelte?  

4. Mily en pélyén te,véken_ykedett, mit szeretett  

volna ca inélnih  

5. :::ilyen orszégo'>ban, vérosokbbn élt, dolgazattY  

Az érintett vérosokat a konturtrkpre tegyé-

tek fel!  

6. L:ilyen meggyőződés alakul ki benneY  

Haaonlé _m . do .n lehet felöo'_gozni -- csoportban  

vagy oszloponként prosan -- az "Afrika gyarmatosi-

tusa. A gyarmatositék élete" cimü tanit4si egysóg el-

ső részét. A gyarmatositók élete cimü részegység fel-

dolg,ozása hagyat, ényos mádon történhet.  

1. csoport feladata:  A gyartnatositás  

Afrikában:  

1. ri_k és milyen cllal_ jutottak el először e gyar-

matokraT  

Tankönyv: 145. 1.  

 - ~U~.~.~ n ~~ i*.n l.incin4 ~yl~cr~~ .:  
~ c d4gGSiai-Pszicholb®iai 
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2. Hogyan éltek a gyarrnatositás előtt. 

Tankönyv: 143. 1. 4v. 41. s z énu diakép 45  

3. milyen volt ez afrikai kultura a gyarmatosi -

t's előttY 46  

41. sz4mu diakén. 

iI. csoport feladata:  Lit  jelent a gyarmatositás a 

gyF i mata>sitóknak és Afri kánakt 

1. ,::ilyen eun?pai államok gyarmetositottak Afri-

kábanY 

Tankönyv: 14. 1., a tankönyv utol: oldalán 

lévő trkép. 

2. Hogyan raboltík ki a gyarmatositók a bennszü-

lötteketY 

Tankra nyv  : 14 - . 1. 

3. Hogyan harcoltak az afrikaiak szabadsigukértY 

Tankönyv: 144. 1., diaképek. 

III. csoport feladata: Az afrikai bennszT115ttek sorsa: 

1. ai jelentette a €yarmatositóknak a legnagyobb 

hasznot Afrikában és miArtY47  

2. Hova és milyen mdon szállitották a r.t,er rab- 

szolgákatY 48  

33. dianép. 

3. Milyen terfileten használták fel a gyarmetosi-

tSk a rabszolg4k mun'_aere jétY 49  

Teljes egjszéhen csoportmunkára ép:;lhet az Ame-

rika a  XIX. században ci^rü ts:nitási e7ys6g. 
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1. csoport 'eladata:  A dél- amerikai államok 	pget- 

mely államok, mikor szereztek maguknak gyar-

matot Dél-Amerikában? 

A gyarmatoeitó állapok nevét rakjátok fel a 

konturtérkzpre 

2. A gyarmatokon 61Ck vala:nint az anyaországi la-

kosság ellentétét áőrázld. P. mellkelt szöveges 

applik4cióval! 5a  Az ellentéteket nyilakkal je-

löld? Ivel7ik ellentét bizonyult er(5 ebbnek7 

Tankönyv: 147. 1. 

3. Mihez vezetett az ellentét és mi lett az e-

redménye? 

Tankönyv: 153. 1., kieelőadás 51 . 

4. Milyen jellegü és társadalmu Sllamok vannak ma 

Dél-Amerikában? 

Televízió, rádió, sajtó. 

lI. csoport feladatat:  Az USA terjeazked°se a _függet-

lenségi háboru után: 

1. mik, miért akartak terjeszkedni? 

Tankenyv: 143. 1. 

2. Kiknek a rovás ára ri .er 1t a terjeszkeáés? 

Tankönyv: 148. 1. 

3. Hogyan történt ez? 

Tankönyv: 143. 1.52 
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4. Milyen ma az ingi,.  )'L 	1„•zc Go ,  

Sajt, t__ 	Lzi ', 

III.  csoport feladata:  E11ent tek az  USA-n beln: 

1. milyen eltőrE:s jellemző őszek ós  dót gazdss -

gi öletőre r 

Tankönyv:  21. 1. harmadik bekezdős. 

mit kivan :5szak, mit dől rdeke a  vám, a föld, 

a rabszolga kérdésébeni 

Tankönyv:  148. 1. rv?eodi L bekezdés. 

149. 1. első bekezdős. 

A mell kelt szöveges applik€cióval 4br6zold az 

ellent te!cet: 53  

3. Mi  volt a kiindulópontja a fegyveres harcnak? 

A kiselőad ás meghallgatása utQn vállszol jato':! 54 

INT. csoport feladata:  A  polgárháboru /1861-654,!: 

1. mikor, milyen erőviszonyok mellett kezdődik 
r 

meg  a polgárh'$boruY 5  

2. Milyen tirvnyek hoztak fordulatot a polg4rh4-

boruban'r 56  

3. Kik támogatták ezután a harcot, :ami lett az e-

redménye 

Tankönyv: 149-5u. 1. 

Tegyétek fel az applik6ciót! 57  

4. iti a vnlemónyed, megvalósult-e mindaz, amiért 

akkor harcolts'kY Bizonyitsd is a válaszod! 

Tankönyv: 149-5v. 1. 
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V.  csoport feladata: A tőkés termelés fellendülőse 

az  USA-ban. 

]. A XIX. szézsd végén mi jellemző vilógszerte az 

ipar fejlődóséreY 

Tankönyv: 135-36. 1. 

2. Hogyan véltozik meg az egész burzs oázi éns.': 

gazdasági és a politikai hatalomhoz való  vi-

szonya i 

Tankönyv:  1/9. 1. ábrája. 

139. 1. ábrája. 

Egészitsétek ki a táblai "vzlatot" a mellékelt 

appli'káci éval ! 58  

3. rói jellemző az amerikai mungósok helyzetére, 

milyen ünnep crzi :na is elnléküketY 

Tankönyv: 15u. 1. utolsó bekezdés. 

4. Lilyen helyet foglal el me az Egyesült A .11amok 

a tChós vildgbEtnY 

Hirek, sajtó, televizió. 

A 8. osztélyban tovébb emelhető a csoportmunkán 

alapuló órák száma. A tanulók hozzészo'ctak már e for-

méhoz, ügyesebbek, gyorsabbak lettek, igy a megoldan-

dó feladatok száma, nehézégi fokp is  növelhető. Az 

első óra, mely ilyen módon kerül feld.olgozésra "A 

mun Asosztély első forradalma Oroszországban". A v6- 

lasztott {'ormét indo coltté teszi a te:itési egység 
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olvasmány ,;ellege  is.  

I. csoport feladata:  A._ , _ _ - . D- 	,ri  

rc tikr forradalom  okai,  cél ~ ai: 

1.  Melyek a forradalom kitörérének okaiT  

Tari tönyv5g  : 28. 1.  6ü  

2. Eelyek a forradalom céljai  r  

Tan'önyv : 28. 1. 61  

3. r:ilyen ósszefiigg s van a forradalom okai és cél-

jai k;5zött?  

A megfelelő applikáci,5 felrckl .s'val ábrázolj -

tok ezt! 62  

II. cconort feladata:  A forradalom lefolyása:  

1. Milyen eseménnyel indult a forradalom?  

Tankönyv: 23. 1., diakóp. 63  

2. Az osztályharc milyen formáival talélkoztatolc  

a forradalom folyamán?  

Tankönyv: 30. 1. 

válaszd ki, és teed ki az applikr`ci.:t r 64  

3. Mi jellemző ezekre a formákra?  

Uo.  

III. csoport feladata:  Kisérjétek figyelemmel a for-

radalmi haján,  a Patyo.a'_:in p 5ncélos  on  lejátszó-

dó es elaényeket !  65  

1. Ni  történt a páncéloson? 

2. kiket képviselnek a matrózok és kiket a tisztek? 
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3. A bátor hajónak hogyen segit a többi hajó, kik-

kel találnak még kapcsolatot? Mit mutat ez? 

Diapozitivek, 10. 8. osztály 25-27. 1. 

17. csoport °eladata:  Az 19v5-is forradalom tipu:a: 

1. ,telyi k osztály volt e forradalom vezetője'( 

Tankönyv: 3u. 1. 

2. Mi volt a fő cél ebben a forradalomban? 

Tankönyv: 23. 1. 66  

3. Milyen tipusu az 19u5-be orosz forradalom? 

Tankönyv:. 29. 1. ábrája. 

Tegytek ki az applik'`ciót ! 67  

v. csoport feladata:  A forradalom bukásánac okai, a 

forradalom tanulságai: 

1. Milyen erőket mozg3;itott a cár a forradalom 

lever sárc l 

Tankönyv:  30. 1. 

2. Hogyan válhat erősebbé a vezető munkásosztály 

egy elkövetkező forradalo71,anY 

Tankönyv: 30. 1. 

3. Ilit bizonyit ez a forradalom? 

A tanulók munkáját könnyitette és gyorsitotta, 

hogy  csal a tankönyvből és a munkalapokon 1 ávő szö-

vegből dolgoztak, további, hogy csak három-három fel-

adatot kaptak. aehezitette a diapozitivek fethaszná-

láse, a "vázlat" elk4azitése a tanári asztalra elhe- 
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lyezett sz5ve€es apnlikécickb6l, Melyből egy-e, y 

csoport a feladatának megfelelően válogathatott. Az 

igy kialakult vázlatot 68  a megbeszélés után a tanu- 

16k leirták. 

A  következő  tanitá: i e ;-rység, z _ Helyben a csoport-

munka alkalmazható az 1)13. évi polcári demokrati-

klIE forradalom hazánkban. 

1. csoport feladata:  A N0SzF hat'sa  

1. it  jelentett a háboru 69 : 

u/ a fronton harcol( katonáknak, 

b/ az otthonmaradt hozzátartozóknak, 

c/ az uralkodó osztály tagjainak_ 

2. Sorol j ótok fel, milyen formái voltak a háboru 

elleni tiltakozásnak 1917-13-ban hazánkban! 

Tankönyv: 66. 1. ne ^ yedik bekezdés. 

5. Milyen szerepet játszottak a hazatört hadifo °- 

lyok a, forradalmi helyzet érlelőd sébenr 7v  

4. Milyen baloldali mozgalJiak ó'_lit ják maguk mel- 

lé ecyre ink4bb a tömegeketY 

Tankönyv: 66-67. 1. utolsó ill. első bekezdése. 

II. csoport feladata:  A Ne.:Lzeti Ta- cs megalapulása 

ós szerepe: 

1. Miért növekedett 	mihály a pszer'.::aége a 

hdboru utolsó iveibenY 71  

2. raikor 's kikből alakult me, a Nemzeti TanácsY 

Tankönyv: 67. 1. -saodik bekezdés. 
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3. wit tartalmaz, és mi hiányzik a nemzeti Tanács 

program jából_y  

Tankönyv: 67. 1. harmadik bekezdés. 

4. mi volt a céljuk e szervezet létrehozásával7 72  

iII.  csoport eladata:  Az "őszirózsás" forradalom  

győzelme:  

1. Milyen e e.:ény jelentette a forradalom megin-

duláednak r:özvet  - . en elc"zmény4t?  

Taxi>nyv: 67. 1. utolsó bekezdééa.  

2. rik jelentették a forradalom fő erőit a  

A Ne .dzeti rűa_ 	ho ~ r 1 v 1 ;'>e i ~~ 	'ol r,_.0 alom  

megindulás áról'(  

Tankönyv:  63. 1. n s odik bekezdés. 73  

3. Milyen körülmények között, isikor győzött a for-

radalomY  

'fankönyv: 63. 1.  

4. Melyek a forradalom győzelmének első eredményei!  

Tankönyv: 	1.  

IV. csoport feladata:  Az "őszirózsás" forradalom jel-

lege l  

1. Melyik osztály volt a forradalom vezetője'(  

hik álltak mellér  

Tankönyv: 63. 1. 

2. !ilyen hatalmi s 2 ervei alakultsk a dol,7ozó tö-  

me ekne'k7 A t'nyle - es hatalmat :helyi'_, szerv gya-

korolta7  
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3. A fentiek alapján beszélhetünk-e Magyarorszá-

gon kettős hGtalomrólY Hol találkozunk ezzel? 

4. milyen tipusu forradalom győzött 1913. o':tó-

Der 31-énY 

V. csoport feladata: A Károlyi-kormány politikája: 

1. Milyen feladatoltat kellett megoldania a kor-

mAnynak?  

Tankönyv: 69. 1.  

2. Melyik felad .t 	D1 	-a-; irt `t  

Tankönyv: 63. 1. 

3. Bizonyitsótok a feladatokhoz való hozzáállás-

sal  a :ormány osztályjellegét! 

4. A fentiekből következően mi lesz a munkásosz-

tály feladata  a  követ kező időszakban?  

Se ,it az alúbbi kiáltvány! 74  

Usoportmunkával történt "Az ellenrorradalmi rend-

czar megszilárdulása" cimü e ;-ység feldolgozása is. 

I. csoport  feladata:  A kir . :lykzrdtis :  

T K ~ro1~T visszarT?.e.^:ís ~;kor7  1. ~ történt I d. ~ .. 

2. Miért nem adt - '- ~ 	a htttGlmat r orthyék  

IV. Károlynak Y76  

II. csoport  feladata:  A keresztény-ne.z;;ti ?ondolat,  

irredentizmus:  

1. Kik ellen irényul a keresztény nemzeti ?onao-  

l atr  
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2. miért volt 'cáros és igazságtalan űz irredenta 

politika?7E  

III. csoport feladata:  Szoci^ldemo'krat u'c , kommunisták: 
1. Hogyan akarja megoldani nethlen a munkáskérdéstY 

Tankönyv: 94. 1. 

2. Miért nem egysé _̀ csen er`; za : ::al lépett fel a 
inunksszervezetek elleng 7 

IV. csoport feladata:  A Nagyot ádi-féle földreform: 

1. miért nem si'_ernt ezzel e f-3ldreforrmal megol-

dani a paras zts ág probléma játY 

2. niknek az érdekeit képviseltet 

Tankönyv: 95-96. 1., az ábra elezése. 

v.  csoport feladata:  Az uj választó jog, a nyugati 

'_ölcsönök: 

1. Miért volt érdeke Bethlcnnel: ilyen választájo-

gi törv ény bevezetY78  

2. Dizonyitsd be, hogy a nyugati kölcsönök az u-
ralkodó osztály érdekeit szolgálták: 
Tankönyv: 37.  1. 

A in ysodik világháboru előzményei és cezdete ci- 
rü 

 
anyagrész fnlaolgoze:sánál is alkalinazhaté a cs o-

port'Junka az óra egy részén, kiegéazitve ezt kiselő-

adásokkal és  hagyományos feldolgozással. A csoportok 

feladatai a háborus tUzfészkekre és a nyugati hatal-

mas politikáj éra irnyulnak. 



- 72 - 

I. csoport fel = ' atc:  Az első háborus tüz.fé'zek: 

1. Milyen esemény jelenti létre j'3ttt, hol ala-

ult '.i7 

2. Miért i _icitott t é-nadést Japáni Kiknek az érde-
keit E zolg 'lta ez? 

3. Mit nevezünk hdl,oruc tüzfészeknek? 

Rak játok ki e tüzfészek jelét a megfelelő helyre! 

II. csoport feladata:  A második háborus t'lzfészek: 

1. Európa mely i  államában voltak olyan  

nyek és politikai rendszer, amely kialakitotta 

a második háborus tüzfés zket c 

Tankönyv: 119. 1. harmadik bekezdés. 

2. Gyü jts tej össze az ezt bizonyit á jellemvoná-

sokat 1933-ból! 

Tankönyv: 1U3. 1. 

veres étek ki, 	e.kjátok ki a megfelelő kár- 

teákat az "Állitsd párba" táblára! 

3. Az itt felsorolt adatok c: -T _úgy  áll piti 'to: 
meg°, _ D -y milyen szerződés fe1rug ^s át jelentet-
ték ezek a tények? 79  

xa:játok ki a tüzf é szek jelét a térkp megfe-
lelcő helyére? 

L 1. csoport -feladata:  A harmadik háborus tüzfészek: 

1. Hol alakult kis' 

Tankenyv: 11). 1. negyedik bekezdés. 
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2. Milyen két probléma jelentkezik itt? 

Tankönyv: 11'). 1. u.o. 

3. A nyugati hatalmak milyen magatartást tanuni-

t ar_ak? 

Tanenyv: 12u. 1. 

Ilik j tok ki a tüz._ és zek jelt a, tárkép megfele-

lő helyére: 

A csoportoknak adott manipuláció, feledato': s zin-

tán a szeLlláletes:éget ás a bevésést segitik elő, hi-

szen az "Eur6pa a mádosik világháboru i.:e jén" tárk-

pen  az egész óra folyamán a tanulók el"tt van a há-

rom láng: Európa--Németország, e Földközi-tenger le-

dencé je, illetve a Távol-Kelet ter. net án elhelyezve. 

A második csoport második kárdáse megoldása nyomán 

pedig vizuá liaan is előttük van az eredu. ány az aláb-

bi kártyák kiv álogatá a alapján: 

XASiZMUS 	TERRORISTA DIKTAT URA 

KOMMUNISTA ÜLDÖZÉS 

FAJELIV ÉLET 

iEGYvERKEZÉS 

TERJES ZKEDES 

"A Szovjetunió felszabaditó harcai és az ellen-

állási mozgalmak" cimü tenitási egység második rá-

zát tálszerű csoportmunkában feldolgozni. 

I. csoport feladata:  Az ellenállási :aozgalom Jugoszlá-

viában: 
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1. Melyik párt, 'kinok a vezet6s6vel irányitotta 

az ellenállá: i mozgalmat  

2. mi az ellenállás fő formája?  

Soroljatok fel olyan al _ot<.sokat - könyv, film, -  

amelyek ezt mutatj .k be: 

3. tilt vettek itt r4szt az e1Ien=s baj a jugoszlá-

vokon  kívül í 

nT. : 117. 1.
80  

II. csoport feladats:  Az ellen' 1l ási mozgalom U` enszlo-

vákiában: 

1. Melyik párt irányitotta ez ellenállást? 

Hallottatok-e Julius Ucikról? Ki volt? 

2. Az alábbi töve  ;ben az ellenállás melyik formá-

jáv1 találkorto'_k?81  

3. Ei volt a legjelentősebb megnyilváínulása az el-

lenállásnak? Mivé fejlődött  ez?  

Tank3nvv: 13". 1.  

III. c oport Feladata:  Az eUei l ~ási mozgalom lerancia-

orsz 'g' an: 

1. melyik párt Sc  milyen szervezet -- kinek a ve-

zetésével -- irányitotta a Francis ellenállást?  

2. Milyen formáival tal^1kozunk az ellene'  lásna ': r  

3. Melyik volt az  egyik le - jelentősebb esennye,  

is n_ bnyv: 132-133. 1.  
32  

~T.: 115. 1.  
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1v. csoport feladata:  Az ellenállási :nozpalom magyar-

orzágon. 

1. nik az ellenállás szervezői, 

2. Milyen fornáival találkoztato'_zY Példákkal iga-

zoljátok! 

3. Milyen partizáncsoportokrél hallottatok, hol 

tevékenykedtek? 

Ten':önyv : 126-127. 1., 133. 1. 

v. csoport feladata:  Az C_lenállási mozgalom:  

1. Mit nevez ' nk ellenapásnak, milyen formáival 

tals'-l..oztatok. 

KT.: 114. 1. 83  

2. Melyik párt vállalta a fű irán,Titá szerepet 

minden országban? 

3. A felsorolt országokon kivül hol volt még  je-

lentős az ellenállási mozgalo:n'í 

Tankönyv: 133. 1. 

KT.: 115.1., 117. 1., 113. 1. 84  

A rmm `odic világháoru korát összefoglsl5 érán 

is er_d.r.ínyesen slkalrlazhatc a  csoportmunka. 

i. csoport feladata:  A második világa-iboru előzményei: 

1. '.701 alakultak ki a háborus tiizf5szkek? 

Mely orsz . goknak voltak háborus törekvései? 

Tankönyv: 11;. 1. 

Rakjátok ki a tUzfésze jelét! 



-76-  

2. Miért nevezhetjük a spanyol polgárháborut a  

másodir, világhj;)oru főpr bájának?  

Vúzol j_á.to'_> az e,::ye.^ országok :nagatűrt °.sát a  

spanyol polelrháboruval ' apcsolatban!  

Tankönyv: '19.  1.  

3. íti volt a terigelyhatalaak sz3vet; ég ó ne' n5vle-  

ges és mi a valódi cdljaY  

4. Hogyan próbálják a tengelyhatalmak a gyakor-

latban .negvalósitani cóljaikat a világháboru 

'rirobbanásá,igY  

Tankönyv: 120-121. 1. 

Jelöljétek akonturtér'_;ór_en az elfoglalt or-

z gokat'.  

II.  csoport feladata:  A tengelyhatalmak f,bb hadmá- 

veletei: 

1. riogyan szabta meg a nómet hadvezet's a hadm,_:- 

veletc'_t irányát, sorre_ad jétY  

Jel .öl jóteL ako..turtórkópen a világháboru első  

szakaszát az elfoglalt országok neveinek lel-  

ra,.'..Lsával!  

Tankönyv: 121-1:_'-. 1.  

2. Miért nyugat fel ~= t `_mad elősz `;r id metországY  

3. milyen cól'.itüzóseket tartalmazott -- c  miórt  

ilyeneket -- a Barbar ,ossa-tervY 

Jelöl j te'. a '_,onturtórkpen nyilak f lrakása-  
val a támad ás ir.4nyait!  
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4. P,:ilyer_ orr' z'gokat foglalt el Ola` zors zágT  

Tankönyv: 122. 1.  

Jelölj4tek a konturtérk4pen!  

5. Hogyan robbant ki a héboru a 'Távol-leten:  

Miért tartotta fontosnak Japán a uselzdes-óceá-

ni szigetek rnegs zerzósétY  

Tankönyv:  135. 1.  

III. csoport feladata: A Szovjetunió ós szövetségesei-

nek r°szvétele a második vi lágháboruban:  

1. Milyen erőkre tá-Las zkodhatott a Szov jetunié  

és Németoraz'g a Sztálingrúdi csata idej4nY  

Is- erters 4tek röviden a Sztaingrádi csata ki- 
r ,nenetelet és jelent 	 75t!  

Tankönyv: 124-125. 1.  

2. zit bizonyitott a v5r'3s Hadsereg kurszki győ-

zelm.e ia5  

3. i,'ilü'en nézeteltérősek meritek fel a szövetsó-

gese között a teheráni kon°erenciánY  

döntötte el a második front -egnyit : sánek  

kórdésétY  

Tankönyv: 129. 1., 134. 1.  

4. Hol és mikor került sor a M - sodi , front megnyi- 

t sár  ~.;~ a r  

Tankönyv: 134. 1.  

Jelöljétek 	a]_ a -leg.`'elelő tárképen!  
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5. Mely or: z4go Lat szabaditott fel a bzov jetuni6,  

melyeket a nyugati szövetségesest  

Teakönyv: 130-131. 1., 134. 1.  

Jelöljjtek e trképen!  

IV. csoport feladata:  Az ellenáll s a m .«odi_: világ-

hKboru ide jjn:  

1. Mit jelent e .z el1enál1 si mozgalom?  

2. Milyen for?ái t ismeritek? 

3. 

 

Hozzatok példát r. z 	form.ire az egyes  

orz r- ok . E r í  

4. Mely orsz ágokban volt a laperősebb ez  ellenúl-

1 s, 

 

kik vezett.'kY  

5. Magysrorszrgon mi .~ rt nem alakult ki er(E, egy-

s : ,-es 	mozgE'lom e  

'fankönyv: 123. 1., 126-123. 1., 131-133. 1. 

Q. csoport feladata:  Magyarország részvétele a máso-

dik világh_áboru'ban:  

1. reáért lépett ba Magyarország a  m, odik világ-

háborubat 

Tankönyv:  126. 1.  

2. Mit je lentett a világh r boruban való r'szvétel  

az országnak 7  azdasági s ze -Ipontból•t86  

3. Milyen következun énye volt katonai tjrenT 87  

4. Je1_lemezzétek a nyilas uralmat Magyarországon!  

Tankönyv: 138. 1.  
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5. Ylviden 	haz nk felszabGditAlGnak fo- 

lyamatát! 

Tankönyv:  13 9-14U. 1.  

Csoport._iunkával a leghatékonyabb "A oyar.aüti rend-  

szer bomlása" cimü tGnitáai e:_ ~ység feldolgozása.  A tan- 

könyv állandó jellegü =zöveg ~ t feltétlenül fontos min- 

den óvbel ez  bkkor .5ppen 'aktuális probl5mákkal kie-  
g,:s:.itve feldolgozni. mbből következcen az er-yes cso-

portok  feladatai  minc:_ en -évben bizonyos  módositásokút  
kell es z'f.özőlni. A felColcozás egyi'L i or :~ á ia a követ-  

keze lehet : 

I.  csoport felcdate:  India f::ggetlenségi harca:  

1. Az irperializms !aly jelle111von í,sa segitette  el~ az indisi :°,un'L ;sosztály kialakul,:sát't  

Mi é r t  'r  
2. drillyen forcZ:k  alakultak  ki  1:1dláűán _ _ angol 21-  

lenes harcok soránY  
Tc^.i1'i'7nyV : 14:,- 1_49. 1.  

mr  h  tma. Gandhi  3<3 : 113-115.  1.  

3. r.:i .,Tor vált fi:gget1enné .india: t  
Ma milyen k ,11politi',;t folytat?  

Ai  a miniszterelnTze r  
4. problémát -hagytak"  az angolos Indiára?  

Kende István.: Nyolcvannyolc háboru 26. 1. 39  
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II. csoport feladata: Forradalom Kubában: 

1. Hogyan ós mikor gyűzdtt a  forradalom  KubábanY 

Tankönyv: 143-15U. 1. 

2. Ki volt a forradalom vezetője, ki  ma  a kubai 

komunista párt első tit'káraY 

3. Elot, prolómék KubábanT 

ForraC . alo ':u':ci módra. 2,'-23. T.  27. 1. 

4. Kuba 'kapc_ olatr z. szocialista országokkal, vi-

szonya ez amerikai 'kontinens ors ágaihoz Y 

Újság, televizió, ráéli . 

III. csoport feladata: Észak-Afrika, erezel-Kelet: 

1. Mi jellemző ezeknek az orszác,oknak a .`'e jlett-

ségéreY)l  

Kezel-Kelet: 19-2v. 1. 24. 1. 

2. Mi teszi fontossá ezeket .z orszgokat az egósz 

v11d számára, mi6rtY 

3. ifik byarmat.ositottak itt, mi tertónt a gyarma-

t oal Y 

Tan'.enyv : 149. 1. 

4. Milyen problím ":ról olvLstato': a 1.3r-utóbbi i-

dőben a tőrséggel ':apcsolatbanl 

Ujságok, televizió, rádió. 

IV. csoport feladata: Vietnam, Laosz, iiambodzsa. A 

gysrmatositás mai formái: 

1. x feati országok mely országokkal harcoltak füg-

ge t lens?gT: é.L.t Y 
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2. mi  jellemző ..:a ezen országok társedalmi fe jlő-

dóaóre'r  

3. Napjainkban hol folynak gyaraati felszabaditó  

küzdel« ek `r  

A szocialista orsz EoknaL mi az álláspontja e-

zekről? Konkrét paldúkkal igaz ol játok!  

4. Tiilyyen formáival találkozunk ma a gyarmatosi-

tásnak t  

Tankönyv: 15v. 1.  

az  ,Sra előtt -a időben -- az  eyVs csoportoknak  

a _-lunkrl.ap  jukhoz ':apcsol Sdó u  j c SEci':':e'>  

felt 5 tlenül feladatul kell  adni . Az u  js °:colva: sra  

zevcl5s egyik formája i s ez!  

"Nópi dc:no ~r ~ci ~n'_c fejlődé;-e, a szocialista ál-  

lam kialakulása  hazánkban"  cimiu fejezet isszerogla-  

lása is lehets  í 4:c s cs oport :iun'La formájában.  

I. csoport fela,:s:ta . :  Ut a szocialista forrúfalom fe16:  

1. milyen 4z crve,, 	~ 	pi oUra mmal inalt  j á.   meg 

úe -_Y,ratills 1 e  jlőd,íst?  

2. Az IdeiEleneE xor-:1'ny :nilyen feladatokat oldott  

ineg;  

3. tibl;7 irny erő^ödósit jelenti  ezr  

4. ALkor "r 7nilyer_ uton cyőz a szocialista forra-  

dalom haz ~.irina,nY  

Tankönyv: lúl-l6 5 . 1. 167. 1.  
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II. c- )port _='elGCata:  A szocializmus alapjainak le-  
rakása:  

1. Milyen fe jled :si szakasz következi'_, 1943-tdl7  

2. Idli jellenző az ipsrrG 1956-ig? 

3. Mi jellemző e mezőEGzda .ságra 1956-ig? 
4. Mi jellemző a politikai  ~l a t -re 1956-ig?  

TGn'. öny°; : 162-163. 1.  

III. csoport feladsta:  Az elleYiforra:daloK1:  

1. Sprolj.~;to'_ fel az ellenforradalom  

2. indokol  j t 	..ie8* 	ellenforradalomra be-  
sze:lQnkl  

3. Leversáben milyen szerve knek  volt c_ 3ntő sze-
repük? A riunk co' ~Y mely 7 n'Lnte, fegyveres tes-

tülete e .la'Lult me g ekkor?  
4. mil;;- en feladato':at 	megval6, ite,ni az  

ellenforradalom lever ~ se után?  

Tankönyv: 169-173. 1. 

IV. csoport  feladata: Az álla- ISzervezet  

1. Mi az s,,kot , 	Me,g jelen ~ ; , móCos itás idő- 

pontjai. 

2. Melye', álle.mhatslmi szerveink, 	a  feladatuk ?  

3. ,.ilyen ,összefügg; vs.n az 	s az  
áll 	i 	> '~ ~,'  

	

a:., ~;Gz ~;atási szer«;;~ ' 	' ~~ tt't  

4. Milyen :: zerve'_r_ek, milyen feladatuk vÚ_-1 az 	z- 

~. 	tFrenY  



V. cE opoi : t fclLc-?ata , :  A t. rsas]al:.unk jellemzői:  

1. Ili  jelle ~lze az  os ~ t:'.lyt.-;s zonyo'LraY  

~ . Milyen tula j foz"orm,'i venne  nap  jain',by, Zs  
>. Milyen  elv ~rvónyeeül az  eloeztásbanr  
4. Wi.:, 1yer i1 letne-, meg te voaatkoznak rátok is mér  

az  állampolgári jogokból íc_ k5teles°-égekbőlY  
Tan'_önyv : 174-175. 1. 180-137.  1.  

A  tanulók ;~n:nló r2,2n'cáj a az órán c, .l'>al'.ilazott  e—  

-a:,d; zere ,>el e:-T'jtt azer•i - ec 	alkot,  ahol  

-- bár  kiss a háttárben marG c,va. -- m " is - _le :hatfro-
zó G nevelő s zerepe. Ezeken az ór ó'.Dn ~ei_ >éa . t :~ '.ar-  

ao: t-, r .'hoz hssonlit, h p y az óra olórje a cl ját  

tatás, neveló terón eyur,:nt -- ,  minden szálat a ke-  
zóben kell tartani, az  ára 	perc 5re figyelnie  

~ell. A nevelői ráhatások eges z s ora y,7•v íny e : ül  egy- egy  
cE oport :_n',án alapuló órs, alkalmával, . _.ely az  ecyes  
t nul 	-` 	 "  : 	•-r~ ,  a c ~ ~~~or~~ _r:. ,  de az  c~ •::cz oszt ~.~l~r'>`5z össe ~  ., 	d-  

rc iz Io.noly,  , k .>z .k gformdló hGtá, t g:,'c  :oro1: 92  
, - G ~L~,l;_iaz ,_ ~odna'_ e;ylY~ ásnoz,  

- Fitat'>ozna'-, egymással,  
,soL  önáll -'sn, 

~ •_ - -~~_r ~__'.l „ ~ . a e'~ z'1.~ .".t 	Ú ~~, ne ','-: l;: ~let ,~`~;: rt~ f7Ptc, 
~- 	 c.•.í 	7 	 ~  b  ~~ 	7  

—:1ai1 '_~ 52. i:  ztJnzl a  1,-. c  ; ubbak2t  f  
. - i zEulna'L e -;y,  . wso~ r-t a  b.o-  :J 'o1us el?.alrIvc~ l, hi-  

szen úE i'sert az oE í Ez c:oport  munkája  hozhat-
ja 	. .Amulra.  
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Ezek olyan vonásai a csoportmunkának, amely a  

'_.zössgben élű ós a 1.k:3z?$Eségért dolgozó emberre fel-

tétlenn jelle.nz6ne': k ell hogy  legyenek. Ugy t r  ik,  

es a+i a tanulók tevkenykednpk `,s szereinek, pedig  
a tanár j _ lenite elengedhetetlen c3,% -..oz, hogy az ó-  
ra minden cze:lpont'o:l harmnikus egys:ígec egészet  al-

kos  son.  

Hogy mennyire igy van ez, bizoriyitsG egy óra!  
T:irtónelem - 7. osztály.  

, Az .~rc. ariyaga : A ~~ Amerikaa a XIX.  _r, ,7 :b Gn  

	

Az óra logikai menete 	Módszeres menete  

I. Számo_Z'córó s :  
1, ~ _ . szá:jlo ~_ 	 1942. 	Az cvs zámtáblára kiteszi  

egy tanuló az évszAm kar-  
tonjút. Vpzó; i feladat:  
kronoló` iai '.szsóg f e j- 
leszt4so.  

A t (3rtónelm1z ,orszako'. ~_ illetve a feuc:lit: társadalom  
fe jlcdsi sza'cMszait jelölc" óv e.,ámo'^^t k -h'dezank. Az  

évs z :mt folár^ csak a. fent  meg je1:31 t óvs z ;m  'serül . 
milyen !Lorszakot indit ez  

az eseméry't  

	

Lely országok játszottak 	Osztályfoglalkoztatás  
szerepet elűs z  _`r a felfe- 

dez . ; e':°ben, miértY  
MI t:3rCnt a fc:l.-fEC'e:::ett  

területekkel?  



- 35- 

Melyel- ezek a ternetekg 

Ksőbb mely  országok  

veszik dt a 8yarmatosi-

t6 szerepet, mirt 

Mi Jellemző napjainkban 

n'pzjsi -PelaCat: topográ-

fiai kjszsg "e,:lesztése: 

Egy tanulj kiterzi a kontur-

t'rkpre a yormattart:5 or-

szdgo . : nev 4 t az jltala gyer-

matoEitott terülotre. 

Nevelsi cj7: politikai 

ezekre a ter - letekres 	kjrdjaek irnti órdeklCaár 

kilyen problémák vannak 	felkeltése. 

ma ezeken a helyekenY 

R:.szletes válaszokat  nem  kivánunk a tanulóktől, 

léllyeges 5sszef:ggések  fali  zsre ker'll sor - pl.: 

- Mijrt a hollanCok, spa:volok, portugálok voltak 

az első garmatositekr 

- Mi:rt talaa,:uk 	kapit,71ista orEzágokat a 

&-armattartk if;z5ttr 

Mai nrobl6mák irnti rdel:lőC':k is felszinre került 

- Tudt:k, hogy faggotlenn v2t- 1: ezek az országok. 

- A prob1muk k5zt j2lezték: Angola herc6t, az a-

r2b ős palesztin :ép problém4j6t, Kina proo16- 

máját, stb. 

Ebben a r6szben csak Azsia js Afrika terdletez 'ap-

c)1(5ai válarzokat 

II. 77)tici: 

Mely --°1Cr - a - on t;2Ijnt 

a-arltoritaY 

pl.: 
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Ezen  a :o_-Ainci-icen 

a lecjcle:tőEebb állEm, lely 

vilázpolitibc.2. ic az 

vezető hotalomY 

Mecn6zzak, milyen változs 

tort - : A 	 a. Jill. 	cal: Metanita- 

	

óa hoLyan vóiik 	ni,  h) -- a 4-- - - tlen,azi 

az  Amariai Ej;yo.,="lt Allrmok 	harcok  Yivet':eztben h .Y-yan 

a t„:2:c.'s vilá vezető hntal- 

mává. 	 független  dllamai; az 

USA-ban É ós D ellent6te 

hoL-ya:: vezet polgárháboru-

hoz, L a Eyőzelem után Pi-

'cópp  válik az USA tőkóc vi-

lk.hctalomm6. 

a táblára, 

e tanulók a 

fazetT:bc. 

A :Drobló .c'el-')t' ckitzóe  1:iindalópontja le-

het a tanulók 3n= 	trdeklődócdk fell:cl- 

t6.c -  a feiact3k jó mezoldácára sarkallja őket. 

AZ  Uj an,ypz oldol 

ci 5 felo,dat - 5 tanuló- 	A tanulók cc37ortTnunk:Ival 

cE- oport. 	 dol ,:ozzá77,-  fel az eEcz ta- 



it egységet lu-l2 perc 

alott. 

:aunára 

nevelés a tanulók k5z3s tevé-

kenysige alapjn. 

A felp,c7at IT1u7:7alapait 	ccL:-7 o:Let 

az óra meJ7: 17ez(2 el6tt a tanuli aztH_on elhalyea-

kai.0 a t1u167: 5nállóan OolLozna' a tan.,ir a177:or  

sem passziv résztvevője az -:1-6.nak: 	cr=7opor- 

t o17.- 	h-  , 	z 
' 77  !:rc7 irr,  ráve- 

  

zetéssel, esetleg dict7lrettel tvánlendidi a munkdt.  

b/ Megbeszélés. 

A tanulók a beszámoló csoport feladatát ós kór-

cióseit grafoszkóppal kivetitve maEuk előtt látják az 

egsz beLzá-7,:)1C tc'rtL7,a ,latt. 7z-,-;rt , 2 - 1  

aiac EZZI.E2Ce Tor "Ezeta - o -1 C. navel( dt-

-lutatck[- It, aacllckclt rz:vaccket tz,rL,1 a 

'iveitoLt 

1. csoport: 

Feladata: A dél-amerikai 	A feladatot a nevelő  mint- 

államok  függetlenségi 	egy részcélkitüzésként közli 

harca: 	az  osztállyal, s igy a fi- 

gyelmet a csoportra és a 

feladatra  irányit ja.  

1. mely 411amok, mikor 	A  válaszoló  tanuló a "kitöl- 

gyarmatositottak Dél-A- 	t3tt konturtórkép alapján 

1.erikábanr 	felel. 



2. milz, en  
 
Clle  t ' te': van- 	Űj fogclo72: kQvCrék l2'o:- 

1al: 

 

 a la'.o7 	 ~ --- z _ tt 1 	'_reolo'r.  

,~ 1 „ 4  V,~ y,•r 	
~ Ln_~ c'' a_:.rd ~ cne ~ -..   ú válaszát  

a __agnes es  

t dr a .  

ve  . etctt az el- 	rji-`  l  a.' .._ iE elhngzi':  ~ 

10,11: 	..i lett ez 	e7  ftt. 7olivár Si on.  

mnrye. 	Megfigyelési szempont az osz-  

t lyhoz : Milyen szerepet  

töltött be Eolivár Simon 

Dél-AaerikábGn`t  

Felu jitandó fogalom: függet-  

le.nc  égi '.iáboru.  

4.  Milyen  jellegü és túr- Koncentrdció: földrajz 

s ad almu dll Gn10-c vannak ma  

Dél-Ameri'cúban a  

A r'!.;,nes s taula a'rov a Tező képet mutatta a cso ,Dort  

beszámolója  

Dél-Amerika:  

négerek, indián, keverék---i (--kreoloké E-spanyolok  
4  

f lggetlern 'capitalista < 	 f ggetlens égi háboru  

dilam.ok  

R:;s zösszefo  

., i ~~~alt~°~. , yi~? _ vc sz ottC1   

_7=11c7-E,  _ 	- - 
z,11177_ r  • 



II. c. op71' 1.  :  

✓ a ,~ 

   é_
_

' 

 	c . A ,~ 

	

c1  j c ._u  - 

__cd,r - 	- - ..tienségi h&  -  
boru után:  

1. aik, miért  akartak ter- A  

_ y ~.
•.

Z~~.  

c; D:-)oi t  

jai egymást 	vála-  

2. niknek a. -rovús  ára tör-  

tént -r  

3. nogyan t`Srtént a terjesz- 

kedé;  r  

4. r;:ilyen ma az indiánok 	Uj fogalom: rezerv.étum  

helyzete, többséglik hol 	Koncentráci: f3ldrajz  
 e j 	 R~ szösszefoglalás : A terjec ._ ~ 

kedé. 	lice, - L.,;-  

1~~~ ~ i, ~~` 	± _
---`1'.l  ~~ 	 ~  ~. ~.  

 pcso-  

lat ára '..é rde zűnk ré.  

III . cEunort : 

Feladata: Ellentét az 	R ~ szcélkitüzés.  

USA-n  belül:  

1. Milyen eltérés jeJ.lem- 	Tantárgyon belüli !>oncentrá-  

zó É és D ge. zda.:  ~gi éle- 	ciá.  

tére. 	FelujitGadó for,ulor1: far-aer-  

gGzdálkodás, ültetvényes 

gazdálkodás, rabszolgaság.  

vin: Néger rabszolgák  

C 	r.  a' ~ y• 	G 	:: ~_ i, fltr , t -,< l. 

: -C? ~ 1 . 	J ~ "~ ' ~~ • 
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- 	 ' 	C 

3. Mi volt a 

J 

1'. 

N - • - 	 : 	i -e 	e -..-IbEr 

e77enjo,su: 

D:. : 

' 	 Eze -7,nt: LoI 

ztJc 	hrt je- 

E p2l  'r- 

zz=ope. 

A csopprt előzetes munkLflja nyo:44n beszmolE:skor a Il2L177- 

neses, talán a következő 

Egyesült Államok: 

É 	 D 

magas VáM--4 (---alacsony yam 

f151d 	 

lArmun: 	4__rabszplga 
\IL polgrh:Aboru 
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IV. csoport: 

Feladata:  A p31,7gr-

háboru: 

lUszösszerojlal4E: Észak 6r-

dekei e l'capitalista fejlőd4s-

sel e-ne'  egybe.  

tt.--Lc§rcittizés. 

1. mikor, 	r 

= 7 10tt 	Lec r 	trn, 1 

(1jtt 	1°_1boru'r 	r thIra 

2. iv1L1 L,, 	 _ 	)-- 

fo -2 -dlLt p tT 

czutn, DiL: 	j roha 

le : t 	 A_CLt 

Dir: 2-111-&lum KlLn 

-- A r' 

riknok a 

z:övet17.ez-a,4nye  lett  P győze-

lem 

A csoolt a munl-a sor.ln kieg:iszitette a v-'zlatot. 

v. csoport: 

2eldata: A te27...5s tor-

mele:s feilenditése az 

USA-ban: 
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1. A XIX. század végén mi Tantárgyon belüli koncentr4- 

jellemző világszerte az i- cin. 

par fejlődésére'" 

2. Hogyan változik meg a 

burzsoáziának a gazdasági 

és a politikai hatalomhoz 

való viszonya*" 

. 3. rii jellemző az amerikai 

munkésosztályra, milyen ün- 

nep őrzi emléküket ma isr 

4. iriilyen helyet foglal el  pia:  New xork látképe 

ma az USA a tőkés világbanr Nevelési cél: Politikai ér- 

deklődés felkeltése. 

1{ szösszefoglalás: A AIX. szá-

zad végén a kapitalizmus uj 

szakasza /imperializmus/ az 

u0A:ban is kialakul. 

A csoport kiegészitette a vézlatot a mágneses táblán. 

A vázlat leirása /a mágne-

ses táblára felrakott appli-

káció képezi/. 

IV. Összefoglalás: 

Minek  a f.inkció jét töltöt-

te be a függetlenségi h4boru 

és a polgérhéboru az Egyesült 
Államok történetében? 
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Hősei /függetlenségi há- A tanu1 ,5k példákat sorol-

boru, polgérháboru/ a mai nak fel: Washington, Lin-

Amerika hősei is. 	coin, Grant, John Brown.  

John Brownról szóló dalt Lemez: A köztársaság harci  

hallgassuk meg! 	himnusza.  

V. Az oszt=ly illetve a cso- 

portok munkájának értékelése.  

A csoportok munkájának értékelésénél hallgassuk  

meg a csoportvezetőket is. a gyakorlat azt bizonyit-

ja, hoy _^elelőz sé`gel sz lna: csoportjuk tagjai mun-  

á j r'l: crck annak javasol j` __-- a j3pontot, aki elő-

se t_-itette a -aun '~ t, s _fegyelmezetten figyelte más cso-

portok beszmol Bit ls. ugyanakkor a nevclfh t 	i^  

h s. tcn.r 	; ' .~l' ~:irt  

c: óri a csoportvezetőt ek r pozitiv, ak r negativ a  

munkájára. Az  

-,7-o _"'t'~ ' ,  ha "3' i N  

-vLa,  l~ :zclebb 

7-  orort muhká  ját yn':retoheti  

T ._ 	' 	-: 	, ,-,- 	.Il  

	

: ~ :__le 	Wu 
 -- ~ . ~ _ .~~..~ D ~ e,_l: rl.   

..'G ".'c.: _- -'vL ~....• ~ _. _.... 

~

~'~.t~%C~; 	':1rkyZV  v... 

T^' V . 	11,17:..17:..1,,s-ban.J4 1  .  

..__ lc l. -.._~`~ __.Jlv ~
i .• 

A t 	1. . 	e :  

	

721.'7 ' 	liIX. 
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~ -., ~.  -A:  

,;e__ " ,i 	, 	t;vt.r "7-4 4-1áreQZo,7::-- 	pc.nz, 7y1077.  

	

} 	 ~ 
	há- 

államok 	
~>c pit 	~ --~ :1l:Gjl~ tl ~.iZs, :} gá. lld-  

államok 	 boru 

Egyes31t  Államok: 

D  

magas vám--> 	alacsony váin 

fald  -- ~► E---föld 

bérmunkás -- 	rabszolga  

polgár áboru /1861-1365/-+ É győzelmenag„v  

tőkés rel-

lendiilés . 
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III. A TANULÓN ÖNALL' MUNKJJA A TA'lITÁSI  

ÓRÁN  IVÜL 

Sok forma és lehetőség van a tanulók ezirányu 

'oglalkoztats éra. ízek közül néhánnyal kivénunk fog-

lalkozni csupán: a tanitási órán kiviül adott verseny-

feladatok és a tanulók szertárfejlesztő munkaa gyűj-

tés ill. manuális tevéken églik alapján. 

1. Versenyfeladatok   

A  folyosón illetve szaktanteremben elhelyezett 

és időről-időre cserölendő versenyfeladatok jellegü-

ket te kintve többfélék lehetnek:  

a/ Kapcsolódhatnak a tanitási anyaghoz: olyan rész-

területre irányulhatnak, mellyel az őrén nines idő 

foglalkozni, de a tanulók érdeklődését felkeltheti, 

szívesen utánanézne'.  

b/ Helytörténeti jellegűek: kapcsol 'dhat a tani-

tási anyaghoz, vagy történelmi évfordulókhoz. Az u-

tóbbi szerencsésebb, mert igy nem kötődik az egyes 

osztályoshoz, s több tanuló részvételét válthatja ki. 

rl. Gyü jtsd össze, mi őrzi ze._-eden a •ran4csközt2r-

saság emlékét!  

Milyen kapcsolata volt rossuth Ls osnak zegeddelt  

Milyen rtákóczi emlkek vE ZnaL. szegeden e  

A gyerekek "nyomozta" ha jla_nát 1;izo nyitva idé zzá*~.k 

a.z utóni feladatra rke.zett válaszok . özül egyet:  
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"Rákóczi-tr %ahol a mevyeh za van/ 

Rkóczi-utca iAlsóv _ ros , eyone ~ ^n r1-71r2  

7)"1 ,;tro ± /  

-~ 	 ~  ~L7: JC ~.._ 	,_  _ _ ~_ / _ ~  __L  e  

. ;1 L 	..,_at e ,kaLt& ~~i~  ^v 	c,✓" J r' ~ ' c~ 	-'  

u~_'. ~ t 	A 	- 	 :ulás előtt, a Jóm-tér ren- 

dezése 	keri.5lt a mai helyére a "Púsp5- 

ki-palota" elé. x szobor e; z°i hét 1 ''u6-ban a  

sze.-edi Rákóczi-egyesület, :I ó{s'c.ppen tcákoczi-kör  

vetette fel. Születésénél Tömörkény, Újlaki An-

tal és Aanizsai rerenc ujságirók bábáskodtak.  

Hamarosan 2u000 forint gvült össze a szobor ja-

véra, adakozésból, bővebbet 1. Lisongor U,y. cik- 

ke a Délmagyerorszégban "Az ötvenéves Rákóczi-szo-

bor''cimen, 1962. szept. 29 - i sz.  

A szoborról sok anekdóta kering. wem a fejede-

lem hiteles arcmása:? Nem 
m
éltó mostani helyé-

re, mert a ló farét mutatja a püspöki 'palota  

felé:? stb...  

Jzegedi szólásmondások:  

"Huzik a Rákóczit" = a  A.  nótét muzsik61j6k. 

"Ak'có gyiin vissza A káczi, amikó a csikók lófog- 

gal születnek..." = halhatatlanságét azonosit-

jék Kossuthéval. 

"Rákóczi lován forditott a patkó..." = Ellenségei 

ne találjanak nyomra. 

~~- 
	

1_itoti ~'=~ 	z,. t- 
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"Yótam món én iecse alatt tóborba, oszt ott 

akattam Hákáczi kargyára ...'° = xólmóny Lajos 

gyűjtése. 

xákóczi mars = Rókóczi nőtója = azonos a x.é.kóczi in-

dulóval. /A régi Szegeden e07 Koszta Zsiga ne-

vii cigá.nyprimós kitűnően jótszotta. na megfele-

lő tórsasóg gyült :jssze, csak rá kellett szólni:  

"Zsiga bécsi, gyerfink Bécs aló.../" Erre a ban-

da fel4llott, hasonlóan a jelenlévők is s addig 

maradtak állva, mig a lassu rész el nem hangzott. 

Amikor a gyors részre került sor, a hallgatók 

némón koccintott, : kezet fogta` egymóssal.  

Mondják egyszerüen ugy is az indulót, hogy  

"Rákóczi - . Ezt akkor j4tszott k lakodalmskban,  

amikor a n _s znép a menyasszonyőrt indult.  

xókóczi-n--ig ea = francióti an 'quadrille". J:7C,ori J.  

zerle 11:^Tz' " Uvo ,  z 	1r  'T'L irv". i C t 	S::'o- 

ú' 	l ~, ~ 	'n,; 	„', 	- ~ • /E~,~ 'ati ' 

. u ; o :-,.Lor nZ'. tul L '. i  á onGibGn/.  

/Piror. ,'i^- zl,nyo-  

mL  t, 	ÉrcmL;'ii jtők R. ki^llit•á: án volt  _Liallit- 

vs. Lr. .,`.. Gy. tula jd./  

L:agyúrorG zag térképe /Rézriet: zetü térkép, melyet egy,  

ti4 .1SJCZi Yezéri2rcL}10z tartozó francia, tiszt ké-  

szitett. biállit-a volt az éremgyüjtők R. kiál- 
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litásán. vr. Cs. iy. tulajd., aki Párizsból 

szerezte/. 

Rákóczi r'erenc bronz tábori tintatartója = özv. riss 

Árpádné szegedi lakos tulajdonában. 

Rákóczi emlékmű rárizs mellett /Fényképfelvétel 

dr. L,s. Uy. tulajdonában. Az emlékmüvet a sze-

gedi születésű világhirű szobrász művész, usáky 

József készitette/. 

Rákóczi utca ririzsban. /Fényképfelvétel, dr. .s. Gy. 

birtokában/ 

Rákóczi embléma, nemes fából faragva. A szegedi Rá-

Kóczi Egyesület birtokában volt. /Ki volt ál-

litva az éremgyüjtők R. kiállitésán, jelenleg 

Lolnár László tag birtokában van./ 

A fejedelem 1704. julius 20-án érkezett Szegedre, 

a vár alá, seregével. 1704. augusztus 12-ón 

még itt volt, mert innen bocsátotta ki nevezetes 

körlevelét, melyben minden hitfelekezetü számá-

ra szabad vallásgyakorlatot enged. 

/A fejedelem naplójában lévő idevonatkozó részt 

s egyebeket 1. varga k'erenc munkájában, "II. Rá-

kóczi .erenc kora Szegeden /Kurucz világi" c. 

munkában. Dugonics társ. kiadv. 1906.% 

Rákóczi hamvait 19 6-ben hozták haza, Aassáre. ti fe-

jedelem hamvait tartalmazó Koporsót 19v6. ok- 
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t6ber 27-én fogadták ünnepélyesen a nagy ál-

lomáson. /Az egyhézi szertartás szvTeF_ é t 1. 6-

remgyüjtők x. kiáliitésn./  

/A kiállitAson mé ta- pénzen, ernléér:nek, jelvé-

nyek, lev3lezőlepok s 'Lllönböző h.-illusztr6ci-

ós anyag volt létható./  

Az itt felsorolt pénzek, jelvények, emlékérme, le-

velezőlapok a szereCi 'Muzeu M  tuts fidon: ." /Gy. A. 7. o.  

C/ A' :l i  11;" 1oi. :.t- ~~ 	

+e 

	

Pl.: 

n;'a io~~ ~: V  ct- fi t  

t~, '7l ~ '-:t i. Pl.:  

i l :-, L t, j 1 .,t ,tt;~ '- , hoLY n .  zze .c',  
port 	.r" ._1 ~ , 	zerroz: ti cl'pité 

kének, történet.'ne, vezető sze.151L-ic  égeinek; a kö-
zel-keleti események eTrészt az ottani országok hely-

zetére, !.0 ar , zt s . mi orsz gunkhoz fJződő kapcsola-

tukra ir4nyitotta a figyelmet; a gyarmati népek har-

cai során negismeredhettek a harcok vezetőivel, szer-

vezeteivel ... stb. A tanulókat ösztönzően, értékel-

hetjük is válaszaikat. A helyes vélaszokra pontokat  

kapnak, melyeket egy bizonyos szám elérése után jegy-

re vélthatnak át. Hasznosnak tartjuk ezt a formét,  

mert a válaszok keresése különböző könyvek kézbevé-

telére, könyvtérak, muzeumok láLtogatására s azok meg-

ismerésére készteti a tanulókat. Igy megtanul a köny- 
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vekkel bánni,  E nem utolsósorban uj ismeretekre tesz  

szert. ivásrészt az aktuális politikai események tu-

dását igénylő kérdések rákényszeritik a tanulókat  

az ujságolvasásra, a televizió politikai adésai né-

zésére, a rádió hírei hallgatására, s igy a társada-

lom,  a  világ eseményei, problémai iránt érdeklődő em-

bereket nevelhetünk.  

E feladatok megoldásában való részvétel telje-

sen önkéntes. Erdekes megfi:yelésre tehettünk szert: 

az első eredmények kiirésa után magnövekedett s. részt-

vevők száma, igyekeztek lehagyni e ,' ym . st, s egyre 

t3 ,b pontra szert tenni. ierészet;esen a résztvevők 

a történelem iránt leginkább érdeklődő tanulók kö-

zül kerültek ki. 

d/ Irányulhatnak a kérdések a tanulók egyéb uton  

szerzett ismereteire, tapasztalataira. Ezeknek a kö-

re egyre szélesebb, s feltétlenül módot kell talál-

ni, hogy "rendezett  ismeretekké" téve ezek is aktiv 

részévé legyenek a történelem szemléletüknek. ~... az 

ismeretek alapját képező tények, tapasztalatok körét 

határozottan széleiteni kell, mivel az iskolát az 

élethez közeliteni többek között azáltal lehet, hogy 

a tanórán kívüli szférákból bevonjuk mindazt a csak 

részben szervezett vagy esetleges tapasztalatot, a-

mely az iskola dinamikáját fokozhatja" . 93 
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Igy kapták egyik feladatként a tanulók, hogy gyűjt-

sék össze hazai vagy külf3ldi kirándulásaik alkal-

mával - nyári szünetben, szülőkkel - milyen törté-

nelmi emlékekkel találkozta. ez effajta kérdések e-

lősegitik, hogy a tanulók ne csak nézzenek, hanem lás-

sanak  is!  

Ime a példa! "Idén nyáron a 1unakanyar csodálatos tá-

jaival és történelmi müemlékeivel ismerkedhettem meg.  

Autóval jártuk 13e a vidéket, igy a természet és a mü-

vés zeti emlékek mindig 	arculatot láthattuk.  

a Dunakanyar egyik I egértékesebb, rézkorból szárma-

zó régészeti lelete a bsudakalász határában talált  

g„ eg 	s 	budapesti Nemzeti Uu-  n..yere ~;. a v ~  oc, i .  Ezt a  

zeur ban 1_, ttuk. Ez  Kclet- ,urópa legnagyorb titer-

jedés: réz_Lcri te.nető jéne - egyik sir jábó? karült elő.  

A Aires limes Pannontus katonai táborából há-

rom őrtorony maradékát láthattuk. Az egyik Leányfa-

luban egy i. sz.  IV.  században épitett késő római e-

rőd, a második wisegrád déli határában az i. sz. 372. 

évből való. Lnnek a tábornak megkerült az épitési 

táblája is: szövege vidékünkön utolsó ir ,ásos üzenet  

a felbomló római birodalomból. A harmadik, az ugyan 

ebből az időből származó verőcei Őrtorony. Lnnek szom-

szédságában ery római cölöphid maradv nyai látható?;. 

A római kőfaragás emlékeit láthattuk a szentendrei 
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és esztergomi muzeumok kőtáraiban, különösen a sir-

kőszobrászat gyönyörit.  

yunabogdány határában találták meg azt a foga-

dalmi oltárt, amelyet a Luna mentén áilvanusnak, az 

erdők és mezők védelmezőjének állitottak. Ezt lát-

hattuk visegrádon a bilvánus Szálló előterében. 

A római emlékeknél még gazdagabbak a középkori em-

lékek. Az Ipoly völgyében áli a nagybörzsönyi a zent 

István templom. .yöny:3rü a bazilita rend visegrádi 

kolostora a XI. századból. meglátogattuk a dömösi 

dombtetőn romokban lévő prépostságot is. 

Oriási élményem volt az esztergomi kirándulási Meg-

tekintettü: az esztergomi vár képolnáját 	pa- 

lotáj:t. Legnagyobb hatással volt rém az esztergo-

mi rőszókesegyházi pincstár. nem győztem csodálni a  

megőrzött cso` áls toss:1 szben 	ílse'cct.  

Ezek _.özi l ná '~ n, .at 	ivc yon rt 5'z.es a  

bizánci re'Le, zzo ixnc technikával k szitett Bé 'cecsók  

táblc, zoná icel járássel 	körmeneti kereszt,  

melyet IV. :3éla óta kirélvaink_:oromázásánál hasz-

náltak. Uyönyörüek voltak a J seruhá - , nekem a leg-

szebb darab egy Mária Terézia adomány 1740-ből. Nem  

győztem csodálni a szinaranyból készült szentségtar-

tőkat, talán a legszebb volt ~zelepcsényi primás  

szentségtartója. ;egyik legértékesebb darab a Mátyás  
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kálvária a A.V. sz-ból. Lttunk csodálatosan szép, 

drágakövekkel kira'ott aranykelyheket, egyik leg-

szebb képviselője: Suky Benedek kelyhe. A 'kincstér 

legrégebbi kincse E XII. sz-ból való 3izánci sztau-

rotéka. 

Meglátogattuk az esztergomi Keresztény Muzeumot 

is. Itt megcsodálhattuk a !pora gótikus táblafesté-

szet régi emlékét a báti oltárköpet, Kolozsvári 'Ta-

más gars.nszentbenedeki szárnyzsoltárát. Ebből a kor-

ból való remekmü még a fából faragott garamszentbe-

nedeki urkoporsó. 

Jártunk Vácott is. itt megcsodálhattuk a székes-

egyház reneszánsz mellvédjét, különösen az altemplom 

márványba faragott cimerei tetszettek nagyon. A tö-

rökölt kiüzése után épült a váci domonkos templom. 

i,eányfalu: itt megnztük a ttémsi őrtornyot a telepte-

lés Központjában. rersze csak a négyszög alsprajzu 

római őrtorony maradványt láthattuk. Visegrác': ma-

gyar jelentése: Mazasvár, a népvándorlás korában itt 

élt szláv tel-pesektől maradt ránk, bér biztos, hogy 

a rómaiak is adtak nevet ennek a hadászatilag roppant 

fontos területnek. Az Alsóvártól északra a mai ibrik 

dombokon és a Várkert területén volt a római telepü-

lés központja. itt tártak fel egy i. sz. III. sz-ból 

való római villát, a IV. sz. végén katonai tábort é- 
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pitettek ide. A várrendszet 1250 körül kezdték é-

piteni. ma is 411 a Duna-táj királyi sasfészke, leg-

erősebb vára a visegrádi Fellegvár. .alai 8-1v m vas-

tagok. visegrád egyik nevezetessége az u.n. Sala-

mon-torony, helyes nevén az Alsóvár lakótornya. Az 

a vár, melyben Salamon király raboskodott, teljesen 

elpusztult. 

A legértékesebb emlék, az ásatások során fel-

t°'rt visegrádi királyi palota. Ez az épület adott he-

lyet az Anjouk királyi udvartartásának. Az ásatások 

során felszinre került Anjou-cimeres falikut a di-

szes kutházzal együtt óriási érték. Látható a Mátyás 

korabeli oroszlános udvar-kiépités, ez még gótikus 

stilus, de a. palota diszei és az egész épület elren-

dezése, a főlépcső, a függőkertek és udvarok kikgp- 

z Ee reneszánsz al'cotás. A Palota egyik disze a Her-

kules- ?jut. 

razafelé jövet megtekintettük Aquincumot a ró-

mai várost, mely az i. sz. iI-III. sz-ban Alsó-Pan-

ná 7ia szkhelye. Ro .a jait a mei Óbud a  ternetén tár-

ták fel. lv napot töltöttem T5alm'son is. Itt gyö-

nyörködhettem az Andrássy kastély c^od'lato an szép 

épületében és gyönyörű parkjában. 

bzeretné.:i ezt a s a'L széps éget , melyet sz idei 

nyár _r'u jtYtt sz ámo irs , eg''sz lete :pre megőrizni." 

/Z. Za. 	O.  tanuló/ 



- 105- -  

2. a  gyii jtőmunka  

Lényegé ben minden olya i t hr& .  ra ir n: alhat,  

:-,cl-ne'. v€ 7_,_,il ~*e z kapcsolata yam a t " rt .nelemmel.  

l y 	cz g,- ü jtittek a gyereke'_;: régi pénzeket, pia-  

:átoktat, könyveket,  régi térképeket, használati  tár-

`T 	stb. zekne . s szaktanteremben való elhe-  

1;.-ezí e s igy állandó szem előtt léte szintén fo-

kozhatja a tanulók érdeklődését, s ugyanakkor haté-

konyabbá teheti az oktatást is, hiszen szemléletes-

ségével elősegitheti bizonyos ismeretek szilárdabb  

bevésését.  

Hasonló célt szolgál, de még hatékonyabb talán  

mind az egyes tanulók, mind a tanulóközösségek szá-

mára az általuk készitett makettek, tárgyak, szem-

léltető rajzok, tabló'_. 94  A tárgy készitése közben  

megismerkedi k a korral, melyben használték, a hasz-

nálat módjával, céljával s igy bőviti ismereteit. A  

tablók elősegitik az összef üggések megértését, a lé-

nyeg kiemelését, ezért a tamitási órán is ha znos  

segitőnk lehet, állandó kintléte a szaktanteremben 

pedig az ismétlés erejével hat a tanulókra. 

Egy-két példa arra, hogy milyen szép és hasznos mun-

kát tudnak végezni a tanulók:  
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Középkori 

falusi ház, 

Kszitette: 

Magosi Zsolt 

7. o. tanuló 

    

    
  

  

Szélmalom. 
1Készitette  : 

Csányi József 

8. o. tanuló 

 

   

fazekas korong. 

K6szitette: 

Magosi Zsolt 

7. o. tanuló 
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Középkori  

fedeles sze L ó~r.  

xészitette:  

Csányi oózsef  

8. o. tanuló  

aészitette:  

Almási Bálint  
, 8. o. t a.nul o  

 

nó szitette:  

Börtsök Róbert  

8. o. tanuló  
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Iv. ivtHÁNY KoNKLUZ16  

1. A csoportmunka a tanárok véleményének tük-

ré ben95  

Az előbbiekben elemzett munkaformák mindegyi-

kének alkalmazása fontos a pedag Sgiai gya ':orlatban.  

Leghetékonyabbna': ezek közül az oktatás ós nevelés  

szempontjából egyaránt a csoportunk át tartjuk. A  

tanárok r5szóről azonban épp ez a forma kivon a leg-

több gondos és időigényes munkát: a feladatok össze- 

állit lsát, -lunks1apok elkészítését, ' önyvek váloga-

tását... stb. vajon milyen szemmel nózik a csoport-  

mun'>át 	pedagógusok, alkalmazzák-e gyakorlatukban  

kellő mértékben? Eme kérdések felvetődése inditott 

arra bennünket, hogy a csoportmunkával kapcsolatban 

véleményt kérjünk tőlűk. 

a nevelők válaszai azt mutatják, hogy a csoport-

munka az oktató-nevelőmunkában még nem foglalja el 

az őt megillető helyet. a tanulók tudása szempontjá-

ból leghatékonyabbnak hat tanár vélasztotta a csoport- 

unkát, hét-hét az önálló munkát, illetve a frontá-

lis feldolgozást, ét nevelő a tanári  magyarázatot  

tartja még mindig az ára alapjának. Előrelépést je-

lent ugyanakkor az, hogy 19-en főleg előnyeit e-rali-

tik, s csak három nevelő tartja sok munkát, nagy erő— 

e  .Ú:: :w~ A ; `?(LA T liDUt,+FIYcGYi::~TV.  
Ndr.hógiai -Pszicholbliaj 

t:iinyvt.°1:  
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feszitést igénylő formának, mely -- szerintük -- nem 

hozza meg a kivánt eredményt. A megkérdezettek minde-

gyike alkalmazza saját gya_orlatában. Az alkatmagás 

száma nagyon változó: 4u % - lv %-ig, sőt 2-3 óráig 

terjed. Többen csak összefoglaló, illetve gyakorló 

órákon látják értelmét alkalmazásának. 

A csoportmunka mellett igy érvelnek: 

"A kijelölt feladat közös átolvasása a felmerü-

lő problémák szélesebbkörű megvitatását -- sok e-

setben -- a tudatosabb megértést, °elelősebb, aktiv 

munkát jelent. mindenki kénytelen dolgozni, tevéke-

nyen vesz részt a munkában. K tanóre "passziv befo-

gadója" helyett aktiv részesévé válik a  tanuló" 

/J. L-nél. 

"JÓ, mert: b=ítorit, k-3össégnevelő ereje van, 

alkalom van arra, hagy a bizonytalanabb tudást a job-

bak me`er"sitaék, a hibásat javitsáL, a  tanár sz á;r:á-

ra id:nyeréc: a sok csoport egy id'bcn többféle fel-

adüt megold ás ^n fáradoz ik, a; :zá r-J _: _ L kor már csak 
a legjobb megoldás hangzik el" /H. A-né/. 

"A tárgyi feltételek llennyisége csökken.  A  szem-

léltető anyag és a munkalap a csoportok számára re-

dukálódik. Az ellenőrzés, visszajelzés könnyebb a 

csoportvezető'_. segitségével. Elősegiti a tanitva ta- 

nul,si formát. A közös munka részlete: ebb ismeret- 
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szerzéshez vezet a csoport minden tagja részére. A 

gátlásosabb tanuló is bátrabb kis közösségben. Be-

számolás során szóhoz jut, s sikerélményben része-

sül. A jobbaktól kutatási-tanulási módszert vehet 

át. A jobbak segiti a gyengébbeket a csoport ered-

ménye érdekében. Nincs a csoporton belül önzés, de 

lógás sem lehet..." /U. F-né/. 

"A csoportmunka a tanulóiönálléság felé vezető 

ut döntő szakasza. Adott esetben maximális aktivi-

tást biztosit. A kollektiv erőfeszítés és igy a kö-

zösségi nevelés nagyszerit alkalma" /Sz. d-n4/. 

Hatékonysága mellett hátrányairól is szólnak: 

"bizonyos anyagrészeknél gátolja az egyéni meg-

nyilvánulást, a jobb képességi tanulóktól lassubb 

tempót kiv< n. Ad ó dik 	olyan csoport is, amely számon- 

kérés idején sem tud kellőképen elszakadni saját 

részfeladatától, igy a számon:;s por saját maga szá-

mára megjegyzendő, de ::iás csoport áltEl kidolgozott  

ismeretanyag bevésésében felületessé vélik" /H. A- n.5/.  

"Hátr-nyc , hogy csak sajt szü ,ebb _faladatuk- 

kapcsolatosan bővitik, fejlesztik tudásukat. A 

többi csoport munké jának ered:dényeiről csak a cso-

portoknak az osztnly előtt tartott beszámolójából ér-

tesülnek..." /M. E-né%. 

Ha helyesen élünk e munkaforma kinólta lehető- 



ségekkel sokkal több lesz a haszna, iint a htránya.  

úgy véljük, a tanitási órák 15-2u árban, kb. 10-12 ó-

rán ered?lér'yesen alkalmazható.  EZ a szék: nem tul nagy  

ahhoz, hogy megnehezitené vagy erőszakolttá tenné a 

megfelelő anyagrészek kiválogatását, s ugyanakkor 

-- arányos elosztás mellett -- olyan folyamatossá-

got is biztosit a tanulókban, hogy ujra és ujra zök-

kenőmentesen alkalmazhatjuk a csoportmunkát. Ez az 

arány azt is  lehetővé teszi -- természetesen egyéb 

módszerekkel együtt --, hogy a csoportmunka "hátrá-

nyait` minimálisra csökkentsük. Nem érthetünk egyet 

azok gyakorlatával sem, akik csak összefoglaló, il-

letve gyakorló árán alkalmazzák e munkaformát. j 

ismeretekhez eljutni a közösség erejével -- ez az ut  

vezethet iEszán gondolwod, közösségi emberek formá-  

2. Tanulói v : le: ények a cs oport; ~un '_~ `ró196  

A véleisényeket a 6. 7. és C. 3sztlyos tanulók  

irt r~.k. Az adott os zt :  lyo':r. a jellemző, ho c, `.T a csoport- 

tc._ 	,. e ._ 	1 esl zos . A S . o; zt;l:  

bc , 	/tört-énele ből is csakk há- 

roa órs a 	-Pél vben/, a 7. 3. osztályoban  

több, és itt mis ts .tárgyak.-161 is alkalmszták a nc-  

volék ezt 	muzikf for ri át.  

Vúlaszai' :Lat a 'követkoző táblázat összegzi:  
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A felso- 
rolt mun- 
ka  formák 

A 6. osz- 
tályos ta- 
mulók kö- 
zül vá- 
lasztotta: 

Év vé- A 7. osz- Év v4- A 8. osz- Év vó- 
gi át- télyos ta-gi át- tályos 	gi At- 
lag 	nulk kö- lag 	tanulók 	lag  
törté- zül vá- 	törté- közül 	törtá- 
nelem- lasz- 	nelem- válasz- 	nelem- 
ből: 	totta: 	ből: 	totta: 	ből: 

unálló mun- 
ka 

3 4,3 - - 2 4,5  

Tanári ma-
gyarázat 
tulsulya  97 

8 4,6 8 3,8 6 4,5  

16 14 15  

trontáli s 
feldolgo- 
zás  

8 5 6 5 9 4,4  

Csoport- 
munka 3 4 8 3,8 18 4  

Ossz.: 22 - 22 - 35  - 

A csoport-
munkáról 
pozitiv vé-  
leménye van  

2v  18 - 27  

A csoport- 
munkáról  
negativ vé- 
lelL4nye van  

vsszeEz ~ :: 

2  

22 - 

4 

22 

- 

- 

8  

35  

A t .',J ,  _ ~ _ . ÚC%.t  ale.  L'  

, 
a ~ . ~: t"l ~>o tenul ~k jel entcs  

t'5 br ;"e a fr).lt 'lis fe' ;.o,_7o._L:.e t, illetve  2 tenri I`lagyc- 
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rázatot vla, ztotta. Igy indo'.olték: "A tanér job-  

5an 	érthetőbben elmagyarázza az any agot.  Ha  egye-  

dal doljo z.n : n'c fel, nem érteném meg 	fárasztóbb  

1S"  /Y. G•/. 'A ta' r7'' 	bir ~_ an~~~8- . ~ 	 ~ ~ 

yrar ":őrli 	l ínge et" /7. Zs./. "L L-den_t el ,n 7y' ráz- 

na,  -jo bs_n, ö : zef,Iggcnben, _mint szt magura':tól cFi-

nálnánk K. 3y./.  

Jellemző, hogy azo küah e ts_Zuló!cna 's , akik a  frontá-

lis for.;nát tett é k első helyre, történelemből kivé-

tel nélkül jeles osztályzatuk van. zz is bizonyitja, 

hogy ilyen esetekben inkább a jobbak kapnak szót, a-

kik előreviszik az érát. AZ  egyik tanuló meg is je- 

gyezte: "Hátránya: a gyengébbek nem kapnak szót" K.A./.  

viszont ez is igazolja, hogy feltétlenül e-Tre  

inkább előnybe kell rószesiteni azokat a munkafor-

mákat, ahol az os zt.aly jelentős része dolgozik. Hogy  

ez igy van, a tanulói maguk bizonyit já_:. A hatodik  

osztályosok közül, ahol csak három tanuló tette el- 

ső helyre a csoportmunkát, 2v tanulónak pozitiv vé-

le_nónye van e munkaformáról, ós csLk két tanuló itta-

sitja el, illetve ir csak a hétr4nyáról.  

Lássunk néhányat a pozitiv vélemények közül!  

Egy kislány, aki nem a csoportmunkát választotta leg-

kedveltebbnek, igy ir róla: "Szerintem a csoportmun-

ka azért előny5s, mert igy megtanulunk közösen dol- 
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gozni és gondolkodni. Esetleg a gyengébb tanulók-

nak tudunk segiteni" /B. K./. elás véleményekből:  

u... előnye még, hogy mindenki dolgozik, nemcsak  

az erősek" /N. H./. "Előnye, hogy mindenki kiveszi  

részét a munkából. mig általában, ha a tanár ma-

gyaráz, csak néhány gyerek jut szóhoz" /B. É./.  

Nem. tanulókon mullt; tehát, hanem a nevelő-

kön, hogy első helyre ':erin jön a csoportlun':a. Előbb  

kell kezdeni az alkalmazás `t, ós többször is sort 

keríteni rá, hiszen a 7. 8 oszt':lyosok válaszai a  

csoportunka javára tol ódlak ol.  

Egy hetedike; 	t:art 71c l e -lbc1 0 1  

rCF. 0. 2t 11yzata volt -- igy ir: "... igy 	'eg- 

ó -rte:~ az anya;' -ot. A csoportmunkána'c szórt van elő-

nye, : ert igy !mindenki so '. i.al a tivabb az ór n. Én  

is u` -; rze :~ ,  akkor többet dolgozók ó.,  jobben figye-

lek" /K. B.%. Egy jeles tanuló: "A c oport:lunkának  

az az előnye, hogy mindenki dolgozik.  ...a  gyengébb  

tanulók ilyenkor jobban érezhetik, hogy egy k özös-

ség tagjai, mert ők is ugyanugy feladatot kapnak"  

/S. r./. Egyéb vélemények: "A csoportmunk-ín közösen  

végezzük a feladatokat, ...a jobb tanulók tudnak se-

giteni a gyengébb tanulóknak" /V. M./. "Véleménye-

met kinyilvánithatom, hibás nézetemet korrigálni le- 

het. Egy-egy témát alaposabban is megismerhetünk. A  
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gyengébbeket is magukkal ragadják az erősebbek"  

/M. Zs./. "Azért, mert igy összesitjik a tudásunkat,  

és igy s1tivebb vagyok" /D. E./.  

A nyolcadik osztályban, ahol az évek során a  

legtöbbször fordult elő már e munkaforma, az osztály-

közösség is szilárdabb, kissé közelit egymáshoz a  

csoportmunkát választó ás a csoportmunkáról poziti-

van  nyilatkozók száma: 18 illetve 27 ez a szám. A  

csoportmunka mellett szóló érveik is bővülnek. Né-

hány vélemény a sok közül. "Egymásközt meg tudjuk vi-

tatni a kérdéseket, a csoporttagok általában igyekez-

nek, hogy a többiek lássák, hogy ők is tudnak. az e-

setleges pontszerzésre nyíló alkalom is sarkallja ő-

ket. Nem ec,yoldalu a munka, mindenki beleszólhat,  

mindenki bizonyithat" /K. 3./. "A csoportmunka elő-

nye szerintem ,  hogy mindegyik czoport a mire té -114-

jt tökületesen megtsnul a" /us. Á./. "Art, mert  

érdekeseb, tudunk rajta vitatkozni" /D. Cs.%. "Tu- 

dásunkat ö4 L zead jul., halljuk e77 	 valemnyet. r'e j- 

leszti a gondoltod5 képoss`et, lo i'Lát" /A. 3./.  

"A•-~ _;rt, _:ert c , o-)ortban sokkal  jobb dolgozni. gö-  

zösen cs in',l juk : le` a  feladatokat és utána közösen  

ismertetjük. :,linden'Li egyfor7án érvényes`ilhet..."  

/TrT. '1'./. borolhatnánk :nég a  tanulók  v5le .aényét, me-  

lyek _aizd-mind megerősitik a cso portmun':a pozitiv  
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szerepét az oktató-nevelőmunkában. 

Ugyanakkor saját bőrüktri tapasztalják hátrá-

nyait is. Szerintük ezek a következők: 

"Szerintem a csoportmunka csak maximális akti-

vitással, munkakedvvel eredményes" /r. Gy./. 

"... nátránya viszont az, hogy a többi csoport mun-

káját kevésbé tudja" /F. ós./. Szerintem a csoport-

munka nem  előnyös,  mert a csoportok nem nagyon fi-

gyelnek egy.lás munkájára, csak a magukét tökéletesi-

tik" /T. A./. Ha nehezebben érthető az anyagrész, 

jobb ha a tanár magyaráz" /K. U./. "Szerintem a cso-

portmunka csak fegyelmezett gyerekek között megva-

lósithatj. Le a mi osztályunk nem mondható mindig 

fegyelmezettnek /t3. A./. 

zzek a problémák valósak, jeleztük is őket, de 

a nevelő gondos pedagógiai szervezőmunkája, igényes  

szakmai tudása, nagyon következetes követelményeket  

kivánó magatartása esetén nagy mértékben csAkkenthe-

tők. oemmiképp sem szabad, hogy elvegyé'c a kedvét a 

csoportmunka alkalmazásától, hiszen pozitiv hatásai 

az oktatmun'_ában, a tanulók nevel ésében jelentősek. 

3. usszegzés  

Az oktatásban aL . almazo tt so `. o > móde zer 

néhL: yat 3meltünk ki. ler czeteF en a falsorolt  el-

a e:yi e se-1 fetlsi: lhLtó  17 'r  brzolutiz".1— 
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hit -5 , s nem jelentheti 	('olgozatb."1  

ra .(ft -- m'd; zer Zütt S rbe r z ori t a't . "A ts n' x a  

._Zeghet: ro ~~ .;s zetevók zó.ahEvvtel vel :aaga alakit ja  

Ál az adott tE_`1itüsi egységre érvény2s legmegfelelőbb  

kombináciát." 93  A tanitási órák 1e4többjén több el-

járás k cin ,ció: jót alkalmazzuk. A tanár szeaulyisé-

ge, a tanitási egység tartalmi, logikai rendje, az 

ára didaktikai, nevelési, képzési célja, a tanulók 

életkori sajátosságai, értelmi szintje mind-mind fon-

tos szerepet tölt be az éppen alkalmazni kivánt mód- 

szer kiválasztásánál. mégis -- a következők alapján --, 

ugy gondoljuk, hogy napjaink oktató-nevelő munkájá- 

ban fontos helyet kell elfoglalnia azoknak az eljá-

rásoknak, melyek a tanulók önálló ismeretszerzésére  

épülnek:  

1. változik, fejlődik a társadalom, óriási lép-

tekkel fejlődnek a tudományok, az oktatás mód-

szerei sem merevedhetnek meg.  

2. változik, nő a társadalom elvárása az isicopf i-

rányában:  

a/ Váljék nevelő iskolává. Tehát oly an  módsze-

reket kell egyre inkább alkalmaznunk, melyek  

jelentős szerepet játszanak a tanulók szemé-

lyiségének formálásában. normálja, alakitsa  

a tanulók.marxista-leninistö világnézetőt;  
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b/ Tegye lehetővé az ön l'.,116 ismeretszerzést,  

az ismeretem alxotó módon való felhaszná-

1 ás át ; 

c/ A kiz5ss5gbe : , s, közössé . = rt dol!;ozni akeró  

felnőttek váljanak belőlük;  

d/ Logikus gondolkodásmód legyen jellemző rájuk. 

3. A kiselőadások eredményeLen egészithetik ki 

tartalmilag is a feldolgozandó tanitási egy-

séget, közrejátszhatnak az óra nevelési céljai-

nak megvalósításában, pozitív hatást gyakorol-

hatnak az elkészitő és a többi tanulj személyi-

sége formálásában. 

4. A munkalapok, a tankőnyyvi s z'3vegfeldolgozás  

nagymértékben hozzájárulnak a helyes tanulási  

módszer kialakitásához: a lényeg kiemelését  

vagy a meglévő ismeretek rendszerbe foglalá-

sát kivánják meg. 

5. olyan eljárás is fontos, ahol a gyengébb tanu-

lók is sikerélményhez ,jutnak: a tankönyvi szö-

vegfeldolgozás, a csoportmunka erre is alkalmas. 

6. ugyanakkor a legjobbaknak is módot kell nyujta-

nunk arra, hogy képességüknek a leginkább meg-

felelő feladatot capve bontakozhasson ki tehet-

ségük. Egy  szabad előadásmódban tartott szép 

kis E  lőads alkalmas erre 
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7. őzekkel az el j .ráso k sl s z olvas 4s iránti ér-

deklődés felkeltése is so.: a1 intenzívebben tör-

ténhet, hiszen az órán a kezükbe vehetik a kü-

lönböző könyveket, dolgoznak vele ícsoportziun- 

ka/, vagy megmutatjuk neki_ /kiselőadás eetén 

indig azt a könyvet, amely  alapján a tanuló fel- 

készült/, ez előbb s jobban inspirálja őket az 

olvasásra, mint a ciniek puszta felsorold: a. 

8. Alkalmasak ezek az eljárások a politi'.cai, társa-

dalmi kérdések iránti érdeklődés felkeltésére  

is, hiszen az egyes feladatok megoldása igényli 

a tanulók ilyen irányu ismereteit is. 

9. A tanitási ?rág kívül adott feladatok egyrészt 

alkalmasak uj ismeretek szerzésére, másrészt ar-

ra, hogy az egyéb uton szerzett ismereteik iuj-

ségolvasás, televizió nézés, ors zágj -i.rás/ beé-

püljenek meglévő ismereteik rendszerébe s ig, 

helyes irányban formálják történelemszemléletüket. 

lu. Elavult az a nézet, hogy az islola elvégzésével 

-- bármilyen foku is az -- befejeződött a tanu-

lás. ma már a tanulás szinte élethosszig tartó  

folyamat, a ebben óriási szerepe van az önműve-

lésnek. Oktatásunknak feltétlenül arra kell i-

rányulnia, hogy erre képessé tegye tanulóinkat.  

Mindezek egész társadalmunk számára. fontosak. Ya 
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azokat a tanulókat oktatjuk, neveljük, aki holnap 

t•trsadalmunk ópitői, irányítói le.zne'.r. Ezrt fon- 

tos hangsulyoznunk, hogy nem lehet "divat" egy-egy 

el,j 'r áS : _Jainden`_>or az eti zköz szerepét t Uthe- 

ti be; a  c1:  az ismerete`_et aL,otó módon felhasz-  

nL,lni tuc ', a  t;rsa,dalo- rt .nun!t l'L4dó kQ- 

zcSsséűi c71!'oerc': nevelse.  
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JEGYZETEK  

1. Nagy Sándor: Didaktik.. 183. 1. 

2. Uo. 189. 1. 

3. Dr. Nagy Erzsébet: Tanári kézikönyv a történelem 

tanitásához az általános iskolák 7. osztályában. 
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4. A számok a 7. osztályos tankönyv ugyanezen számok-
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adó. Bp. 1974. 112. 1. 

14. Dr. t3ábosik István - Dr. Nádasi Mária: Az okta-

tás szervezeti formáinak nevelő"hatása. redagógiai 

Szemle,  1967. 6. sz. 567. 1. 

15. vr. Dábosik István - M. Dr. Nádasi rzária: Közve-

tett ráhatás a csoportmunkában. Tankönyvkiadó. Bp. 

16.  

17.  

18.  

19. wary L. Northway - Lindsay Weld: Hogyan készit-

sünk szociometriai felmérést? A pedagógiaidősze-

rü kérdései külföldön. ozociometria sz iskolában. 

'fankönyvkiadó. Bp. 1971. 

20. A csoportmunkás ára mozzanataival óraleirás ke-

retében foglalkozunk. itt csak egyes problémati-

kus, az irodalomban másképp értelmezett részét 

érintjük. 

21. nuzós i. m. 166. 1. 

22. más módszert javasol az irodalomórák csoport^nun-

kájóhoz Dr. Horváth gsedeonr.é : Csoport -lunka az 

űltsl .ános iskolai irodalomórán. Tankönyvkiadó. 

np. 1973. 23. 1. 

1975. 	35. 	1. 

;uzás i. 	m. 1u9. 1. 

tiuzás i . 	m. 106. 1. 

tsuz 	s i. 	m. 26v. 1. 
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23. duz's L''« zlé lehets áges nek tr rt jc . a feladeto '~ 

tOV,:J J1 bont .st 2. tagok 	/1.:. 1 . 3h'• 1.  

24. ,suzrs i.m. 24. T.  

25. A hatocik oa ^t ályos fel i %^tlepokn_'1 e tankön -v  

megjelölés a "Történelem az által ónos iskola 6. 

oszt: lya számára" cimü könyve vonatkozik /Tankönyv- 

,  kiadó. Bp.  

26. varga űomokos: Magyarország virágzása és romlása. 

Magyarország a xIV-- XV. században. Bp. 1974.  

27. uo.  

28. uo.  

29. Uo.  

3v. Uo.  

31. uo.  

32. Uo. 

33. "Mátyásnak örökösen azt hányták: miért szedett 

annyi adót? Mintha csak ők védenék a népet a ki-

rály ellenében. De igazában az fájt nekik, hogy  

az a sok pénz nem az ő zsebükbe folyik. 

Nem is késtek most elosztozni a királyi jövedel-

sexen. kezdte maga a nádor. zapolyai István, a- 

ki az északi határ vámhelyeire tette rá a kezét. 

A többiek folytatták. Néhány év mulya mér alig 

volt olyan országos vám, amit a király szedett 

volna. Adó is alig: a főurak arra is jogot kap- 
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tak, hogy a maguk területén ők r  : ják ki és  

hajtsák be az adót. i,e amit a király emberei 

hajtottak be, kézen-közön az is el,:opott.  He 

nem másón, akkor magának a kincstárosnak a ke-

zén."   

Uo.: 127-123. 1.  

A fenti szöveg a feladatlapon szerepel, segit- 

ségével válaszolnak a tanulók a 2/b  kérdésre. 

34. Uo.  

35. 'történelmi ulva.s ókönyv II. '.citet. Tankönyvki-  

adó. Bp.  

36. Lr. Desnyő mik15s. Történetek a középkorból. Tör-

ténelmi olvasókönyv az általános iskola 6.  osz-

tálya tanulíi számára. Tankönyvkiadó. Bp.  

37. Iengyel balázs: A t5r3k  Magyarországon. magyar-

ország a ÁVI--XVII. szL',zadban. lip. 1975.  

33. Uo. 1v2. 1.:  "Vagy mr=sf,1 wes  diplo?1`ciai ctzde- 

le a ár ~n -- mhözhen Erseku jvL' :r erg s 	is a  

1,:ez ó be  eria.t anól ~ úl ,  ho_-`% a t  l5röne?c át kellett  

	

hsjdui 	1  ' 	' 	u 	
~~~  VOli7 ~.=. ^G ~il2, S Ilc^^ ~CU1 ráó ~:: z ~ ~ -?S'sent 	a:  O:,Ztr__  

tc .rtJ 	 . 	 e lt,s 	végül 	ho<sy  rrá- 

RaG D7_" TIakncc 	szemb en a ké-  
azne palotff'orr'_ ,al -) . r -  _'ny: zerült _^elt'tolei-  

~  e1 -4 0 ,- , '_. r  :rr. 7c,--- '_ t :3tták vele l'06-Ls{n a  
•_ 	" 	 - 	,  =: Z ? ~T v ' n : ' ,, 	t :l`~  '.>el P z„~  itvcto-  

	

 - t 	 ~ . 
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: ezzel 	tiz-)nJt : vveE 	a ma- 

arság nemzeti jogait letipró iebsburg admi-

nisztráció teljes vereségével zárult." 

39. 15.éper történelmi atlasz. 

40. A hetedikosztályos feladatlapoknál a tankönyv 

jelzés .a "Történelem az általános iskola 7. osz-

tálya számára. rizene7yedi'c, átdolgozott kia .dés. 

•rankönyvkiad5. up." cimü könyvre vonat':ozik. 

41. Fekete c.ándor: Haza és haladás. A reformküzdel-

mek kora. Képes T-3rténelem. Bp. 1969. 

42. Uo. 

43. Uo. 

44. uo. 

45. A diapozitiv képek a 7. osztályos t5rtnelemtani-

tás részőre készült diapozitiv sorozatból valk. 

46. AZ  al-bbi szöveget tartalmazza a feladatlap: 

"Az afrikai kultura régebbi az európainál. Afri-

kai talál -_nény a hegedű, a gitár, a fuvola, a ci-

tera és az afrikaiak művei azok az időazámitásunk 

előtt t5bb mint 10 ezer évvel ;észült rajzok a 

Szahara mélyén, amelyeket a mai képzőmüvészet ö-

rökbecsü alkotásoknak tartanak." V.  M.  Travinszkij: 

Rabszolgák az uj világban. 1964. 53. 1. 

47. uo. 63. 1.: "Afrikában nem voltak oly fényüző te-

lepülések, és nem halmozódtak fel o1' hatalmas 
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tömegben az értókek a fejedelmi kincstárakban, 

Hint 

 

Azsiéban. Afrikában az egyetlen értik az 

európaiak számára csakis a lakosság lehetett. A 

"fekete" földrészen virágzott a rabszolgakeres-

kedelem." 

48. uo. 68. l.: "Az egész afrikai partvidék rabszol-

gapiaccú vélt. A legnagyobb forgalmat a nyugati 

partvidéken, legfőképpen a Guineai-öböl mentón 

bonyolitott-~k le. Csaknem 3v0 évig százával jöt-

tek-mentek szünet nólkül a  hajók Afrika is Ame-

rika között. hosszu sorokban vonultak a. nigerelc  

a kontinens belsej-4ből a partok felé. szorosan 

e ;y  '.shoz er,"sitettk ;ket."  

49. LTD. 	95.  1.: "A n,_er)'_ 	s;  

ban, a  trópusi 	szu btr. 'pus űti én;.- eket ter-lesz-  

t~ ntctv nyece a dol ozt^ i. A",, püt, <.. doh,:ny,  

az inúigó ,  úkaucsuk, L. ,:v4 világmáretü ter-lesz-

tir. e cr akiL a n ~ger 	1L:3szön-  

hete . lTehezebb orsu'.: volt a_z:F er r•a br zolg <-;';nak  

a bány kba:n. A perui írcbl :zy :_. :bcn ug - L .~zolyan  

don dolgozta':, :cint évezr. ede'- el ezelőtt az e-  

gyiptoL:i bánykban. Sok rabszolga v égz F•tt háw..i mun-  

kát is."  

50. 5zalagc::iko -on a következő szavakat kapták a ta-  

nulók: Kreolok,  keverik,  indián, sp2.nyolok, nége- 
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rek, vél-Amerika, függetlenségi háboru, függet-

len kapitalista államok. 

51. A Bolivár Simonról szóló kiselőadás a feladatok 

megbeszélésénél hangzik el. /Csáp Attila: Simon 

Bolivár. Bp. 1973./ 

52. A munkalap az alábbi szöveget is tartalmazza: 

"A terjeszkedő fehér lakosság, mint a duvadat ir-

totta az indiánokat, az őslakosságot. 	indiá- 

nok sok helyen a vadonba menekültek, vagy az "u j 

honfoglalók~ nyugatra terelték őket. 1833-ban pl. 

14 ezer embert hajtottak nyugat felé, s a "köny-

nyek utján" lv ezer elpusztult közülük." 

53. szöveges applikációk: Észak, pál, föld, alacsony 

vám, magas vám, rabszolga, 

bérmunkás, föld, polgárhá-

boru, Egyesült Államok. 

54. li tanulói kiselőadás t,i_;coln Ábrahámról szól. 

/V. M. Travinazkij: Rabszolgák az uj világban. 

3p.  1964./ 

55. uo. 217. 1.: Az alábbi szöveg alapján dolgoznak a 

tanulók: 

"... 1861. Anrilis 12-én a déliek támadásba len-

dültek, s elfoglalták a 5umter-erődöt, a délvi-

dék utolsó erődjét, amely még kormánykézen volt. 

Es za_:na : nem  volt hadserege, nemcsak támadási ter- 
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ve nem volt, de még vérfal i terve sem. Az Egye-  

sült Államok fővárosát, Washingtont ez ellenség 

csaknem elvágta ÉEzaktál: percről-percre v ért ák  

elestét. A délie.. 'rezében volt a hadsereg. A  

tiszteknek leL- L1_nb 30 %-s t.~ ogstta. A szerény  

létczámu szövcts52i haderőt is a dalvidék egy  

pontján ásszpo:nt)sitottác, ott aztán a háboru 

első napjaiban mindjárt bekeritették. A déli had-

sereL gorincát a gyermek.'._orukt ál kezdve fegyver-

hez és lóhoz szokott ültetvényes csemeték alkot-

ták. A háboru első felét Dél -- Lee tábornok ve-

zetésével -- magas szinvonalon harcolta végig.~ 

56. Az alábbi szöveg alapján válaszolnak /Uo.: 256. 1./ 

"Az elnök 1862. szeptember 22-én eltörölte a rab-

szolgaságot. Törvénybe kimondták, hogy a nyuga-

ti földeket fel kell osztani a farmerek között. 

1862—ben engedélyezték, hogy a négerek is belép-

hessenek a hadseregbe. Átszervezték a hadsereget, 

a főparancsnok Grant tábornok lett.~ 

57. A mellékelt applikáció: Észak győzelme. 

53. A mellékelt applikáció: nagy tőkés fellendülés. 

59. A 8. osztályos munkalapoknál a tankönyv megjelö-

lés a Történelem az általános iskola 8. osztálya 

számára. Tizedik, javitott kiadás. Tankönyvkiadó. 

Bp. cimü könyvre utal. 
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6v. A munkalap az alábbi szöveget is tartalmazza:  

"Elszegényedtink, elnyomnak minket, erőinket meg- 

haladó munkával terhelnek meg, mindenki szidal-

maz bennünket, nem ismernek el embernek bennün-

ket, ugy bánnak velünk, mint rabszolgákkal, akik- 

nek kes erei sorsukat törniük: és hallgatniuk kell..."  

Történelsii UlvasAkönyv 1V/1. forrásszemelvények  

134. 1.  

61. Az al bbi szöveg is segíti a válaszadást:  

"A munkaórák sz_ nát napi 3 íróra ccö,ckentsék, az  

asszonyok ..unkabérét emeljék fel n_ani egy rubel-

re!  Szüntesse meg a tulár'z óst, es épitsak ugy  

a .munkahelyet, hoLy ne fzcrezzünk benne halálos  

bete:séget! " Uo. 135. 1.  

62. A ':'vetezc; appliciót  '~ ell ;tt ':ivélo at ~iiu'_. 

~~ boru, nyomor, z ar -lo zs ég, o5ke, de no'_rati':us  

köztársaság, cériz:::us megdöntése, fald, bér.  

A tanulók a következő'Láp7en rakták fel és jelöl-

té, k .̂ z összefüggéseket:  

Okai: 	Céljai:  

Háboru 	> béke  

Nyomor 	> föld, bér  

Zsarnokság 	> cárizmus megdöntése,  

demokratikus köztár-

saség.  
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63. A diakép, mely "Diapozitivek az általános isko-

la száméra" sorozatból való, a "véres vasárnap ~  

eseményére utal. 

64. az applikáció, melyet ki kellett választaniuk: 

Szovjetek, általános politikai sztrájk, fegyve-

res felkelés. 

65. A "Patyom.'fin páncélos" cimü diafilmből kivágott 

diakockák alapján és Lürr Béla és i.agy Erzsébet: 

Történetek a legujebb korból. 1ankönyvkiadá.lsp., 

25-27. 1. 'Történelmi olvasókönyv az általános 

iskola 8. osztályos tanulói számára c. könyvből 

dolgozik a csoport. 

66. az alábbi idézetet is használják a tanulók: 

"A földtulajdon gyökeres felosztása a paraszt-

ság javára 5s demokratikus köztársaság megvaló-

sitása, az önkényuralom elleni karc a szocialis-

ták feladata." 

67. az applikáción lévő szöveg: polgári demokratikus 

forradalom. 

63. A feladatok megoldása után a mágneses táblán a 

következő vázlat alakult ki: 

A munkásosztály első forradal-na uroszországban 
Okok: 	Célok: 

háboru 	•' 	> béke 

nyomor 	. föld, béremelés 
zsarnokság 	> t úrizmus megszün- 

tetése 

deno=atikus köz-
t r aság 

1?v5: polgári de .::o'cratikus forradalmi: 
általános politikai sztrájk 
Szovjetek 
fegyveres felkelés. 
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A cin még  az óra c , 1kitüz ó; énól e tábléra :e- 

rUlt, az évszámot -- szos szerint -- pirossal  

jelölj'jk a v zlstban. 	 . 

6). A runalap a k'Wet!_ezc sz'weget tartcaTeszta:  
~, katonai vczo t ;- c, "c je -Matt a  m2g7ar  

nemzetis t'C  :atar k vea zteF gei . alottak—  

ba:1 s s e besültekben lénz7c les en -:.sgasabbak  

v ulti h, :__int 	osztrák 	;, 	ne ?zetisó-  

gi.:eké . A  Monarchia ha dvezets e nagy eló- 

zeretettel vetette harcba a magyar ne:nze-

tisé.gü csapatollút ott, ah )1 a haditechnika  

hiányát, az ágyukat és a, géppuskékat ember-

áldozattal kellett pStolni.  

Amikor a tiszta', mindenütt 'és mindennek a  

szinét-javát kanták, akkor a katon 'k kop-

lalta'•, ami  legjobban  keltette  bennük az  

elégedetlenséget."  

Zalka 1iklós : Mindenkihez,  ivóra .rerenc könyv-

kiadó, top. 1974. 14. 1.  

b/ "A férfiak a fronton voltak, a földeket a  

gyerekek és asszonyok müvelték. A buza és  

rozstermés 1917-ben az utolsó békeévben be-

takarított mennyiségnek a fele volt csak.  

Mindennapos jelenséggé vált, hogy az embe-

rek éhen haltak. tf termelős óriási méretü  
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csö:dcenése a spekulánsok és az üzérkedők  

számára kedvező volt.'  

Uo.: 19. 1.  

c/ "A .nunkaltatók, akiknek évi tiz- meg száz-

ezer koronás hasznokat hozott a háborus  

termelés meg a spekuláció, a hatóságokhoz  

fordultak, hogy helyezzék üzemeiket katonai  

ellenőrzés alá. A katonai parancsnokok meg-

akadályozték a munkások szervezkedését, le-

törték a béremelési '_'veteléseket, fogana-

tositott ék a hadbirósági eljárásokat a rend-

bontók ellen."  

Uo.: 20. 1.  

70. A munkalapon lévő szöveg alapj án adták meg a vá-

laezt :  
"Az elégedetlen és forrongó hangulat erősödését  

meggyorsitotta é; tudatos irányba terelte a pro- 

letáx orradalom gyc zelme vroszorsz _ gben. ennek  
legközvetlenebb, legszemléltetőbb hirdetői és  

terjesztői az Oroszországba hazatért hadi .-noglyok  

voltak. A fogságbl 1,zat:értes 	a bolseviz- 

mus tnaival volt megfertőzve. r+yilv á_ osan nem  
hirdették, ellenbon oktat lop  "ltc' tepas ztala . ta.i'_-  
rl, e ' , ul ti evizr_mus iC ~ z fiairól ,  a-mi a nép lolkét  
megnyerte. j i lten '_mai `olentetté__, hog: őket hiá- 



- 133 -  

be. viszik ki 	herct ~ _. o'.r -: , ck 7:1!`r hercolni nem  fonti'..  

Vagy azért harcol javak, hovy az urak még  
jobban megzsirosod janak?  
A hazatért hadifoglyok tehát nagy befolyással  
birtak a népre, vezették annak harcát a régi rend 

ellen." 

Réti László: Igy 1^tta az ellenség. Dp . 1969. 

26. 44. 1.  

71. a szövegmelléklet:  

'Csak néhányan tartottak ki ellenzéki elveik mel-

lett, élükön gróf Károlyi mi.hállyal. Károlyi Mi-

hály földesur volt, egy harmincezer holdas hit- 

bizomány birtokosa, és 1916-ban háboruellenes,  

pacifista programmal lépett fel. Politikai tevé-

kenysége a februári orosz forradalmi felkelés u-

tán élénkült meg, amikor a háborut viselő töme- 

geken egyre inkébb elhatalmasodott a békevágy.  

évem akart forradalmat - nyugati tipusu demokrá-

ciát hirdetett. Németellenes volt - a németekkel  

való szövetség felbontását és antantbarát politi-

kát javasolt a királynak.'  

Zalka Miklós: Mindenkihez: A Magyar Tanácsköztár-

saság története. rop. 1974. 36. 1.  

72. Szövegmelléklet:  

"A Nemzeti Tanács célja végerednényben ugyanaz  

volt, mint a többi nemzetiség hasonló intézményé- 
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nek: elvonni a tömegeket a bolsevizmus követé-  

sének péld6játó1, s az egyre terebélyesedő népi,  

forradalmi mozgalmakat  megakasztani a burzsoá  
ne:azeti állam úegter=tésénél. A Nemzeti '1`an:~cs  
vezetői abbau re-1 í_zykedtek, hogy meggyőzik a 'ci-  
rályt 2. v .' ~ltoz : oi s :ll'CsFge:'S`:géről, és erJszak  

nélkül, 2la-otrláryos uton veheti., 	Ez or-szúg ve-  

zet':  ét, s v~l~ sitllut :'~ meg  célkitiizései'Let..." 

Uo. 37- 33. 1.  

75. Szóveg:aeliéklet: 

"Egészen  meg 	d'i 5benve . mi ne r.',artu'L még,  
hL t-lms::t; 	szervezni akartuk  ercin-  

k.et. no . .::Szbe _ ,_r CZ  ef''r,  f'or^ °  '_1D  
Lzy ~-  ".s utfn ... sz ,_lták meg a r^renc;-nol:-  

: ágo .ka t, ka. _ _-_ .,y _Lat, ,aa jc a tcle _Ponzpor.toks:t  
és  r'őpostt. A nép ,<. E_ cFinúltr 71e? :°o.rin r~-  

Clú1,1,;;t, c^. n4 rlC :.g2 vette ' ~ezebC-' a hc1.al -nat,  ~ s 

	

 	< adta át a NJ- 1'~ _~csn~,?, " - irta Károl ~*i .."ih•~.1;  
uz  

Uc. 44. 1.  

74. Sz~vegncllé:I,let:  

"Muns ":s o '~- ! Ka. t on ák ! Polg  áro', i Elvt  ^-rs ak S  
1918. november lU-én az oroszorszZgi Munkás-K2-  
tona- és Púrus  z ttandcs.o'; 	v égreha jté bi-  
zotteága.:-ae`bizásából Szverdlov elvtárs népbiz- 
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tok Moszkvából a magyar forradalmi korményhoz 

1031/3/11/1u. szám alatt egy nyolcszáz szavas 

szikratáviratot küldött a felszabadult népek ré-

szére. A táviratban üdvözli a magyar forradalmi 

kormányt... lrigyelmezteti egyuttal a felszaba-

dult népeket, hogy a forradalminak mutatkozó 

burzsoázia által ne engedjék magukat félrevezet-

ni, mert a forradalom csak akkor  mondható  ered-

mményesnea, ha a dolgozó nép urs'^óval végződik. 

Ezt a népnek küldött üzenetet a titkos diplomá-

ciát eltörlő népkormány elettünk mindmáig elhall-

gatta. követeljük, hogy hozzák azt azonnal, szó 

szerintiszövegében nyilv jnosságra! 

Legyen vége a titokzatos mesterkedésnek! 

Sorsunkat magunk akarjuk intéznii 

Szocialista köztársaságot akarunk! 

A forradalmi szocialisták." 

Uo.: 5u. 1. 

75. x kérdésekre a tanulók a képes Történelem soro-

zat; Fekete nyula: Fortélyos félelem igazgat, Ma-

gyarország 1919-1945 között. Móra Ferenc KÖnyv-

kiadó, rsp. 1974. cimi könyve alapján válaszolnak. 

76.  

77.  

78.  

36-37. 	1., 	38. 	1. 

Uo.: 	46. 	1. 

úo.. 	4u. 	44. 	1. 

uo.: 	44. 	1. 
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79. - 1935 tavaszn Németországban bevezették az ál-

talános had_ 3telezettsé et /ezt a békeszerződés 

me,r-tii_tottai , 

- 55V ezer 	toná js volt /a oé`:eszerzcd?s csele 

100 Ezret engedlyezett/, 

- hadihajókst épített, 1:é`ierejt fejlesztette... 

30. KT je151és L. major Klára: Lán„oló világ, A :ná-

sodik villch boru t rténet 	n:). 1)67. ci lü k`5n- 

ére uts7. 

"... uj v e zetdt k'1ldte' 	cseh terto:i ~y élére: 

iteinhardt Heydrichet, a Gestapo helyettes veze-

t c jét. Heydrich azzal kezdte uj munkakarét, hogy 
a legcsekélyebb rendzavarásért tuszokat szedetett, 

és tömegkivégzéseket rendelt el. A prágaiak csak 

igy nevezték: a hóhér. 

1942. rn jus 27-én reggel két csehszlovák hazafi, 

Jan Kubis és Josef Gabci'k Prága kü1v árosában tü-

zet nyitott a prágai vár felé autózó Heydrichre... 

Heydrich néhány nap mulya belehalt sérülésébe.” 

Uo.: 12u. 1. 

32. uo. 

83. Uo. 

84. Uo. 

85. vámos Imre: Tört nelmi csatatereken. rsp. 1968. 

118. 1. 
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86. Az a1rbbi szöveg áll a munkalapon: 

"Bevezetik a jegyrendszert, a hustelan napokat. 

nosszu sarok állnak az élelmiszerüzletek előtt, 

mert jegyre sem jut zsir, hUE, tej. majd a két 

hustelan napból három lesz, s a fejadag is csök-

ken.  1942 elején már jóval kevesebb, mint Német- 

ors z`ígban, ahová pedig évről évre több élelmi-

szert kell szállitanunk: a napi kenyér a6, a ha- 

vi cukor 412, a havi zsir 107 grammal kevesebb 

nálun , 4tlagosan egy főre számitva." 

KT. Fekete Gyula: Fortélyos félelem igazgat. np. 
1974. 128. 1. 

37. Uo.: 136-137. 1. 

88. Jan Pilat: Mahatma Gandhi. rop. 1969. 

39. .ende Istvén: Nyolcvarmyolc h. boru. 1945-1967. 

1963. 

9U. Gil Green:  Forradalom kubai módra. 1972. 

91. Is.özel-Kelet. 1)66. 

92. Dr.  l3ábosik lsty :n - ra. Dr. Nádasi Maria: Közve-

tett ráhatis a csoport __un ', an. rop. 1975. 53-55. 1. 

93. Nagy S'`;ndor: Az 3:7.tat`.i folyruat etrukturális 

'_,érd. , al. M: _:Ter Pec .^g'ria. , 35. 1. sz. 7. 1. 

94. Mit k ' s z t; üzk, mit rc '7 o1 junk t' rt4nelem ,árara. 

Szer 	71cd,lr Ervi n . 
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95. Az 1. cz ~u  -~1~115::1 et ?l 	~~ _.  7~  • 	• ~ + 	C..-- 	C.. GD `   

~ + 	foldolcozlsra.  

9 . A 2. 	 a. _f;.l`. ol :o-  

z •  

97. A tLnul `', vluF zaibEan a frontális feldolLozással  

keveredett ez a mRiszer; igy reálizabb, ha ö; z-  

szevon ju-: a:ettőt, ubyunis tJrténelem drákon  

nem jellemző a tdn;ri Taagyarázat tulr:ulya.  

9 ~ . Szabj Károly: Gondolkodásfejlesztő történelem-  

tani tás .  

tsp. 1971. 66. 1.  
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1. s z. mellétclet  

tan ._.roichoz intőzett 	rct őse ~ : 
1. ,;e131je wee, hog -7 a ta:nu1^'~ tud ~°a ~ z..,,

~~pont  j '1  . 	., L 	~.~ 	:, ~ _ 	,   

tartja ha t.:'on-,Ta bbnat:  

- tan pi :11a[77 ,  ar Gzat tulruiya,  

- frontális fe1aoLQ oz ás,  

- bnálló mur.a,  

- cr oportwun !~ n L1anuló óra:  
2. b ce oportraunáról mi a véleménye.  

5. , ilyen csoportot tart jónak:  
- c E a_'L fiuk,  
- csak  lányo._, 
- í tanuló':,,  
- QTenEe oeen,  
- fiuk, láriyo , j o'k, ~Ten^ _~ vegyesen vannak  

benne.  
r.:i ért ?  

4. ,..i.lz, en tulu jd•ona igokkal ren ~ elkezo' 	join  

EsoportvezetSneK:  

5. ta.nvben hány ceoport7untán 	órát tervezY  

G. 	tanuióbél álló cc oportot  ala'_iit . 
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2. sz. melléklet 

A tanulókhoz intézett kérdések: 

1. milyen jellegei órán érzed azt, hogy többet tanulsz? 

Iluzd alá a vála :. zt ! 

- tangyári mayar ázat van tulsulyban, 

- te is sz6t kapsz, 

- önállóan dolgozol, 

- csoportban dolgoztak. 

2.  indokold meg azt a választ, amelyet a,láhuztál! 

}L, n -c a 	c;;op ;rtmunkát v 'alasztottad, ird le, sze- 
rinted milyen alapvető különbségecet jelent ?. cso-

portmunka a tC5bbihez képest, mi az előnye ennek a 

tanulóim összességét teiintve'4) 

4. .,.ilyen csoportban dolgoznál szivesen. 

- csak fiuu., 

- ..sak V,nyoC, 

- vegyese, 

- jó tanuló c, 

- erös 

	

	ck, gyengébbek, fiuk, 14nyox vegyesen  v an- 

benne. 

lndosold meg a válaszod! 
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5. kilts  össze egy cronortot, melyben sziveeen dol-

goznál, jelöld me c- a c;E onortv ^zetct isi  

6. miiért azt a tanulót jelölted. ozerinted a esoport•-

vezetőne'c milyen tula jdonsdgok_.al .e1l rendelkez-

nier 
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