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I. A D0L0 3ZAT CÉLJA ÉS A ЛДАТ/S И/aSZBRE

A történelem-állampolgári ismeretek céljai kö

zött az uj tanterv-tervezetben a kővetkezőket 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; müveit emberek, akik a kor színvonalán képe
sek önálldan felhasználni és továbbfejleszteni в tár
sadalom nyújtotta anyagi, kulturális és politikai le
hetőségeket.“ Éppen ezért a következő feladatot je
löli meg: "Korunkban - a tudomány, e technika és a 

társadalom rohamos fejlődésének korszakában - cél
jaink eléréséhez a múlt és a jelen legfontosabb tör

ténelmi, társadalmi és állampolgári ismereteinek fel
dolgozása, tartás emlékezetbe vésése és alkalmazása 

egymagában már nem elegendő. A tanulék csak úgy vál
hatnak & társadalom aktiv tagjaivá, ha félkész itjük 

őket arra, hogy felnőve képesek legyenek az aktuális 

politikai események, a történelmi-társadalmi ismere
teik és műveltségűk önálló továbbfejlesztésére. 3- 

zárt a történelem és állampolgári ismeretek tanítá
sának tudatosan formálnia kell a különböző források-
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bél származó inf ormáéi ék megszervezésének, feldolgo
zásának és alkalmazásának készségeit és egyben azt 

is el kell érnie, hogy & tanulók képesek legyenek 

megfelelő formában kifejezni, másokkal it közölni a 

társadalmi kérdésekre vonatkozd ismereteiket, gondo

lataikat, véleményüket.” ügy kell tehát oktatnunk 

és nevelnünk, hogy a végeredmény a fent megjelölt 

cél legyen; vagyis olyan emberek, akik önállóan ké
perek ismeretszerzésre, ezeket alkotó módon használ
ni tudják, r ugyanakkor társadalmunkért ektivan mun
kálkodók. A fentiekből következik, hogy napjainkban 

egyre inkább a "nevelő iskola** lesz a aervslósitendó
eszmény. melyben a nevelés ás az oktatás egyméemel- 

lettisége jellemző, anélkül, hogy a kettő között fon
tossági, elsőbbségi sorrendet alakítanánk ki. Ez в 

tény feltétlenül előtérbe helyezi azokat a formákat.
módszereket az oktatás folyamatában, melyek mind na

gyobb teret engednek a tagúiéi önállóságns n aktivi
tásnak, в ugyanakkor jelentős szerepet töltenek be a
közösségi ember formálásában is.

fái teszi időszerűvé a módszerekkel való foglal
kozást? - A tudományos és a technikai forradalom ko
ra az ismeretek és eredmények egyre sokasodó tömegé
vel áraszt el bennünket. Ez alól az iskola, as isko

lai oktatás sem kivétel. Elképzelhetetlen viszont az
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újabb és újabb tudományos eredmények beépítése g ta
nulók: által ele©játitáera kerülő tananyagbe. íás ez 

oktatás egyetlen szintjére sem lehet jellemző, külö

nösen nem az elsőfokú oktatásban, az általános isko
lában. - A tananyagcsökkentés, illetve a tankönyv a- 

nyagának — ©z uj tanterv szerint — törzsanyagra és 

kiegészítő agyagra való bontása éppen © tanulók ál
tal csak reprodukálást kívánó ismereteket csökkenti. 

&z csak látszólag mond ellent a fenti megállapitás
nak, hiszen szoros összefüggésben van azzal a napja
inkban végbemenő folyamattal, amely © tudomány ter
melőerővé válását kell, hogy eredményezze. Vagyis a 

reproduktiv tevékenységgel szemben, amely ugyan nél

külözhetetlen, minden területen a produktiv tevékeny
ség kell, hogy nagyobb teret kapjon, igy az iskolai 
oktatásban is.

- Az iskolai oktatómunkának — a fentiekből -fakadó
an — egyik feladata, hogy ez előzőekben indokolt 

célok elérése érdekében minél hatékonyabb eljáráso
kat, módszereket alakítson ki önmaga számára.
- A nevelőmunkában is olyan eljárásokat, módszere
ket kell kialakítanunk, illetve előnyben részesíte
nünk, amelyek különösen alkalmasak arra, hogy segít

ségükkel a köz sségi életben sokoldalú, kezdeményező, 
alkotó személyiséget tudjunk nevelni. Kz segítheti
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elő a “nevelő iskola'* eszménye megval 'sitását a gye- 

koriéiban.

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
valósítjuk, s amelyek lehetővé teszik, hogy tanuló

ink ismereteket, jártasságokat, készségeket szerezze- 

képessógeiket rendszeresen fejlesszék•Mivel a 

mdszer az egész folyamat részét képezi, kiemelése csak 

eretlcíges lehet. Nem általában a módszerekről kivánunk 

beszélni, nem is a történelemtanítás módszertanáról, 

hanem azon belül arról a néhány módszerről, mely véle
ményünk szerint különösen alkalmas elősegíteni a fen

tebb megjelölt célok elérésit. Még pontosabbá tehetjük 

a témamegjelölést; a tanítás és a tanulás együttes kö-

nek,

zös tevékenységéből a tanulók részéről történő munka- 

vérzés be nute, tóga a célunk, s nem kívánjuk elemezni 
ebben в folyamatban a tanár gzerepet, sem pedig a ta
nít ér didaktikai feladatok megszabta egyéb tevékeny
ségi formáit. Különösen fontosnak tartjuk ezeknek az 

eljárásoknak a történelemtanításban való alkalmazá
sát, ills zen a tárgy tartalma — a tömegek, a nép, a 

történelmi személyiségek aktiv történelemformáló sze

repe —, valamint egyik feladat© — a dialektikus
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materiellste történelemszemlélet, a marrizmis- le ni- 

nizmup eszméin alapuld tudományos világnézet kiala
kítása — ellentmondérbe kerülne az rán parsziv tét
lenségre kénye merített tanulókkal* A történelemtaní
tás számára — a tanórán в azon kivül is — sok-sok 

lehetőség kínálkozik az önálló, gondolkodó emberek 

nevelésére. Ezek közöl a lehetőségek közül néhányat 
kívánunk bemutatni és elemezni, melyeket a gyakorlat 

igazolt, s munkánkat eiecUényesebbé tette*
I* A tanitáei órán alkalmazott eljárások közül ele

mezzük:
1* a tanulói kiselőadásokat,

2* a munkalapokat,
3* egyes tankönyvi részek tanulók által történő 

feldolgozását adott kérdések alapján,
4* a csoportmunkát.

II* A tanitáei órán kivül felhasznált módok közül 
bemutatjuk;
1* a versenyfeladatok adását,
2* e tanulók szertárfejlasztő munkáját gyűjtés, 

illetve manuális tevékenységük alapján*
Ä felsorolt eljárásokkal a szakirodalom is fog-

#
lalkozik, természetesen nem egyforma terjedelemmel*. 

Legtöbb ismeretet a csonoj. tnunkéréi kapunk* kűlönö-

een búzás László munkáját forgathatjuk hasznosan* Se-
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gitséget ed a gyakoriÓ tanároknak Sári Gusztáv köny
ve a szövegfeldolgozásokról# nni kevés: a konkrét 

példák feldolgozása egy-egy munkaformánál• /Az e- 

gyéb ezaktárgyak szakirodalma gazdagabb e tárén: pl# 

irodalom, nyelvtan/# így a dolgozatnak éppen oz az 

egyik célja: a tan'Sri gyakorlat sor üti alkalmazott

feladatokat ösezegy'J.itve bt let eket adjon hatékonyabb. 
;:-zg'-;I -Me bot;ebb történelem r'k tart к 'hoz.

Legfőbb .ulnt'4.1 их 'Cr z erünk ennek megfelelően 

a pedagógiai tapasztalat ele- záré# ízt egészítette
ki néhány egyéb eljárás: interjú, írásos ankét, p«o- 

eioaetria, attitüdvizcgál&t# Hangsúlyozzak azonban 

ezek kimondottan kiegépzitő szerepét# Fő el.iárácunk 

tehát a minőségű elemzés Lnnék oké, hogy a gyakor

id pedagógus viszonylag kevés számú tanulóval foglal
kozik, ás nincs módja több kutató bevonására a munká

ba, igy a kvantitatív elemzés lehetősége korlátozott# 

Meggyőződésünk azonban, hogy a pedagógiai folyamat

£•

kvalitatív elemzése — noha többnyire nem eléggé bi
zonyítható erejű tényeket tár fel — hasznos lehet 

mind a napi iskolai gyakorlat, mind az elméleti ku

tatás ok saámára#
Elemzésünk elsősorban a 7# ée 3# osztásos tan

anyaghoz kapcsolódik# 32 természetesen nem jelenti 

ezt, hO£y az 5» és a 6. osztályban nem alkalmazhatunk
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hasonló módszereket a történelemtanításban* Kontos 

előrebocsátani továbbá egyrészt azt, hogy пешее©к a 

negjelölt, illetve '’eldolgozott egységek alkalmasak 

eme eljárásokkal történő feldolgozásra, aiéeréezt azt, 

hogy esek as egységek ie feldolgozhatok másképpen is. 

Hirzen jénéhány, általunk: íe fontosnak és hatékony
nak tartott eljárásгél nem érik azéj az oktatási prog
ramokról, a televíziós órákról, az algoritmusok alkal
mazásáról, oktat filmek felhasználás árél; nem beszé
lünk e szakkörük, múzeumok, levéltárak stb. lehetősé
geiről, melyek révén ugyancsak gondolkodó, önállóan 

alkoté ember nevelhető. Sok tényező befolyásolja az 

éppen alkalmazott eljárás kiválasztását — a nevelé

si cél, в tanítás tartalma, didaktikai feladatai.., a 

tanul'k életkora, fe jlettségi foka, az egyes tantár
gyak eltérő гajátőrságai, a nevelő személyisége, 

mélyéé adottságai, lehetőségei'3, de nagyon lényeges
nek tartjuk, hogy — bármilyen eljárást kévetünk ie — 

ez mindig előre megtervezett legyen.

Ily mádon pl. a 8. osztályban a kővetkezőképpen 

alakulhat egy tanév vonatkozásában a tanulók önálló 

munkája.

E2Ű-

1-5• óra: áv eleji ismétlés

1/1. - 

2. -

3» Kiselőadást Hogyan lett Lenin forradalmár?
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4. Сг эт> ártsunk®: A mnkáe osztály első forra
dalma Ого? sore z ági an *

5. &ir előadás: А munkások helyzete a XT. század
ele jón.

A peraeztság helyzete e XT. szá
zad elején,

A "vérvörös ceCtSrtök**.
6. Kiгelőadér: A szarajevdi merénylet.

7. i&gelfaddr: Satonák к fronton.
XI/ S. -

3. ilisolőadúr: Л Téli falóta ostroma.

10.
11. .&ir előadás : A magyar internacionalisták ez 

orosz forradalmi harcokban.
13. Tirelfaddr: Lenin haléi®.

13. -
III/14* urorortnurlcn: Az 1916. évi polgári donokre- 

tíkur forradalom hazánkban.

Önkiid nunke ie lehetséges az 'ra eled ré
szében.

15. 'Andiid munka; А КТЛР programjának elemzése.

Kiselőadás: Kun Béla.
16. -

17. Onálld auoka: Mit adott a Tanácsközt éra aa ág 

a gyermekeknek 6e. az ifjúságnak?
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13* ju.eelőaaáe: Stromfeld Aurél.

19. Kiselőadás i Szamuely Moszkvában.
XV/ 2У. Kicelőadóé: Horthy aíiklóe.

21. Csoportmunka: Az ellenforradalmi rendszer 

ne gezi1érditára.
22» ön/115 munka: A dolgozó nép helyzete az el

lenforradalmi rendszerben.

23.

24. -
25. -
26. Önélló munka: Az iskoláztatás a Tanácskös-

tárvaság idején, az ellenforradalmi rendszer 

idején és ma.

Kiselőadások: herkowits Gyula.
Bartók Béla ée Kodály Zoltán. 

Hogyan hatott az ellenforra

dalmi rendszer költőinkre, Íróinkra?
27. Csoportmunka: A háborús tűzfészek de © be- 

neaavatkozási politika.
Kiselőadés; Zalka máte © spanyol polgárhá
borúban. a gleiwitzi eset.

28. Önálló munka: Mit jelent a háború? 

Kiselőadás: A leningrádi blokád.

29. Kis о 1c adások: Г ágvári Rndre, Rózsa Ferenc, 

SchÓnherz Zoltán.

V/
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Зб. Csoportmunka: Az ellenállási mozgalmak. 
31. Kiselőadás: A második front megnyitása.

Hirosima, tJagaszaki.

32. -

összefoglalás: Ceoportmunka /А II. világháború 

kora»/

VI/ 33. -
f

34. csonortmunka: A gyermati rendszer bomlása.

35.
36. önálló munka: A tudományok fejlődése. 

Kiselőadás: A világűr meghódítása.

37. -
VII/ 33. önálló munka: A fold probléma megoldásának 

összehasonlítása /1843} 1313; 1921, 1945/.
39. -
40. Kiselőadás: Kik voltak, mit akartak?
41. -
42. -
43. bállá punka: A Kunka Törvénykönyve egyes

részei.

44. -
Aj* - 

46. -
Összefoglalás; Csoportmunka /Képi demokráciánk 

fejlődése, a szocialista állam kialakulása ha
zánkban./.

i
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Ilyenképpen összesen mintegy 33 egység feldol- 

gozáaakor alkelnazhstunk olyan eljárásokat, amelyek 

fokozzák s tanulók egyéni és közösségi ektivitásét 

a tanárán figzenáő munka folyamatében# Ezek között 

szára szerint dominál a ki reléad ár /16 alkalommal, e- 

seténként több kiselőadást is tartanék a tanulók/, 

önálló munkát ér csoportfoglalkozást együttesen kö
rülbelül annyieeor tartunk, mint kiselőadást /9-9 al
kalommal/, az elemzésben mégis legalaposabban © cso
portmunka problémáival for leikozunk,. mert egyrészt 

ezt tartjuk ez ervik lerhst !:con.yav.b élőáráénak, más
részt ennek szervezése .iávei több ég nehezebb ..peda
gógiai feladat megoldásét kívánás a tanártól. mint 

fí..4^,b.bi.iformBa.
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и. a tanítási órán alkalmazott aktivizáló
ELJÁRÁSOK

1« Tanulói kiselőadások
tanuld áltel készített rövid, tömör be

számold, mely a tanítási anyag valamely részéhez lo
gikailag kapcsolódva színesebbé, érthetőbbé teszi 

annak megértését. Elkészítése a tanulók otthoni mun
káját kívánja meg, melyhez segítségként szemponto

kat adunk, ér megjelöljük a felhasználható irodalmat. 

A tanulók egy része önállóan is kdper forrást keres
ni. Fontosnak tartjuk, hogy a kiselőadás terjedelmét 

mindenkor meghatározzuk: es kb. 1 oldal, időtarta
mát tekintve kb. 3 perc. Egy-egy árán 1-2 kiselőadás 

hangozhat el, kivétel ez alól egyes munkalapok kitöl
tésével induló óra, melyek megbeszélési részéhez 

több rövid kiselőadást beiktathatunk.
A tanulók szempontjából ez a legönállóbb mun

kaforma: a szempont és a terjedelem köti, de az már 

teljesen tőle függ, hogy ezek figyelembevételével ho

gyan használja a forrást. Több éves tapasztalatunk 

alapján mondhatjuk, hogy a többletmunka ellenére is 

kedvelt forma a tanulók között. Jellemző, hogj/ kez
detben csak a történelem iránt jobban érdeklődők és 

a jobb képességűek vállalják, később egyre több a 

jelentkező, mindenkor értékelni és jutalmazni kell 
— minőségétől függően — az effajta munkavállalást.
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Tg Itdt1«пП1 fontos, h ogy az osztály ne csupán paez- 

sziv hallgat ja legyen: elhangzása előtt isinkig ad

junk. konkrét megfigyelési szempontot — mely a tár
gyalt anyaghoz is kapcsoládik —, melyet utána meg

beszélünk.
Mi e nedegéglai érteke ennek a forránakt 

A tanulok részéről:

- énálló munkát végez,
- megtanulja a lényeg kiemelését,

- fogalmazási készsége, kifejezőkészsége •'‘ejlééik,
- eléedéi készsége fejlécük /az utébbi években egy

re gyakrabban tapasztnihat5 a szabad előadás a ta
núiéi részérél, vázlat alapján rőt igen gyakran 

anélkült/,

- ez előbbi nyomán bérül a székincse,
- azok a tanulék, akik ilyen jellegű munkát vállal

nak, máé esetekben is sokkal bátrabban mernek vé

leményt nyilvánítani.
Az obtstxri f illámatbra ;
- változatosabbá, színesebbé teszi az érát,
- értékesen kiegészítheti a törzsanyagot.
A neve1épben:

- ha köri’1 tekintsen alkalmazzuk, a tanúié személyi
ségének formálásában pozitív hatosa lehet /pl. bát

rabban nyilatkozik, határozottabb, rtb./,
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- történelmi személyiségek életrajzénak bemutatá
sával a marxista történetfelfogás formálásai nagy 

egyéniségek szerepe a történelmi folyamatban,
- íá tanulók jellemének formálásában, példaképek vá

lasztásában lehet szerepe. /Történelemtanításunk

nak amúgy is komoly fogyatékosг ága, hogy nem fog
lalkozik kellőképpen a történelmi személyiségek é- 

letszerü bemutatásával; ezáltal ritkán kerül sor 

példák állítására az erre egyébként rendkívül fo
gékony általános iskolai tanulók számára./

äsetiefes hátránya:
- neia közösségi munkát végez © tanuló, ezt érezteti 

is a többiekkel,
- túlságosan előtérbe kerül egy tanuló személyisége*

Feltétlenül figyelnünk kell, hogy © jelentkezők 

mindegyike sorra kerüljön, ne mindig ugyanazok sze
repeljenek, б a több kiselőadást tartók tudásáról e- 

gyéb formákban is ismereteket szerezzünk.

Nagyon sok lehetőség kínálkozik erre a tanítás 

folyamán. Csak példákkal szolgálhatunk erre, melyek
ből mindenkor az óra didaktikai, nevelési célkitűzé
seinek megfelelően, mértékkel kell válogatnunk.

re.
7. osztályban:^

lH Cronwell Olivér.



• 15 -

5. Kobespierre.
6. Napóleon. A "népek csatája".
7. James Watt ée a gőzgép•
9. Könyvismertetés /Dickens valamelyik könyvéből 

részlet/.
11. II. József és © felvilágosodás.
14. martiaovics Ignác. Kazinczy Ferenc.
16* Széchenyi István.
13. Kossuth Lajos.

19. ‘láncéics Mihály.
24. A pákozdi csata.

23. bem.
27. A világosi fegyverletétel.

33. Edison.

35. Hogyen szerezték a rabszolgákat?
Hogyan jutnak el a rabszolgák Afrikától Amerikáig?

36. Simon bolivar szerepe a dél-amerikai független
ségi harcokban.

37. Ellenállás tétlenül.

41. Frankel Leó.
42. Szánté Kovács János.

44. aai tetszett nekem Budapesten?
45. Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, lUunkáce Mihály,

Erkel Ferenc, Liszt Ferenc stb.

8 # OC Z télvben I ^
63# Hogyan lett Lenin forradalmár?
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5* A "vérvörös csütörtök1*.
6. A szarajevói merénylet.
7* Katonák a fronton.
9* A Téli Palota ostroma.
11. A magyar internacionalisták a forradalmi harcokban.

12. Lenin halála.
15. Kun Bála.
13. Stromfeld Aurái,

19. Szamuely aíoszkvában.
20. Horthy adiklós,

25, Derkovite képei és az ellenforradalmi rendszer. 
Hogyan fogadták Barték 3ála ár Kodály Zoltán 

zenéjét?
27. Zalka aiété a spanyol polgárháborúban.

A gleiwitzi eset.

28. A leniagrádi blokád.
29. Schönherz Zoltán, К zsa Ferenc, iágvári Endre.

30. A haláltáborok.
31* Hirosima, rartrassálláe.
36. A szovjet űrrepülés utje.

Az amerikai űrrepülés útja.
40. Kik voltak, mit akartak А956/.

tJgyee* logikus, érdekes kői Írások ezek, melyek 

értékesen egészítik ki s tankönyvek szűkszavúé ágát, 

ugyanakkor lehetőséget nyújtanék a tanulóknak az 5n-
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álló munkára, he néha ez csak a lexikonok fellapo
zására irányul is, nizonyitáeul néhány részlet a 

7, áe 8. osztályos gyerekek munkájából. Van olyan 

gyerek, aki személyes élményét szeretné továbbíta

ni társainak, továbbadva azt az érzést, melyet a lá
tottak ébresztettek benne, A budavári palotáról és 

a Nemzeti Galériáról szóló kiselőadásból» " 

ve a Nemzeti Galéria főkapuján tágas előcsarnokba 

érünk. Szinte földbegyökerezett a lábam, annyira 

csodálatosan szép volt a belső kiképzés. A padló vö
rös márványból, az oszlopsorok fehér márványból. Gyö

nyörű szobrokkal volt diszitve, legszebb volt Stróbl 
Alajos Anyánk cimü szobra, kz a szobor támláé karos- 

székben Ülő idős asszonyt ábrázol, aki az ölében tar-

oelép—• • •

tott nyitott könyvön pihenteti kezét, és éppen fel
tekint az olvasásból. Alig észrevehető halvány mo

soly csillan meg © szemén. Annyi sok a látnivaló, 

hogy rövid volt az az egy délelőtt, feltétlen elme
gyek többször is megnézni, de az biztos, hogy felejt

hetetlen emlékem marad ez ©z első kirándulásom a mű
vészet berkeiben,” /Z. Zs. 3. o. tanuló,/

Érdekesen egészítette ki a szarajevói merénylet
ről szőlő kiselőadásával az órát egy nyolcadik osz
tályos tanuló: "Ferenc Ferdináad főherce , az oszt

rák ár a magyar trón örököse 1914 júniusában Bosz
nia-Hercegovina fővárosába, Szarajevóba utazott, Lá-

• • •

\
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togatásának célja as Osztrák-Magyar Monarchia ott 

állomásozó csaoateinsk megtekintése volt, ekkor ott 

egy hadgyakorlatot tartottak. Bosznia-Hercegovina, 

amely ma .Jugoszlávia egyik tagállama, abban az idő
ben a Monarchia része volt. Lakosai szerbül beszél
nek és Szerbiának régi törekvése volt, hogy ezt a 

területet megszerezze. Szerbiában a főherceg láto
gatását provokációnak fogták fel, ás © főherceg sze

mélye különben is szálka volt a különböző szerb na
cionalista szervezetek szemében. Ferenc Ferdinánó 

Ugyanis est tervezte, hogy ha majd uralkodó lesz, a 

Monarchiában élő szláv népeknek önkormányzatot fog 

biztosítani, sőt arra gondolt, hogy Horvátországból, 

Dalmáciából, Szlovéniából ás Bosznia-Hercegovinából 

egy külön délszláv államot alapit, amelynek szintén 

6 lesz az uralkodója. Miután fzei bia ugyanezen te

rületek megszerzésére törekedett, azokat egyesítve 

egy nagy délszláv államot akart létrehozni, igy a 

trónörökös ezen terv megvalósításának akadály© lett 

volna, he később uralkodó lesz. Ezért © Fekete Kéz 

elnevezésű azerb nacionalista szervezet elhatároz

ta, hogy megöli a trónörököst. A raerényleg Végrehaj
tására jó alkalmat szolgáltatott a trónörökös láto

gatása. Junius ?8-án a merénylők bombát hajítottak 

a trónörökös autójára, a bombs azonban célt tévesz-
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tett, le a főherceg kíséretéhez tartozó másik autót 

találta el, az abban ülők közül ketten megsebesül
tek. Á sebesülteket a szarajevói osztrák katonakór- 

hácba vitték, a tr nörök3s pedig e városházára haj
tott, *s később eut’n a kórházba indult a sebesültek 

meglátogatáeáre. Б kor az egyik utearárkon egy Gav- 

rilo Princip nevű rzerb középiskolás diák, aki Helyréd
ből érkezett ^Szarajevóba, két revolverlövésrel megöl

te e főherceget ép a vele utazó feleségét. Ez a me
rénylet szolgált aztán ürügyül az elfő világháború ki
robbant -fára. A merénylőket egyébként elfogták, perü

ket 191á. október 12-én kezdte meg a r zár a javéi tör
vényszék; hat merénylőt halálra Ítéltek, Osvrilo 

cipet pedig, mivel még nem volt huss éves, húsz évi 
várfogságra Ítélték egy másik fiatalkorú társával c- 

gyütt." /N. X. 3. o. tanúié./

A tankönyvben ezzel a résszel a következő porok 

foglalkoznak: "Amikor Ferenc Ferdinéndot, a Monarchia 

trónörökösét ér felerégét 1914. juniur ?8-án Szara
jevókén egy szerb diák megölte, a németek biztatá
sára a Monarchia egy hónap ráülve, juliur 28-án hadat 

üzent Szerbiának. *
A fenti tömören, lényegretörően megfogalmazott 

részt bőviti, színezi a kieelőedáf uj — de egyálta

lán nem felesleges — ismeretek hozzáadásával*
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- Bosznia-Hercegovina státusa akkor ás ma, Szara
jevó,

- Szerbia célja © területtel,
- Ferenc Ferdináncl tervei,

- szerb nacionalista szervezeti a Fekete Kéz,
- a merénylet körülményei, a merénylő,
- a per. Mindezt nem bőbeszédüen, mégis érdekesen 

Foglalta össze, rámutatva apróságnak tűnő, de a ta
nulók tájékozódását elősegitő problémákra. Pl.: Bosz
nia-Hercegovina lakói szerbül beszélnek. /Gondoljunk 

arra a felmérésre, melyeknek során — nem általános 

iskoláskorú — tanulóktól aziránt érdeklődtek, hogy
a székelyek milyen nyelven beszélnek; & többség nem 

tudott rá válaszolni./ Szék az ismeretek a mai Ju

goszláviáról való tudásukat is szélesítik. Feltétle
nül úgy Ítéljük 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 /1368-1957/: az 1919-i ellenforrada
lom egyik vezető alakja, az ellenforradalmi-fasisz
ta rendszer idején Magyarország kormányzója /1920-44/. 

Az Osztrák-Me,gyár Monarchia hadseregében tengerész- 

tiszt, 1904-től 1914-ig I. Ferenc József szárnysegéde,
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az I. világháborúban ellentengernagy, a hadiflotta 

utolsó parancsnoka volt. 1913 februárjában várbefoj- 

totte a matrózok cattarói felkelését. A Magyar Tanács

köztársaság ellen ezervezekedŐ ellenforradalmárok e~ 

gyik vezetője, a szegedi ellenforradalmi kormány 

hadügyminisztere, liezti századokból, csendőrökből 
szervezte a "nemzetinek" nevezett hadsereget, amely
nek élén 1919* november 16-án bevonult a román meg
szállóktól kiürített Budapestre, mint "fővezér" ő 

irányitóttá az 1919-21 között tomboló fehárterrort, 

és támogatta a tiszti különítmények vérengzését /Sió
fok, Or govány, Izsák, Kecskemét, stb./. 1920. márci- 

ut: 1-én 6 parlamentbe behatolt fegyveres tisztek tá

mogatásával kormányzóvá választatta meg magát.
IV. /Habsburg/ Károly visszatérését a trónra — az 

imperialista hatalmak kívánságán^: megfelelően — 

kétizben, végül is fe jveros erővel akadályozta meg* 

Kormányzósága alatt a nagybirtokosok és nagytőkések 

legreakciósabb köreinek uralmát képviselte, cél- és 

külpolitikáját egyaránt a magyar munkásosztály és a 

parasztság c a Szovjetunió iránti gyűlölete hatá
rozta meg. A naladó mozgalmas, elsősorban a kommunis
tád kegyetlen üldözése, a fasiszta jellegű rendsza

bályok sorozata, a külpolitikában a fasiszta hatal

makhoz való csatlakozás szorosan összefonódik Horthy
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személyével." /А. S. 3, о. tanúié*/

2. Munkaianok
Az alábbi f ormákban— a í zakirodalómból is ez 

deri.11 ki — a tanítás során elég ritkán alkalmazott 

módszer. Lényegében szempontokat adunk — táblázat 

formájában — az anyag lényeges ismeretei kiemelé
séhez, illetve rends-erbe foglalásához. Ott célsze
rű uL:slnazni. a!. >1 elóg gok tényanyagot tartalmaz 

a tanitá3i egysé 

tál rendszerbe foglalva könnyebbé válik. Egyes olvas

mányok szintén indokolttá teszik alkalmazását, hi
szen ezekkel a részekkel a tanulók otthon igen köve

set vagy e yáltalán semmit sem foglalkoznak. Igazi 
oktató, nevelő hatását csak akkor érjük el, ha a 

táblázatok kitöltésére viszonylag kevés időt for- 

ditunk — 3-10 perc —, s a nogbeez flést elvre kia
dott kiselőadásokkal, diapozitivefckel. ecetenként

e ezek megjegyzése a tanulók ál-ul

lián,-lenézzél színesítjük» így a mechanikusan rend
szerbe foglalt ismeret élővé válik, s a bevésés fo
ka sokkal nagyobb lesz, 6e.-itséret nya.it ez s forma 

a helyes tanul'si m drzer kialakitósához is: megta
nulják adott szövegből a lényeget kiemelni, s ezzel 
elejét vehetjük, illetve csökkenthetjük a még min

dig előforduló verbalizmust: a tanítási egység szó

szerinti visszaadását, valamint erőeitjük s tankönyv
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munkaeszköz jellegét.
Példák erre a munka fórra ára a 7. osztályban!
13. anyagrész: a tankönyv 63. oldalán lévő ábra 

alapján nevezd meg © jobbágyok szolgáltatásait!

AlisraFöldesur Vármegye Egyház

13. anyagrészj A tankönyv 78-79. 1. ©lapján vála

szolj! Feladat Széchenyi és Kossuth összehasonlí
tása. Kiket akart megnyerni a polgári átalakulás 

ügye vezetőjéül?
Széchenyi:

Kikkel együtt akarta végigvinni az átalakulást? 

Széchenyi:
Főleg a gazdasági élet mely ágát akarta fejleszteni? 

Széchenyi:

Milyen két föltétele van Kossuth szerint az érdeke
gyesi tus megvalósításának?

Mi lett az ered üá íye a Védegylet megszervezésének? 

Kik fogadták ellenszenvvel a Védegylet működését? 

Melyik táborba tartozik a 40-es években?
Széchenyi:

Á második fejezet összefoglald óráján — Átmenet a 

feudalizmus bői a kapitalizmusba Magyarországon —

Kossuth:

Kossuth;

Kossuth:

Kossuth:
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a következő murikelapót töltették ki a tanulok e tan

könyv, ez óravázlatok, saját ismereteik alapján*

1. m jellemző s politikai helyzetre? 

a XVTII. században*

а XIX. század elején*

1825-48 között:

2. Mi jellemző г gazdasági életre?
a mii. esésedben*

e reformkorban:
5. Milyen eseményekre került г or a következő о rezóg- 

gyflléeeken:

1825/??:
1832/56:

1843/44:
4« Széchenyi milyen területeken akar változóét?

5. Mi jellemző TCoreuth program jóra?
6. iái a legfőbb oka Széchenyi ép Korsuth szembenál

lásának?
7. Milyen megoldári lehetőségek merültek fel a pol

gári átalakulás megteremtőéáré?

3. ML jellemző a nemerrégre:

Miárt akarja a reformokat? 

Miért nem akarja?
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33. anyagrész: A tankönyv 135-136. 1. és a 7TA0 

18. 1. alapján töltsd ki az alábbi táblázatot:

Hírközlésк 1арапуag, Елеrgia
ipar

közleke
dés

37. anyagrész: A tankönyv 158- 1.• Állapítsd meg 

magyar társadalmi osztályok viszonyát a Habsburg 

önkényuralomhoz:

Főpap- Főne- iCözne- 
ség Parasztság Értelmiségmes

ség
mes
ség
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A IV* fejezet — A kapitalizmáé kibontakozása Megyor- 

orezégon — összefoglalás®. A tanuldk a táblázat ki
töltéséhez a tankönyv vonstkozd г 'szelt, óravázla
tokat egyaránt felhasználhatták.

Gazdasági
álét

Táré ad almi
élet

Politikai
élet

iper iiazőgaz- 
das ágKié a ha

talom? Táré©dalom*

ale.o-Hogyan gye- й
kőrőlja? *a*

Az egyes osz
tályok, réte
gek jellem-
zése *át

látSzakaszai*
jellem
zői:

1867.

Társadalom:alap
úié a ha
talom?

ja*
Uralkodó
osztályok*1867

Után
gát
jai

Hogyan
gyako
rolja? Elnyomott

osztályok*Jellem
zői :

Megoldatlan 
pro blémák:
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Ebben a formában a munkalapok 3. osztályban ke- 

vásbé alkalmazhatók. Feltétlenül olyan formát készít
sünk, mely a tanulók gondolkodását igényli és fejleszti. 

Például a tankönyv 27. anyagrészénél magnetofon sza- 

hallgatása nyomán a következő faunkalapot tölt-lag
hetik ki:

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

Magatartásuk 
a spanyol pol
gárháborúban:
Kiket bátori- 
tott az angol
francia poli
tika?
Milyen esemé
nyek mutatják 
ezt?

Angolok, fran
ciák miért 
nem kötöttek 
szövetséget a
SZU-val?
Szerinted he
lyes volt-e, 
hogy a SZU
raegnemt ámadási
szerződést irt
alá Néaet-
orezággal!
Indokold meg!
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3. Adott kérdések alapл.in bizonyos részek önáll" fel
dolgozása a tankönyvből^

A tanulók önálló mankója ebben a munka-formában 

— a feladattól függően — a tanóra 4-8 percére kor
látozódik, Egyedül dolgoznak, a az egész osztály u- 

gy&nazzal a feladattel foglalkozik, vagy oszloponként 
más-más feladatot kapnak. Esetenkénti alkalmazása jói 
elősegíti, 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 jelentőségű fordulat, hogy a tan
könyv egyre inkább a szó szoros értelmében munkaesz

közzé vált. Ez

lói önállóság kifejlesztésére, 

gyengébb tanulók kedvelik ezt a munkaformát, a jobb 

tanulók túl könnyűnek találják! olvasottságukét, lo
gikus gondolkodásmódjukat a frontális vagy egyéb fel- 

dolgozási formában hatékonyabbnak érzik. Alkalmas 

ez о. forma a tanulók páros foglalkoztatására is. Ez-

lehetőséget ad a tényleges tanu- 

•12
• • •

Jellemző, hogy a

zel lényegében már elősegítjük két tanuló egymás

hoz való alkalmazkodását, s ez, valamint & köztük
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létrejövő nunkangrosztás .. '.r alapja Icáiét a csonort- 

nuné is» Jelentős szerepet játszi’: ez a munkafor
ma a tanulók gondolkodása fejlesztésiben is. A mun

ka során p'lel"ul s. követne s.Ő logikai műveleteket vég
zik;

- tényeket kiemelnek,
- Összehasonlítanak,
- bizonyítanak,
- összefüggéseket tárnak fel,
- egyéb területeken /saját életük, üzemlétoga-

stb./ szerzett ismereteikettás, újság
alkalmazzák stb. b’zeket a kérdések helyes Ősz-

• te
• \

ezéállításával és megfogalmazásával érhetjük el. 

A lm osztályban a következő feladatok adhatők:

5. anyagrész: A tankönyv 52-55» 1»: A jakobinus u- 

raloia mely intézkedései nyomán, s miért sikerült 

megv'deni a forradalmi Franciaországot?

9. anyagrész: Tankönyv: 45» 1»: üzemlátogatás, tele
vízió

Töltsd ki a táblázatot!
• • • «

Kiket dolgoz
tatnak a tőké
sek a gyáraik- körülményeik? 
ban? Miért? Mi történik a

betegekkel?

Mi jellemző ma
о ’aunkások 
munka- és élet- 
körülményeire ? 
Hogyan védik 
egészségüket?

Milyenek az 
élet- és munka-
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13. anyagrész: As re összefoglalásaként a követke
ző feladat adható: A tankönyv 63. ér 64. olda

lán lévő két verrrészlet alap ’én hasonlítsd Ősz- 

sze a jobbágy ép a p‘őldesur életét!

30. anyagrész: Feladat: A tankönyv 126. l.í A Tőke 

megírésa:

1. Milyen m dón dolgozott Marx a könyvén?
?. Melyek © legfőbb gondolatai?

3. Hol találkoztunk már özekkel a gondolatokkal?

31. anyagrészt Feladat: Mik bizonyítják, hogy a 

kommün állama a többség érdekeit képviseli e 

kisebbséggel szemben? Tankönyv: 129. 1.
41. anyagrész: Tankönyv: 169-170. l.t

1. ki Jellemző az önkényurelora idős sokéban 0 

munkásmozgalomra?
Hasonlítsd össze a nyuget-eurdpai munkás?оz- 

galormai!
2. Mi az első Jelentősebb szervezkedésők © ma

gyar munkásoknak?

Milyen kapcsolat© van ennek © nemzetközi mun
kásmozgalommal ?

3# A munkások élet- és aankakörülményei alaku
láséból hogyan következik az osztályharc éle
ződése?
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42* anyagrész: Tankönyv: 174-175. 1*;
1* mi jellemzi s. nagygsadák életére?
2* ul jellemzi a közép- és kisparse ztok életére? 

3* Állapiteátok meg a nincstelenek rétegeit, 

valamint egy-egy réteghez каре solid?' munka
végzést!

43. anyagrész: Tankönyv: 173-179* l.j 

1. «ti jellemezte Kossuth tervét?
2* a horvátokkal valé kiegyezést hasonlítsd ’5sz- 

sze sz 1367-ec kiegyezéssel!
A ’’nem etiségi egyenjogúság” törvényét vési 
össze az 1053-ban, a hordátokkal köt at dLe- 

gyezé&ael!
3« zezt'-'l.ybt n:

^ •

14. anyagrész: Tankönyv; 65-57. 1.:
1« Gyüjtsitek össze milyen hasonló von'sok van

nak Magyarország ée Oroszország 1917 előtti 
fejlődésében?

2* milyen hatás, al volt a magyar munkásokra az
orosz forradalom?

3. Milyen mozgalmak irányították a munkások szer
vezkedését?

15* anyagrész: Tankönyv: 70. l.j А Т7.У programjának 

elemzése:
1. Mely problémákat oldaná meg a progrsn ?



- 32 -

2* Milyen külpolitikái vonalat képvisel?

3. Mely osztályok érdekeit képviseliV 

17« anyagrész: Tankönyv: 77-79. 1.:
1. Milyen mádon gondoskodtok a prolet irgyerekek 

égés zaégérdl?
Vesd össze mai életeddel!

2. Hogyan változott meg az iskoláztatér?
Hasonlítsd össze a mai iskolarendszerrel!

3. A munkásfiatalok helyzetében, milyen változás 

tórtént?

Mit tudsz a mai szakmunkás tanulókról?
22# anyagrész: Tankönyv: 93-99. 1.:

1. Milyen mértékű a foglalkoztatottság ez iparbanк
2. Milyen n munkások szociális helyzete?
3. Hi jellemzC в parasztaág életére?

26• anya.grész: Tankönyv: 114. 1.:
Mi jellemzi az irkolapolitikáré: 
а/ a Tanácsköztársaság idején?

Ъ/ oz ellenforradalmi rendszer alatt? 

с/ ma, a ti életetekben?
28. anyagrész: Tankönyv: 123. l.í

1. Hogyan alakul át az élet a bátorazágban?
2. «ti. volt jellemzi a megszállt területekre?

3. Milyen volt p helyzet az ostromlott, harcoló 

városokban?
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36* anyagrész: Feladetsí csoport unk© esetén is al

kalmazhatók.

1. a/ Milyen uj energia felhasznál is a jellemző

korunkra?

b/ milyen célokra lehet -felhasználni? T'?ld*k- 

kal igazold!

с/ Ml jellemzi a mai korszerű ipari üzemekre?
Láttál-e ilyen űzésiét? JeLlemezd! 

d/ Mi jeliemzd a tael mezőgazdasági üzemekre?
2. a/ Milyen gazdasági szervezetbe tömörülnek az

eurépai képitálirta országok? 

b/ ’A s szerepe ennek az országok gazda? égi 
életében ?

с/ Milyen ezervezet te jai a szocialista or
szágok? m a céljuk ezzel?

Magyarország helye a KOST-ben! 

d/ Mi jellemző a kétféle gazdarégi szervezet 
egymáshoz való viszonyéra?

3. a/ Milyen eredmények születtek a világűr meg
hódítás ébrn?

b/ Mi a szerepe a holdkutatásnak? 

с/ Milyen lehetőségeket kinél a jövő a Szov
jetunió ás ez Amerikai ggyerűlt iamok 

kutatéinak?

d/ Mely politika árv 'nyesűld^ábdl következik
ez utóbbi?
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ábrái, 96. 1.38. anyagid Bz: Tankönyv: 163-164. 1. 
ábrája:
1. Hasonlítsd össze a földproblátis me'-old ár 4

1848, 1.919, 1921, 19415 vonatkozásában!

2. Hasonlítsd "feze az államosításokat 1919-ben, 

e Tanácsköztársaság idejárt ás 1945 ut*n!

43. anyagrész: Tankönyv: 178. l.j

1. Milton körülményekre kell figyelnünk nunkav El
látáskor?

2. Milyen körülmények között szűnik meg a munka
viszony?

A feladatok, k'rdácek ir mutatjár, hogy e man» 

kaformának jelentős szerepe van abban is, hogy a ta
nulók a történelmi, társadalmi fejlődért egységes, 

összefüggő folyamatosslgíbcn lássák* Ezt egyrészt a 

tantárgyon bellii koncentráció alkalmazásával, más
részt a mai kor társadalmi, politikai, gazdasági, kul

turális problémáinak a tananyagba való bevonásival ér
hetjük el.

t
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4* A csonortmunka

A о rotort .unkáról ''Ítél óban

Л teául ói aktivitás egyik leghatékonyabb ár led

ere d : v nyes e bb faód л а — oktatási és nevelési szempont

ból egyaránt — a cgoportmunke. Itt természetese о nem 

a mindenáron és állandóan alkai ranzhat6 csoportsunké

ról van szó. Megfeleli helyen, időben, a különböző 

egyéb módszerek mellett — és azokkal együtt — az 

osztély életkori saj'*tоse ágait, a tanitási egység lo

pj kai rendjét szem előtt tartva ered inyesen alkal-
1*5

mezhatjuk. 13 tevékenység sor^n tanulóink önóll 'b- 

bakká válnak, те г tanulj g<k meglévő ismereteiket alkotó

módon használni г melléjük újakat szerezni s nem u-

tőle ' sorban jelentje szerepet tóit be a csoportmun

ka a tanulok közösségi emberré vüósóban.^

a közösség életének a következő mozzanatai ak

názhatok ki elsősorban nevelési szempontból: s kö

zösségi viszonyok közvetlen farmóló hatásai, azaz 

a gyermek közösségben elfoglalt helye ás rangje; a 

kollektívában kialakuló közös vélemények, it óletek; 

elkötelezettség vállalása, amelynek következetes vé- 

gigvitelóre és & magatartásban való érvényesítésére 

a kollektive készteti ez egyént; végül, de nem utol

só sorban a közösség sokoldalú tevékenysége, amely 

c közös élmények biztosításával, a kölcsönös függd-

»# « « »
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si, felelősségi őr ellenőrzősí viszonyod nogteremté-
„15eével fejti ki elsősorban formáld hetását.

Különösen Kontor 4s előkelő helyet kaphat a 

csoportmunka a tört Inele*:, te:‘.it őr. során, hír zen munka
füzet nincs még a tanulok kezében, mely alkalmat ős 

8ok lehetőséget adna a nevelőknek az önálló munka 

gyakoribb ©lkaimazár éra. Így feltétlenül szűkeéger 

egyél formákat keresnünk s.z önéllé tanúiéi műnk éra, 

e tanulókkal közösen végeztetett "eledetmegold-'src., 
aáaréezt jelentős szerepe van а егоportműnkének ab
ban is, hogy s tanár teljesen egyoldalú vezető-irá
nyi tó szerepét a tanúién irányítóra — sokkel demok
ratikusabb — cserepe 'rőltrr rkl,

A? -'T- ■■- -'nrk föltételei :
1. Felt'tlenül fontos ciánosén -'tgondolni, melyik 

enysgrfesnél cldclrszkrtó:
- Kivánje-e e kiválasztott anyagrész a csoport- 

műnkét, tudunk-e g tanuldk érdeklődésére szá
mot térté feladatokat adni.^

- Ha fontos összefüggések, nehéz alapfogalmak sze

repelnek az anyagrészben, nem valószínű, hogy

ez less e feldolgozásra leginkább célravezető 

Kurzer.17
2. Továbbá feltétele a csoportmunkának, hogy rinden 

cr oport feladata logikai rá г гэгу: 'go lényén az
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or'p.-nete, de önoagáoan in kerek egészet alkos
son. ä ceoport lássa értelmét, célját annak, fi
ait csinál.

5* Font г, hogy fi -unka!árok Fonkr^t, orvértcíműén 

n sorke г z, t о 11 "k 1 n--"1 at pier t, t n-^t rimar' era?c a ^evéd

és zk zök pontos meglelő 14cével» * mindazzal a ta
nári utasítással, mely rz^kr'Wr a •feladat sike
re? megoldáséhoz. E munka alaposságát az indokol

ja, hogy n meglehetősen hosszú anyagrészek miatt 

elég rövid léé áll о tanulói: rendelkezésére, s 

est teljes egészében ki kel? használniuk a munka 

időre vaLó befejezése érdekében.
4. As eredményes munka megkívánja a csoportok jó meg

szervez frét is. Ezzel каре sóletben több vitás prob
léma adódhat: 

a/ A cronort no"v-ága:

A gyakorlat, a tanári, tanulói vélemények is 

azt bizo jyitjéic, hogy a 4-9 fér csór őrt ok tudnak a 

legered.nájiyeeo’-ь r-rk-'t végezni,
létszámú csoport időben is gyorsaib munkára képes, s 

ugyanakkor mindegyikük véleményét meghallgatva, egy
mást kiegészítve tudnak dolgozni. Kisebb létszénu 

csoportnál sok feladatot kellene szerkeszteni, s sz 

a csoport beszámolását veszélyeztetné. Által élen öt 

csoport г servesás о c r verb Öt •»oladatk- rrel. Több

^ mivel a nem nagy-

feladatot ne szerkesszünk, inkább — nagyobb létszá-
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ши osztály е et 'п •— tSbb csoport kpm*on hasonld •fel

adatot*
A gyakorló tanárok véleménye merőгsíik a csoport 

nagyságát illetlen. 2.2 megkérdezett k6«ül a Vr^et- 

kezdkkép alakul ki:
2-3 fős csoportot r-orvez: 1 tanár

3 MH3-4 M

4 f* 41 3 11И

54-5 tt ftft «

4-6 - 44И 1*♦

5-6 - м и»* 3

6-8 " И 1И И

ÖSSZ.2

A fenti véleményt iga: ólja aa isi sen; túl kicsi, rem 

túl nagy csoportot nem célszerű szervezni*
b/ A ceoport összetételei

VélemÍnyünk ezerint a csoportok heterogén 'IrSu- 

tételnek legyenek: fiuk, 1 щуо ,» сг-О.ьЪЬ ос / :vc.,. ’ Jo

tanúiéig egyaránt legyenek a csoportban* A fiuk, lá
nyok e«?yüttléte természetes, hi ezen koedukált osztá
lyok vannak* A jobbak vezető- eegitdeaerepet játsz

hatnak — feltétlenül meghallgatva minden véleményt —, 
s e csoport ered ényea munkája, jó beszámoldja olyan 

sikerélményt jelenthet a gyengébb tanulóknak le, mely

22 tanár
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buzdítást ed ezánukra, г idővel egyre nagyobb részt 

kívánnék maguk is a csoport munkájából.

л ?2 megkérdezett növeli közül 18 vegyes ösz- 

szetételü csoporttal, 4 ne^í*1, azonos képességű gye- 

re céhből álló c^onorttel dolgozik. IndcdlKarikh fi ?

“Ha uj anyag feldolgozása van, akkor az ©aonoa kér>os- 

ségtt gyerekekből álló csoportot tartom jónak, be lo

mért anyag bővítése, akkor a vegyest," Al. T-né/

"A tanulócsoportokat általiban vegyes összetételűnek 

szerveze l, itt a gyenge is érdekeltté ven. téve, ol

vas, gondolkodik, do lohet, hogy a végkövetkeztetés, 

összegzés a csoport, legjobbjainak lesz a feladata, 

g gyengébb kópo-ségiJ részfeladatot kap. * AT. L-né/

"A heterogén c-sportok, ©melyben © fiuk, lányok, gyen

gék, kzepesek és Jók vegyesen vannak együtt. Az 1- 

1 yen csoport ап г. tanulók érdeklődése és értékelé

si módja viszonylat különböző. fgy-egy «l*el»d*t meg

oldása teh 't különböző nézetek, •''elfogások érvénye

sülését is jelenti, ér ez alkalmat ad ösczehesonli-

etb. Az efféle ösztárra, megokolásre, vitára 

szététel © seritőkésőség és ©z egymás iránt /a cso
port írknt/ érzett felelősed- kibontakoztatására is 

nagyobb lehetőséget biztosit.* /8з. J-né/ A csopor-» 

tok össze állít ősét s гегепс г ésebb, hr a tanfr vér-

• • •

zi. Cégitségét Jelenthet гzán Ars n gyerekek vélemé-
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дуе alap ján ocr.t '1:-' / о rí-'.-и-'- к sc ^Til
tása. Ha enJlk"! készíti el a csoportbeocztást, kér
dezze meg s csoportvezetők véleményét, r ha szüksé
ges, k3z6s megbeszélés alapján hajtson végre átala
kítást, ha a tanaiéit önállóan alkotják meg a cso
port eket, esetleg kimaradhat vrlaki, r ez rögtön 

roasz inditását jelenti a közös műnkének,

az egyik hatodik osztályban minién ceopo tmunkás 

óra ecet'ben változtatni kellett egyik-másik csoport 

összetételén, mert nem vége:tok rendes munkát: kri
tizálták egymást, megjegyzéseket tettek egymás mun
kájára, a csoportvezető diktáfcori módszereinek a 

többi tanuld — joggal — nem volt hajlandó alávet
ni magát, hzek után szűkeégrzerűnek látszott ez

1 П
tály . оciograpjának eIk 'сritéce."

ősz-

Az erer•.:ány, amit 
kaptán , v rhatá volt, e bizonyítottéi nem könnyű
feladat ebben ez osztályban olyan csoportokat szer

vezni, melyben min: enki megtalálja a helyét. Mégis 

sikerűit, mert az igy elkészített beosztás alapján 

tartott éra nagyon j'l elkerült, és mindegyik cso

port dicséretet érdemelt! A kritikusnak mutatkozó 

tanulókat is befogadta e csoport, szépen dolgoztak 

ér szerepeltek a csoport beszámolójakor ir, pedig a 

történelmet gyengébben tud ék közé tartoznak. /1, 2, 

3. ábra/

Ók
V-,
\ \4sir.::'**Л
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с/ Lecycn-e er проrtvezető?
Megoszlanak a vélemények, de в munka jé szerve

zése — különösen többrétű feledet esetén — feltét
lenül kívánatossá teszi csooortvezeti vélasztásét. 

Ho/~y ezt a csoportvezetőt в ten «г bizze лег, vagy э 

tanulék választják, ez nem teheti kétségessé a munka 

sikerét• Csömörtmunkán alánulé törtjeién fr^iaon 

minden ecetben jelölten cs opor övezetét. A tan'r ne-

dag giai ismeretei, érzéke — в legtöbb esetben — 

olyan csoportvezetőt jelöl, akit a gyerekek is vá

lasztanának. innék a tanúiénak jé irányítónak. szer
ve zének, a csonortért__delelésséret évz6 embernek_kell 

lennie» Semmiképp se о lebet önző, hisz a menőidén a 

csoport műnké-ja nyomén kell, hogy megszülessen. A 

tanulék száméra ez nem hat természetellenesnek, hi
szen az uttörőszervezötben, az osctélyben, ez isko
la életében mindenütt vannak vezeték, j? ez nem ellen
kezik a demokráciával sem, ha helyesen választunk. 

Önző, csők a személyét Portosnak tárté, állan
dóan szerepelni vágyé tanúiét nem jelölhetünk csoport

vezetőnek. Sz tükröződik a nevelik s a tanulók véle
ményé bői is.

Idézünk néhányat n tanári vélemények közül:

*A csoportvezetőnek ön^lléna^, határozottnak, de nem 

durvának, okodnak, de önzetlennek, jé szervezőnek,
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a lényeget gyorsan feli' • мсбпвк kell lenni©“* ЛТ. L~né/ 

**ГТеkell feltétlenül "У tanulónak" lennie, de аз 

osztályк gégén belől megfeleld “8tatus*-sial kell

rendelkeznie. Jelle"zd tulejdonfégrí az önzetlenség, 

a cegitdkéesság, г közös Hg iránti feleldaeégtudat 

és s türelem.” /Sz. J-hé/

“jSrtelmée, J(51 magyarázó, tekint, ilynek Örvenddt, e- 

kit a csoport tagjai maguk közül demokratikusan vá* 

léc ztanalc. ” /£. L-né /

A tanul к véleménye szerint:

“Türelmes, jé szervezd, jó legyen, abb'l e tantárgy- 

bél, ne nézze le a többit.” /К. T>. 6. o./

"Kiválóan kell tudni ©2 anyagot, fegyelmet kell ne

ki tart* ti 5í jél kiosztani a feladatot." /Н. 7c. 6,e,/ 

“Eszesnek, igazéégősnek, jé szerve zdkéez©égőnek, osz- 

tálytársait ismerőnek, aktívnak, fegyelmezettnek kell 

lennic. ” /гч. T. 7 . о. /

“Komoly, de nem ^ölényer, tudja irányítani a többit, 

adja meg a lehetőséget e többinek, jé előadd legyen.“

/К* tí# З.О./

"Egy eс Dportvосеtineк:

1. jól kell tudnia a történelmet,
2. fegyelmezettnek kell lennie,

3. komoly, megfontolt, legyen,

4. legyen sokoldalú,
5. nem fölényes.“ /Т. А. 8.О./
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Sorolhatnánk még в véleményeket, de az is bizonyít
ja egyrészt, he a tanulók választanak, ha a tnnfv

választ, óéi icell választani, hiszen ns'grok el
várások a gyerekek részéről, másrészt azt is, hogy 

a-oportaunka esetén igénylik, h•><^r lesven vezetője 

a csoportnak:.
ű/ A csoport munka előkés,- itéec. ezervezére, irá

nyítása:
Az önálló munka effyvéb .formait feltétlenül al

kalmaznunk szükséges a tel jes rét igénybe vevő cso
port munka előtt. Ezenkívül célszerű, he összefogla
ló őrá esetén alkalaezzuic először, vagy kevesebb 

feladatot adunk. Az Összefoglald óm azért í<- meg
felelő erre — ennek ellenére, hogy nagy anyagrészt 

átölelő, aok feladatot kell adnunk *—, mert a tanu- 

1 к már sok ismerettel rendelkeznek, van mire tá
maszkodniuk, nem kell aprólékosan, sok időt eltölt

ve akkor utánanézni e tényanyag nrgf részének; ugyan
akkor s komoly erőfeszítést követelő rendszerezés a 

közös munka sikerét jelenti számukra, a ez már alap
ja lehet a következő, hasonló jellegű óráknak.

Ezenkívül alkalmat kell találnunk - legcélsze

rűbb a tanév elején -, hogy beszélyepetl.Jc a tanulók
kal érrel a munkaformáról» s azokról a módszerekről. 

melyek révén в legeredményesebben dolgozhatnak együtt.
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Slózeteren tehót mer kell ismertetni ve lük e mun

kaformát .
20Ar CT- о/тег mo-zrnrtri, pro'A.i-'rr'i.; ~

Az *ra célkitűzés3 utón, mely ez eg*r? ór« fel- 

adatáré utal — rzerencrás ez csoportmunka eret Irt 
kdünöse , he pro1'lámafelvető cólkitűzif^ 

mond,luk, hogy croportmunkóbm dolgozunk, r e. tanu

lók azonnal ’ ozzll-átnak a kór.Ír munkához* A ^olndn- 

tokat finden .eratban« a serióorzkrf z ökkc-1 or^ütt a
«МИИвМИЯМИЧЯ*''^*«*'» . • v s.v? :- ■ _' -э * t-j-14«* - m* wo-M». Jhn«»- >*iwei*rfb •• -V >«14KЯЯ«ЯиЛ| - ~Я||»ИЦ« -Trf t ИЯ ■ - —<•.

tanulói af teIre elf re elhelv ezzük. e Így percnyi i-

mcy-

ddversto'-óg nélkül minden cr©portról e y/r zerre meg
indulhat p munka,^ * _ trnu 1 óv я >ryott **?? r.dr-tokrt

együtt old j"k mey. Vrn таипкгтаегог ytór a cronorttarok

kü.rütt, de ez пета a kérdések egymás kez~ 11 i felo-z- 

tór «4 jelenti. Ezt nem helper elhat jük! ^ I~y pl,, he

öcszeren 5 cnport 5-5 kérdést kon, egy tanul íra csak 

1/P 5-cl ' jut! \ er ■'.no -ttr.k mórképp kell h Ígez- 

nie n munkenegoezt^rt: kítayv, t.lrklo, diapozitív, 

aprlikéeió, ■'’eledet olvas ás, irányít1st rtb. jue-«04

c-on egynek-egynek, A féld el-oz'irre szint i dó eltel

tével a ■ t minden trr>?v í уу;-1д kell n:l-

adrt sr'rzit» Az id f visaonylr ^or r,? videómé miatt 

irreálÍrnek tűnik ez, : egy г megoldás útin t*jók áz

tatjuk cnrr.drt. ^z túl г jdónképpen a tanulók ónálló 

murik/jót jelenteni Így« \ csorort-iska lényege "poén
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а 1:"»г. > u ttag, Гг;1.••-datn«- ' tov^c-nyel-01. "
csoport, unka a tanul-51c tevékenye^.ránek kíSzvetrtt i- 

r*'nyit ко, amelyre jollenzŐ, hagy rz о r z tálykö г''bt ég 

előtt ál 16 didaktikai föladat okr.al p csTnort tagjai

я* • «•

в yvxá 1 :81er8nÖí kapcsolatban, kázSe erőfeszitás— 

col clolgoznakrt.

2Jwgbo- nátárn ;1 a csoportok лоХ adat 't ír 

reit .gref oezkáppel kiveti лГ! a tanulák maguk előtt 

* . ‘ • Indig az dopen soron lévő feladatot, kárdá-

seível yütt kel' rivotit ? -i. > " tat ~ csoport

vezető vagy — r ez a szerenc^scbb — a nevelő cl

's sí fel, 5.............. e Slkitüzáekánt Ráirányít«»

ja az eg;cz osztály figyelmet erre e cr jnortrp il

letve probl 'm'r . rirggon v“v^tkoz :te" ni> rr тгткО'*- 

jua‘: rá'Dz, Ьо~',г ne a e^eyart^^zet ő számoljon be»

i.............. sx tál mái tanuld ' n. -*z nem jelent*»

heti azt, mint -fonto' b jeleztek, hegy ery-egy tanuld 

Cí a £ káx I ' sei foglal! szik, a dt ? besz 'no-

Iá alkalmával elmond. ííem hely er, hr* r beszámold el

marni, ok 'rerak egy creport ráérdről ir. vr"tá tl^ráUl 

u kel; '-'r ’ll j t t* -k r mnn^pl apókat, heg- minden 

csoport beszámoldjáre sor ksrfllhe ' i'trt kneletn-

tani tár során ni ne г lehet ke t tőt 'гг. tartusára, 

igy mindig egy 'rárr kell terveznünk a föladatokat. 

Általános iskoláién az se. lenne edlszerü, he több
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cr-ri с: .. r-t tank. It le S ..  • áíloli

йеа alkalmazhat juk gyakran a c 0oportmurikának 

azt a vállfaj 4 se; , amikor otthoni megoldásra ad
juk ki & munkalapokat* Gyűjtőmunkát adhatunk termé
szetesen egyéneknek ás csoportoknak is, de es semmi

képp nem vezethet a támlák túlterhelésére, hiszen 

a r. T.~;t . /. .. y.,1 ó, ; il célún.. о л az, пору az ö-
yén diriéi éá-tau megártsJk л eh a.h.titr:ák a tanuldk

a t' .. л■•... ;t, .. g...'It.! könnyét: lű mer ott.-oni ..^n- 

k " jukat.

тигл,„1аро<.. cr oportnu.ö-aű.oz

A 6. osztályban először egy olvasmány kapcsán 

kar It sor a csoportmunka alkalmazására, az olvas

mány: Gestae 'gi ás művelődési fejlődés в XIV* század
ban*

A feladatok a következők voltak:

I. csoport feladata: A mezőgazdaság fejlődése:
1. Milyen eszköz - Kikel növelték a termelékenységet 

a mezőgazdaságban?
Tankönyviéi Go. 1.

2. milyen aj növényeket termesztettek?
Tankönyv: 83. 1.

3* Hogyan igyekeztek nagyobb termőföldet biztosítani?

: 29« !• alja, 3ü* 1. első bekezdés.
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4. ui őrzi emléküket? 

XT."7 30. 1. utolsó szakasz©, 31. 1. elei sza
kéi za.

II. csoport feladata: A váróéok:
1. A városok milyen. fajtáival találkozunk?
2. helyik a legfejlettebb, miért?
3. Agyán nevezzük a városlakókat'?
4. A fentiek ©lapján a gazdasági élet mely szaka

sza jellemző a XIV. századi Magyarorrzágra? 

Tinik Önyvi 33-33. 1.

XII. csoport feladata; Polgárok, céhek!
1. Hogyan bántak a fiIdasurak é& a király a polgá

rokkal í
23Tl « : 31. 1.

. 2. Ali jellemző a polgárom gazdasági helyzetére?
29 í 31. 1. utolsó bekezdés.

3. Síiért tömörültek céhekbe?

! 33. 1. a három első bekezdés.
IV. osorort feladata: Lovegi kultúrái

1. wdlyen jellegű műveltség a lovagokéi"

Mi ennek a jelentősége?
Tankönyvi 39. 1.

2. Hol ás mit tanultak a gazdag polgárok fiai? 

Tankönyvi 39. 1.
3. milyen irodalmi mű őrzi a kor emlékét? Példával

bizonyítsd!

XT.

30wt-JL •

/
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V. eror.ort feladata: "övéesetek:

1. milyen építészeti stilur jellemzi e XIV. szá
zadban Maeyerors záyon?

Emlékeit sorold fei!

Tankönyvt 39. 1.
2. Kik a szobrászat hires képvis élői, ás melyek 

jelentősebb műveik?
Tankönyv j 39 • 1.
XT.31: 55. 1.

5. Melyek irodalmi emlékeink? Milyen nyelven Íródtak? 

KT.3?: 57. 1. utolsó bekezdő©, 53. 1*

Olvasmányfeidolyozásra épült a következő csoportmun
káé «5га is. a központosított hatolom összeomlóra cí

mű tanítási egységnél a következő feladatokat kapták 

© tanuldkt

I. csonőrt feladóte: A központos!tár összeomlóé©:
1. Ki lett © király Mátyás halálé után, miárt? 

Tankönyv: 115. 1. első bekezdés.

2. Mi tértőnt © központosított állammal; 
а/ a fekete sereyyel,
b/ a jövedelemmel, 
с/ a hivatalokkal?
Tankönyv; 115. 1. második bekezdés.

£

53

II. csoport feladata: A belpolitikai helyzet Mátyás
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I« cronort feladata: Az elégedetlened okai:
1. a jobbágyok: helyzete miért váltotta ki az e~ 

lécedetlene éget ?

2* Kik csatlakoztak a jobbágyokhoz, miért?
Tankönyv; 113-114. 1.

XI» csoport feladata: A keresztesháboru;
1. Kik ellen, milyen formában mozgósították a 

parasztokati
Kiket nevezünk kereszteseknek?

2. Hol gyülekeztek, ki volt в vezérük?

Tankönyv: 115. 1. második bekezdés.
XII. csoport -\-Iadntn: A felkelés:

1. A földesurak hogy vélekedtek a hadbahivásrél

/saját magukat illetve a parasztokat illetőleg/?
Tankönyv: 115. 1. harmadik bekezdés, é

c• rózsák útja. Lángokkal jelöljétek a térképen 

az útvonal nevezetesebb állomásait!
Tankönyv 115. 1. negyedik bekezdés.

IV. csoport feladaté: A felkelés leverése:
1. A temesvári csata.

KT,54 141-142. 1.

2. sídért tudták leverni © parasztsereget? 

Tankönyv: 116. 1» első bekezdés.

V. csoport feladata: Az urak bosszúja:
1. Hogyan álltak bosszút az urek? 

Tankönyvi 116, 1*
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2. Az 1514. évi országgyűlés tnrv ínyei hogyan 

sújtják a parasztokat?
T3. II. k.33 323-329. 1.: 14.cikkely 1 § 3 §

16.
*1 q
.vi. «t

A Bocskai-felkelés /1604-16 06/ eiafl tanítási 
egyság szinten alkalmas csoportmunkával valé földol

gozásra. Bizonyos tapaeztálatokkal ~ <r rendelkeznek 

a tanuldk, Így egy-egy csoport már 13bb feladatot
kaphat.

I. csoport •"’ela.feta: A felkelés eldzs f.'jyei;
1. Milyen államot akarnak teremteni a Habsburgokr
2. Milyen okok váltották ki в magyarok szemben

állását a Habsburgokkalr
3. rci volt Bocskai, miért fordult a Habsburgok 

ellenv
Tankönyv: 133. 1.

II. csocort feladaté: A ha 1duk: 
1. Kik voltak я hajdúk? 

Tankönyvi 139. 1.
ТО. 6. osztály36.; 219. 1. első bekezdés.

2. TŰárt kezdtek keton кkodéseol foglalkozni? 

ТО. 6. osztály 213. 1. második' bekezdés.
3. kiárt álltak e hajdúk Bocskai mellé?

TankSnyv 139. 1. elrd bekend V
N
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III. csoport feladata: Bocskai sikereis
1* KI volt Best© Gy'1rgy?

Tankönyv: 159. 1. második bekezdés.
2. Kik álltak Bocskai mellé?

Tankönyv: 139. 1. harmadik bekezdd©.
3* milyen katonai sikereket ért el, s mi lett en

nek az eredménye?
Tankönyv: 139. 1* utolsó bekezdd©.
KT.37: 100. 1.

IV. csoport feladata: A felkelés eredményei:
1. Mikor kötötték meg a bécsi békét, milyen ered

ményeket hozott?
Tankönyv: 140. 1.

2. Milyen diplomáciai sikert ért el még ebben as 

évben Bocskai?“*®
3. Mi történt a hajdúkkal? Sorolj fel néhány hsj- 

duvérost!
Tankönyvi 140. 1

A 6. osztályos -feladatlapoknál a kérdések szám© 

kevesebb, hiszen az a cél, hogy hozzászoktassuk a ta
nulókat az önálló munkához, megszerettessük velük 

ezt a fajta munkát, ehhez pedig feltétlenül szüksé
ges, hogy a kapott feladatokat sikerrel oldják meg.
A sikerélmény kedvezd alapot nyújt a későbbi hasonló 

jellegű munkához.

KTA59 10. 1.•»

ti

c)EK’-"'*’i IV

/



- 5б —

7. osztályban е csoportmunkát összefoglald órá
val későjük, л feladatcsoportok által felölelt anyag
rác z megnő, de megkönnyíti a tanulók munkáját, hogy 

tanult ismeretekkel dolgoznak.
A polgári forradalmak kora /1640-1348/. ^sszefogleiáss

I, csoport föladata; A forradalom fogalma, a polgá
ri forradalom lényege:
1. milyen hatalmat cserez meg a polgárság a boraid 

feudalizmusban, mivel egészül ez ki a polgári 
forradalom győzelme ut^n?

2. mely polgár forradalmakról tanultunk? Idővo- 

nalon helyezzétek el Őket pontos évszám meg*» 

jelöléssel!

3. Kik állnak в polgárság mellé a forradalom fo
lyamán?

4. Kik harcolnak ellene?

5. Síi a forradalom? Mi jellemző a polgári forra
dalomra?
Tankönyviéi 51. 1.

Applikáció /3. 4. kérdéshez/.
Tabló s polgóri forradalomról.

II. csoport feladata: Az angol és a francia nolgári 

forradalom Összeharonlitása, az európai polgári 
forradalmak:
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1* Д polgári forradalom kitörése előtt mi volt 

a társadalmi forma és as államforma Angliá
ban és Franciaországban?

2. a forradalom folyamán magasabbszintü fejlődés 

melyik országién volt, miért?
3. Napóleon uralma kiknek a hatalmát biztosítja, 

hogyan tudtok ebből háborúi jellegére követ
keztetni?

4* Az 1343-ar forradalmak során milyen problémák 

vártak megoldásra az európai országokban.?
5* Kik voltok e kor hősei, miért?

Tankönyv: 16. 25. 32. 36. 5ü. 1 

III. csoport feladata: A mezőgazdaság fejlődése a
kapitalizmusban:
1. A tulajdonviszonyok megváltozásával hogyan a- 

lakul át a feudalizmus kit alapvető osztálya?
2. Milyen gazdálkodási módszerrel művelték a föl

det a feudalizmusban és a kapitalizmusban? Raj
zát készitaétek el © táblára!

óravázlatok.*»

3* síi © különbség a kettő között?
4. milyen változás történt ez állattartásban, 

miért, ennek min a következményei?
5. a vetésforgó alkalmazásán kívül mik teszik ha

tékonyabbá e mezőgazdasági termelést?
óravázlatok.Tankönyv: 33-4ö. 1 • *



- 53 -

IV. csoport feladató; Az ipar fejlődése a kapitaliz
mus báni

1. Hasonlítsátok össze a manufaktúrát éc a gyárat!
2. Milyen átalakulás zajlik le az iparban?
3. Hogyan hat ez a közlekedésre és a hírközlésre?
4. Milyen változáson ment ét © kereskedelem?

5. Hogyan nevezzük a kapitalizmusnak est az első 

szakasz'!, miért?

Tankönyv: 40-41. 1., ravízlatok.
V. ceonort feladaté:,: A kapitalista társadalom osztály- 

viszonyai :

1. Melyek a kapitalista társadalom alapvető osz
tályai, milyen a viszony köztük?

2* A polgári forradalomban haladd szerepet játszó

polgárság hogyan változik meg az uj társadalomban?
3. Miárt áll kialakulásától kezdve a proletariátus 

harcban a tőkésekkel?
4. Milyen formái vannak a munkásmozgalom XIX. szá

zad eleji szakaszának? Mi a közös valamennyiben?

5. Milyen jellegű társadalom a kapitalizmus?

46-47. 1 tablók.Tankönyv: 43-44. 1 

A következő tanítási egység, amely ily módon ke
rül feldolgozásra a “Széchenyi István a reformok ü-

•» •»

gyéért*’ ciaü rész.

I. csoport feladata: Az országgyűlés szerkezete, sze
repe :
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1. НЫ к magyar országgyűlés ekékbelye?

2. Milyen a felépítése?

3. Kik lehetnek e tagjai?

4* Hogyan születik © térvény?
A mellékelt tablé.
KT41* 33-34. 1., 36.1.

II. csoport •feladata: Az 1825-?7-er. országgyűlés:
1. Miért kénytelen 1825-ben összehívni az ország

gyűlést I. ^eronc?

2* Milyen kérdésekkel foglalkoznak az országgyű
lésen?

3. Mi e szerepe Széchenyinek az országgyűlésen?
4. Mi jellemzi a főnemeseket?

Tankönyv: 70. 1.
KT42* 53. 1., 59-60. 1.

III. csooort ^eledet©: ’ z <c' eny István; Hi tel;

1. milyen változásokat lét szükségesnek ’.'zéchenyi?

2. Hasonlítsátok össze s jobbágy és a bérmunkát! 
Melyik és miért hatékonyabb?

3. Miért akadálya az deirég törvénye a birtokfej- 

lesztéenek?

4. Mit jelen a közteherviselés?
Tankönyv* 71-72. 1.
KT43* 59. 1.

IV. csonort feladata: fzéchenyi le tv én gyakorlati te-
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vlkenyeáge, elképzeléseinek hiányosságai*
1. Gyakorlati tevékenységére mi jellemzi?

2• .Kímélet!, gyakorlati tevékenyt* ég év el mi volt 

a célja? Hogyan akarta megvalVitani?
3* Miben tévedett ’ zéchanyi?
4. Hogyan fogadtak ‘záehenyi munkásságát?

Tankönyv* 73• 1.
XT44: 73-74. 1.

A ceoportrr.unk.it "A nemzetközi munkásmozgalom ki
alakuld a** eimö fejezet ele6 egységénél — Marx Ká

roly ár kngelF Frigyes fellépése — alkalmaztam új
ra* Itt három ^eledetceoport készölt, r ez csonort- 

bsn vagy oszloponként a tanulák páros munkájával 
egyaránt fcldolgozhetá.
I. cr r o: t feladató; *lirápe az 1830-а г 40-es években*

1. Ebben az időszakban milyen társadalom volt 

Poros zországban?
2. Milyen problémákat kell itt megoldani?

Tankönyv* 50. 1.
3. «ilyen társadalom van Franciaországban?
4* fii в probléma itt az 1840~ee ivekben?

Tankönyv* 49. 1.

5* Milyen táréadalom van Angliában?

6. Minek ez időszaka ez itt a gazdasági életben,

a politi"ni áletben?
Tankönyv* 40. 1., 46* 1.
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II, csoport feladata; Merz életének első szakasza:
Tankönyv* 118-119. 1.

III, cee-'-'rt ^eledets: Engels Hetinek elfő szakasza«

Tankönyvi 120-1?1. 1.
A kát rpoport azonos kérdések pl apján dolgozik.

1* Hol, mikor született?
?. Milyen foglalkozású és gondolkodású volt a csa

ládja?

3. Milyen iskolát végzett, mi érdekelte?
4. Milyen pályán tevékenykedett, mit szeretett 

volna csinálni?
5. milyen országokban, vörösökben ált, dolgozott? 

Аз árintett varosokat a kontúrtérképre tegyé
tek fel!

6. Milyen meggyőződés alakul ki benne?
Hesonlé m dón lehet feldo'gozni —- csoportban

vagy oszloponként p-'roran — ez "Afrika gyarmatosí
tása. A gyarmatositák élete*1 cisxü tanítási egység el

ső részét. A gyarmatosít ék élete című részegység fel«» 

dolgozása hagyományos mádon történhet.
I. csorost -ráírd*te.: A gyarmatosítáe előkészítése 

Afrikában*
1. Kik és milyen céllal jutottak el először a gyar

matokra?
Tankönyv* 143. 1.
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2, Hogyan éltek a gyarmatos it 4a előtt. 

Tankönyv* 143. 1, 40, 41. esésű diakép45

3. Milyen vált ez afrikai kultúra a gyaramtosi- 

tée előtt'?46 

41. szánra diakép,

II, csoport feladata; Kit je"ent в gyarmatosítás в 

gyereato« it éknek és Afrikénak?
1, «ilyen európai államok gyér®«torit о t tak Afri

kában?
Tankönyv* 143. 1 

lévő térkép,
2, Hogyan rabolták ki a gyarmatositék a bennszü

lötteket?
Tankönyv* 143. 1.

3* Hogyan harcoltak az afrikaiak szabad»águkért? 

Tankönyv * 144. 1.» diaképek. 
ill, csoport feladata: Az afrikai bennszülöttek sorra*

1. ad jelentette e gyarmatosítéknek a legnagyobb 

hasznot Afrikéban ér miért <*4^

2. Hova és milyen médon szállítotték a néger rab
szolgákat?43
33. diakáp,

3. Milyen területen hosználték ^el в gyarmetoei-
/atők a rabszolgák munkaerejét? ^

a tankönyv utoleé oldalén•»

Teljes egészében csoportmunkára épülhet ez Ame

rika а XIX. században című tanitéri egység.
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I. csoport feladatat A dél-amerikai államok függet

lenségi heresí
1. Mely állomok, mikor szereztek maguknak gyar

matot Pál-Amerikében?
A gyarmatosító államok nevét rakjátok fel a 

kontúrtérképrei

2. A gyarmatokon álók valamint az anyaországi la-
o

koraág ellentétét ábrázld a mellékelt ezÖvegae 

applikációvell*^ Az ellentéteket nyilakkal je
lölűt Melyik ellentét bizonyult erősebbnek-* 

Tankönyv: 147. 1.
3. Mihez vezetott ez ellentét és mi lett as e- 

redaénye?
Tankönyvi 133. 1

4. Milyen jellegi! ás térsed&lmu államok vannak ma 

Pál- Amerikában?
Televízió, rádió, sajtó.

II. csoport feladata: Az ША terjeszkedése a fögget-
leneági háború után:

1. Kik, miárt akartak terjeszkedni?
Tankönyv: 148. 1.

2. Kiknek a rovására гikerölt a terjeszkedés? 

Tankönyv: 14B. 1.

3. Hogyan történt ez?
Tankönyv: 143. 1.^

kiselőadás^.•»
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4. Milyen ass az indiánok helyzete, többségük hol él? 

Sajté, televizlé, rédid.

III, cron őrt *Vl^-Vtr: IP lentitek sz US/«n belül t 

1. Milyen eltérés jellemző érzek ér dél gazdasá

gi életére?
Tankönyv: ?1. 1. harmadik bekezdés.

?. lit kivén -szak, mit dél érdeke c vém, c főid, 

я rabszolga kérdésében?
Tankönyv: 143. 1. második bekezdés.

149. 1. első bekezdés*
a mellékelt szöveges applikéciéval ábrázold az 

ellent éteket l'*'*
3. ki volt a kiindulópontja a fegyveres harcnak?

Л kiselőadás meghallgatása utén válaszoljatokt*^
IV. r.r ve-, t " Ír h tо: A polgárháború /1861~Ь^:

1. mikor, milyen erőviszonyok mellett kezdődik 

meg & poIgérhéboru

9. Mlyen térvények hoztak fordulatot n polgárhé-
Cíborúban?^

3. Kik témogett 5k ezután a harcot, mi lett az e- 

re érvénye?

Tankönyv: 149-50. 1.

Tegyétek fel az aoplikéciét

4. Mi a véleményed, megválásult-e mindaz, amiért

okkor harcoltak? Bizonyítsd is э válaszod!
Tankönyvi 149-50. 1.

//
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V. csoport fel~drta: A tők? a term el'* г ■^©n.ená’K'l^s« 

as USÄ-bem

1. A FIT. század refrén mi jellemzi világszerte az 

ipar fejlődia ire?

Tankönyv» 155-36. 1.

?• Hogypn változik mer as egdr z burzsoáziának a 

gnzdaa«*gi de a politikai hatalomhoz való vi
szonya?
Tankönyv» 1/9. 1. ábrája.

159. 1. ábrája.
Fr^azitedtek ki s táblai "vázlatot* a mellék-alt 

applikáei >al!^8

3» Hl jellemző rz amerikai munkások helyzetére, 

milyen ünnep Őrzi me is ей** dkßket?

Tankönyv! 15j. 1. utolad *-«k«zddp.
4* ’"ilyen helyet ^orlcl el tar ez Fryer Olt /1 lomok 

a tőkés vilidben?
Hírek, ecjtd, televízió*

A 3. osztályban tovább emelhető © csoportmunkán 

alapuló "'rák száma. A tanulók hozzászoktak mór e For
mához, ügyesebbek, gyere ' bek lettek, így a me/r ölő on
dó feladatok száma, neházeógi Pora is növelhető. Az 

elrő óra, mely ilyen módon kerül feldolgozásra "A 

műnk ás osztály első forradalma Oroszország bon'*« A vá
lasztott formát indokolttá teszi e tanítóéi egység
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оIуacmÍny jeli prn ír .
I. cnnrt -»eladótól As 1905-öe orosz polyéri demok- 

r-tikus forradalom okai, céljeli
1, Melyek p forradalom kiterítenek okai?

i.60Tankönyvei ?8.
P, Melyek c. forradalom cél jel?

Tankönyv: 39. 1.^

3* :’ilyen öeazeföfígée ven. a forradalom okai ép cél

jai között?

A megfeleld arplikéei* kirakd?ével ábrázoljé- 

tok ozt!®^

II. erőnőrt ^elsdata: A forradalom lefolyttá:
1. Milyen eseménnyel indult a form del óra’?

Tankönyvi 33. 1., diákén.**'*
2. Az osztélyhnre milyen ^óméival találkoztatok 

r. -^ort©dalom folyamén?

Tankönyv: 30. 1.
Vélsrsd ki, ír tedd ki az npplikáciét!

3. '1 jellemzi ezekre a formákra? 

üo.

III« cro-ort *elndr,ta: Ti?érjétek figyelemmel a for
radalmi hajén, a Paty önkin pincéi oson lejétszé- 

dé ©reményeket!****
1. ?Ü történt a páncél or*on?

3. Kiket képviselnek a netrézok ép kiket a tisztek?

64
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3. A éltor lmjának hogyan segit a többi iiajő, kik

kel találnak iáig kapcsolatot? .'Üt mutat ez? 

Diapozitivek, 10. 8. osztály ?5~27. 1.

I". с г>о ; ? о г t elauctiai Az 19uö-de fonedelom típusai
1. к-jlyik osztály volt © forradalom vezetője? 

Tankönyv: 3u. 1.
2. ki volt a fő cél ebben a forradalomban? 

Tankönyv: 28. 1.
3. Milyen tipueu na 19o5-öe orosz forradalom?

Tankönyv:. 2
Tegyétek ki az applikációt!^'

V. ceopoi't '•'clódatc: A forracslo?. bukásának o<aif a 

forradalom tanulságai*
1« Milyen erőket mozgóéilőtt в cár в forradalom

leverésére?

Tankőuyv: 38. 1*
2. hogyan válhat erősebbé a vezető munkásosztály 

egy elkövetkező forradalomban?
Tankönyv* 30. 1.

3. kit bizonyít ez a forradalom?

66

1. ábrája.

A tanulók munkáját könnyítette ás gyorsított©, 

hogy csak a tankönyvből cs a munkalapokon lévő szö
vegből dolgoztak, továbbá, .rogy csak három-három fel* 

adatot köptek, ivehesitötte a diapozitivek felhaszná
lása» & "vázlat“ elkészítése a tanári asztalra elhe-
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lyezett szöveges applikációkból, nelyből egy-egy 

csoport a feladatának megfelelően válogathatott. Az 

így kialakult vázlatot^"

lók leirt&k.
A következő tanítási egység, amelyben a csoport- 

munka alkalmazható az 1313* övi polgári demokrati
kus forradalom hazánkban.

I, csoport feladata: A TÍQSzF hatása hczónkban:
1. Mit jelentett s háború*^:

о/ a fronton harcoló katonáknak, 
b/ az otthonmaredt hozzátartozóknak,
с/ az uralkodó osztály tagjainak

2. Torolj'tok fel, oilycn formái voltak a háború 

elleni tiltakozásnak 1917-13-ban hazánkban! 
Tankönyv: бб. 1. negyedik bekezdés.

% Milyen szerepet játszottak a hazatért hadifog
lyok a forrsialmi helyzet érlelődéiben?*^ 

á. Milyen baloldali mozgalmak állítják maguk mel
lé egyre inkább a tömegeket?

Tankönyv: 66-67. 1. utolsó ill. első bekezdése.
II. csoport feladata: A Neűzeti Tanács megalakulása
és szerepe:

1. Miárt növekedett -<árol^i Mihály népszerűsége a
TIháború utolsó éveiben?

2. fiiikor ás kikből alakult meg a Nemzeti Tanács? 

Tankönyv: 67« 1. második bekezdés.

a megbeszélés után e tonu-

I
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3. «it tartalmaz, és mi hiányzik a Nemzeti Tanács 

programjábólV

Tankönyv; 67. 1. harmadik bekezdés*
704* sfii volt a céljuk e szervezet létrehozásával? 

III. cs-'POrt ad a tat Az "őezirőze ás “ forradalom

győzelme:

1. Milyen esemény jelentette e forradalom megin
dulásának közvetlen előzményét?
Tankönyv: 67. 1* utoleő bekezdés.

2. Kik jelentették a forradalom fő erőit?

A Nemzeti tanács hogyan vélekedik a forradalom 

megindulás árul?
n<*

Tankönyv: 68. 1. második bekezdés.

Milyen körülmények között, mikor győzött a for
radalom?

tankönyv: 68. 1.

4. Melyek a forradalom győzelmének első eredményei? 

Tankönyv: 68. 1.

IV. csóró, t feleunta: Az "Őszirózsáé" forradalom jel
legei

1. Melyik osztály volt a forradalom vezetője?
Kik álltak mellé?
Tankönyv: 68. 1.

2. Milyen hatalmi szervei alakultak a dolgozó tö

megeknek? A tényleges hatalmat melyik szerv gya
korolta?
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3. A fentiek »lapján beszslhetönk-e Magyarorszá
gon kettős hatalomról? Hol találkozunk ezzel?

4. Milyen tipueu forradalom győzött 1913. oktő- 

bér Jl-án?
V» csoport feladatra A károlyi-kora4ny politikája* 

1. Milyen feladatosat kellett megoldania a kőr
is ínynek ?
Tankönyv: 69. 1.

?. Melyik feladatot oldja meg, miárt?

Tankönyv: 62. 1.

3. Bizonyíts Hol: a feladatokhoz való hozzáállás

sal a kormány osztályJellegét!
4* A fentiekből következően mi lesz a munkásosz

tály feladata a következő időszakban?
Segít az alábbi kiáltvány!7^

Csoportmunkával történt "Az ellenforradalmi rend
szer megszilárdulása" cimü egység feldolgozása is.
I. csoport feladata; A királykérdés:

1* Mi történt 17. Károly visszaérkezésekor?
2* Miért nem adták át e hátaimat üorthyék 

IV. Károlynak?76

II. csenort feladatat A keresztény-nemzeti gondolat,

irrade ntizmus:
1* Kik ellen irányul a keresztény nemzeti gondo

lat?
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2. tóiért volt káros ií? igazságtalan az irredenta 

politika?76

III. croport fel:data: fzociáldenokraták, kommunisták* 

1. Hogyan akarja megoldani Bethlen s munk^skárdást?

Tankönyv: 9á. 1.

?♦ Mi4rt nem egyr-I.peren erdesakkal lépett fel a
77nunkieazervozetek ellen?

IV. cr vort "rlf'rte: A .Vagyatádl-fále földreform:

1* Miért nem sikerűit ezzel e **‘5tdrefbrmmsl verői
den! ü. parasztság problémáját?

2. Kiknek ez érdekeit képviselte?
az ábra elemzése.Tankönyv: 95-96. 1 

V. csoport * ': 't•- : Az uj válrrztájog, о nyugati 
kölcsönök:

1. Miért volt érdeke Bethlennek ilyen válocztájo-
78gi törvény bevezetése?

2. oizonyitsd be, hoyy a nyugati kölcsönök ez u- 

relkodd osztály érdekeit szolgálták!
Tankönyv: 97. 1.

* I

a második világháború előzményei ér kezdete ci- 

mC anyagrész feldolgozásánál is alkalmazhaté a cso
portmunka az ára egy rászán, kiegészítve ezt kiqeld

ed ás okkal és hagyományos feldolgozással. A csoportok 

feladatai a háborús tűzfészkekre ás a nyugati hatal

mak politikájára irányulnak.
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I. egoport feladata: Az első háborús tüzféezeki

1. Milyen esemény jelenti létrejöttét, hol elp- 

kult ki?
2. Mért indított t^mad^rt Japán? Kiknek az érde

keit szolgálta ez?
3» Mit neveztünk háborús tűzfészeknek?

Rakjatok ki в tűzfészek jelét в megfelelő helyrét
II. csoport feladatat A második háborús tűzfészek:

V1. Európa melyi éltemében \'oltak ölvén körülmé

nyek ér politikai rendszer, amely kialakította 

c mérodik háborús tűzfészket?
Tankönyvi 119. 1. harmadik bekezdés.

?. Gyűjtsétek össze az ezt bizonyító jellemvoná
sokat 1933-bél!

Tankönyv: 103. 1*
Keressétek ki, és rakjátok ki © megfelelő kár

tyákat az "Allitad párba“ táblára!
3. Az itt felporolt adatok alapján állapítsátok 

me'-, hv*y milyen Fzerződés felrúgását jelentet- 

ték ezek e tények?'y
Rakjátok ki © tűzfészek jelét a térkép megfe
lelő helyére!

III. csoport feladata: A harmadik háborús tűzfészek*
1. Hol alakult ki?

Tsnkönvv: 119. 1. negyedik bekezdés.
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2, Milyen kát probléma jelentkezik itt?
Tankönyv: 119. 1. u.o.

3. A nyűgéti hatalmak milyen magatartást tenuri- 

tr.nek?
Tankönyv: 120. 1.

Какjátok ki о tűsfirzek jelét c térkép megfele- 

16 helyére!

A csoportoknak adott manipulációt- feladatok szin

tén a szefflléleteseéget és a bov^aá^t segítik elő, hi- 

ezen az "furápa a mádosik világháború idején** térké
pen ez eg-sz éra folyamén a tanul ék előtt van a há

rom láng; Európa—ifimetország, a földközi-tenger me
dencéje, illetve n Távol-Kelet terhiétén elhelyezve*
A második cs ;port második kérdése megoldás© nyomán 

pedig vizuálisan is előttük van az eredmény az aláb
bi kártyák kiválogatás© alapján:

FASIZ&US T^EHCPirTA DIKTATÚRA 

K^mminTA üldözés 

WELWÉLSP

T*R«J?T2KBDÉR 

**A szovjetunió felszabadító harcai ár az ellen

állási mozgalmak** cimfl tanít'f i e-yrág m '©odik ré

szét célszerű csoportmunkában feldolgozni.

-к»...'•• •■>:•'о: 1 '"‘-1. Л.т., ; Az ellenáll ki ...ozgalom Jugoszlá

viában*
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1. Melyik párt, kinek a vezetésivel irányította 

az ellenállási mozgalmat?

2. Mi az ellenállás fő formája?
Soroljatok fel olyan alkotásokat - könyv, film, - 

amelyek ezt mutatják be!
3« Kik vettek itt részt az ellenállásban a jugoszlá- 

vokon kivill t 
XT.: 117. I.80

II. croport fel..:v7.ats : Az ellenállási mórra!o® Csehszlo
vákiában:

1. Melyik párt irányította az ellenállást? 

Hallottatok-e Julius Fbcikrél? Ki volt?
2. kz alábbi ez"végben az ellenállás melyik formá

jával találkoztok?81

3. ML volt a legjelentősebb megnyilvánuláea ez el
lenállásnak? Síivé fejlődött ez?
Tankönyv: 13Г. 1.

III, rrorort ^ '2 r 'rtr.; Az ellenél’’ i<ri mos -alom Francia-

országban:

1« Melyik párt ér milyen szervözet — kinek a ve
zetésével — irányította a francia ellenállást?

2. Milyen formáival találkozunk űz ellenállásnak?

3. Melyik volt r-.z egyik le-jelentősebb eseményei
Tankönyv: 132-133

82XT.: 116, 1.
1,
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ГУ. ,• sop or t folecat, : az ellenállási mozgalom Magyar- 

országon;
X« hik ez ellenállás szervezői?
2* uiilyen formáival találkoztatok? Tildékkel iga

zoljátok!
5* .«ilyen partisáncaoportokrál hallottatok, hol

tevékenykedtek ?

Tankönyv; 126-127. 1
V, csoport feladata; Al ellenállási mozgalom;

1. Mit nevezünk ellenállásnak, nilyen formáival

132. 1.•»

találkoztatok?
1.«XI.: 114.

2. helyik párt vállalta a fő irányite szerepet 
minden országban?

3* A fölsorolt országodon kívül hol volt aég je
lentős az ellenállási mozgalomí 

Tankönyv; 133. 1.

Iff.i 115.1., 117. 1., 113. 1. 34

a második világháború korát összefoglaló őrén 

is eredményesen alkalmazható a csoportmunka. 

x. csoport feladata: A második világháború előzményeit 
1* Hol alakultak ki a háborús tűzfészkek?

Moly országoknak voltak háborús törekvései? 

Tankönyv; 113. 1,

Rakjátok ki a tűzfészek jelét!
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2. Miárt nevezhetjük a spanyol polgárháborút a 

m'sodik világháború főpróbájának?

Vázoljátok az e yes országok magatartását a 

spanyol polgárháborúval kapcsolatban!

Tankönyv: 119. 1.

9* ki volt c. tengelyhatalmak szövetségének névle
ges- éc ni a valódi célja?

4« Hogyan próbálják a tengelyhatalmak, a gyakor
iét bon megvalósítani céljaikat a világháború 

kirobbanásáig^
T ankönyv: 129-121. 1 *
Jelöljétek a kontúrtérképen az elfoglalt or

szágokét!
II« cn n . У,-: A tengelyhatalmak főbb hadmű-

veletel:

1. Hogy.' n szabta meg a német hadvezetés a hadmű
veletek irányét, sorrendjét?

Jelöljétek a kontúrtérképen a világháború olcő 

szakasz 4 az elfoglalt országok neveinek fel
rakásával !

Tankönyv: 1Р1-1РГ.
2* Iliért nyugat ■'Vlé támad először Németország?

3« Milyen célkitűzéseket tartalmazott — г miért 

ilyeneket — a Berbarossa-terv?

Jelöljétek a kontúrtárképen nyilak felrakásá
val a támadás irányait!

1.
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4. Milyen ОТВТ* »Oket for1 Г It. <=Л Т»

Tankönyvi 1??. 1.

•Tel 81 iétek *> konturtdrkdrer t 

5- Hoyyan robbant H. a biboru n Tivo-!-Kelet an?

Mi4rt tartotta fontosnak Jepán s förendee-dce4- 

ni rriretek mefrc»eTsü4«4t?
Tankönyv: 155. t.

Ill, cror-vrt folget nt A Szovőetaníd ér rztSvetsé **eeei~ 

npv- réazvdtele а ®4ао41к vil^h^börubeni 

1* Milyen erfkre táaaszkodhctott. о Szovjetunió 

4c Kdraetorrzf" © Sztólinyvddi crate iőeién? 

leverteredtek röviden a Sztdiinpródl ecete ki- 

menetelét 4r jel ént fe*'-'«;!

Tenkönyv: 1?4~123. 1.

2* Mit bizonyított a Vöröe Hadrorey kurrzki győ
zelme?

8. Milyen nizeteltdrdeek merwltck fel a rzöveted- 

,récék között a toherdni konferenel *n?
Ш. döntötte с1 a m4rod£k front me errvit óidnak 

kdrdiedt?

35

Tankönyv: 129. 1., 134. 1.
4* Hol 4c mikor korölt ror a mdeodifc front mernyi-

t^edrs?

Tankönyv: 134. 1.

Jelöljétek nyilakkal a megfeleld tdrkdpen!
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5. Mely or?rigókat rzaber’itott Ло1 e zovjetunid, 

Kegyeket a nyugati rz*5vote<5geee?c?

Tankönyv: 170-131. 1., ГМ 

«Teleljetek r tirklpeu!

IV, cr-onert '"o'V.Jrt^t Ал ellenlllle s a^eodik világ

háború idején:

1. Mit jelent г г ollenálllri mozgalom?

?. Milyen formait leméritek?
7. Hozzatok pillát rr ellonllldp Лэгт^га az egyes 

orzzárokban!

1*> ®

4. Mely országokban volt r. legerdoebb az ellondl- 

lle, kik vezettek?
5. Megy eror*zágon mi Irt nem alakult ki er 7c, egy- 

piyep ellenálllei mozgalom?
Tankönyv: 117. 1., 176-1ГЗ. 1., 131-1?% 1.

V. csonort •f>eladete: Megyerorazlg rlezvltele a máso

dik világháborúban:

1. Miirt Idpctt be flegyerorr z-lg s márodik világ

háborúba?

Tankönyv: 116. 1.

?, ?,it jelentett a víg Igh^borúban veid rlrzvltel
8f>ez orrzlgnak gazdasági rzenpontbdl?

5. Milyen, kíívotkezmlnye volt katonai tlrsn?

4. «Jellemezzétek a ny'lcr uralmat Magyerorezlgon! 

Tenklnyv: 133. 1.

37
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5. Röviden vázoljátok hazánk felszabad!tárénak fo

lyama táti
Tankönyvi 139-140. 1.

Csoportmunkával a leghatékonyabb "A gyarmati rend
szer bomlása** cimü tanítási egység feldolgozása. A tan- 

kö^v állandó jellegű szövegét feltétlenül fontos min
den évben ez hkkor éppen aktuális problémákkal kie
gészítve feldolgozni. c.bb61 következően az egyes cso
portok feladatain minden évben bizonyos módosításokat 
kell eszközölni. A feldolgozás egyik formája a követ
kező lehet:

I. csoport feladata: India függetlenségi harca:
1* Az imperializmus mely jellemvonása segítette 

elő ez indiai munkásosztály kialakulásátr 

Miért?
2. adlyen formák alakultak ki Indiában ©z angol el

lenes harcok során?

Tankönyv: 143-149. 1*
Mahátma Gandhi33: 113-115. 1.

3. mikor vélt függetlenné India?
Ma milyen külpolitikát folytat? 

iCi a miniszterelnöke i'
4« Milyen problémát “hagytak" az angolok Indiára? 

Kende István: Hyolcvannyolc háború 26* 1* 89
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II. eroport feladata: Forradalom Kubában;
1. Hogyan 4c mikor győzött a forradalom Kubában? 

Tankönyv: 149-150* 1*
2* Ki volt a forradalom vezetője, ki ma a kubai 

kommunista párt elaő titkára?
3* íilet, problémák Kubában?^

Forradalom kubai módra* 24-25* 1* 27* 1*
4. Kuba kapcsolata e szocialista országokkal, vi

szonya az amerikai kontinens országaihozc 

Újság, televízió, rádió,

III, * csoport feladata; árzak-Afrika, Közel-Kelet:
1* Mi jellemző ezeknek az országoknak a fejlett

ségére?^“

Közel-Kelet: 19-20* 1* 24. 1*

2. Mi teszi fontossá ezeket az országokat az egész 

világ számára, miért?

3* Kik gyarmatosítottak itt, mi történt a gyarma
tokkal ?
Tankönyv; 149. 1.

4. Milyen problémákról olvastatok a legutóbbi i- 

dőben a térséggel kapcsolatban?
Újságok, televízió, rádió.

IV* с e эр ort feladata: Vietnam, Laosz, Kambodzsa. A 

gyarmatosítás mai formái:

1* a fenti országok mely országokkal harcoltak füg

getlenségükért?
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2* Mi jellemző rm ezen országok tarredalmi 'о^б- 

űérére?
3. Napjainkban hol folvnek gyáráéti felszabaditd 

küzdelmek?
A szocialista országoknak mi az álláspontja e- 

zokről? Konkrét példákkal igazoljátok!

4. Milyen formáival találkozunk ma a gyormatori- 

tásnak?
Tankönyv: 150. 1.

időben — bz egyes csoportoknak 

a munkalápjukhoz kapcsolódó újságcikkek gyűjtését 

feltétlenül feladatul kell adni. Az újságolvasásra 

nevelés egyik formája is est

MNdpi demokráciánk fejlődéie, в szocialista ál
lam kialakulása hazánkban" cimü fejezet összefogla
lása is lehetséges csoportmunka formájában.

I. csóróit ^óladata: üt a szocialista forradalom "elé:
1. Milyen szervek, milyen programmal indítják meg 

a demokratikus fejlődésti

2. Az Ideiglenes Kormány milyen feladatokat oldott 

meg?

3. Mely irány erősödését jelenti ez?
4. Mikor és milyen utón győz a szocialista forra

dalom hazánkban?

az ára előtt

Tankönyv: 161-165. 1. 167. 1.
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II» csoport feladata: A szocializmus alapjainak le
rak ár a;

1, Milyen fejlődési szakasz következik 1943-101?

2* Mi jellemző es iperre 1956-ig?
5* Mi jellemző a mezőgazdát.ágra 1356-ig?

4. ki jellemző о palitlkai életre 1356-ig?
Tankönyv: 163-169. 1.

III« c; -roort feladata: Az ellenforradalom:
1. Soroljátok fel az ellenforradalom okait!
2* Indokoljátok meg miért ellenforradalomrél be

szélünk?

5» Leverésében milyen szerveknek volt döntő sze
repük? A munkások moly Önkéntes fegyveres tes
tület© alakult meg akkor?

4» milyen feladatokat kellett megvalósítani az 

ellenforradalom leverése után?
Tankönyv: 163-175. 1.

IV. csoport feladata: Az államszervezet felépítéseí
1, Mi az alkotmány? Megjelenés, módosítás idő

pontjai.

2. Melyek államhatalmi szerveink, mik a feladatuk? 

5» Milyen összefüggés van az államhatalmi ée az

államigazgatási szervek között?
4* Milyen szerveknek, milyen feladatuk van os igaz

ságszolgáltatás terén?

V

:o .

• >.
v<V /'J
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V. cbappj-t feladata: A társadalmunk jellemzőis 

1. Mi jellemző az osztályaiéзодуökre?
2* Milyen tulajdonformák тшишк napjainkban?
3* Milyen elv érvényesül az elosztásban?
4* «elyek illetnek meg áe vonatkoznak rátok is már 

az állampolgári jogokból éc< kötelességekből'; 

Tankönyv: 174-175. 1. 180-137. 1.

A tanulók önálló munkája az órán alkalmazott s- 

gyóo módszerekkel együtt szerves egészet alkot, ahol 
— bár kiesé a háttérben maradva — mégis merhat-áro- 

gó a nevelő szerepe. Ezeken az órákon feladata a kar
mesteréhez hasonlít, hogy az óra elérje a célját — ok
tatás, nevelés terén egyaránt —, minden szálat a ke
zében kell tartani, az óra minden percére figyelnie 

kell. A nevelői ráhatások egész sora érvényesül egy-egy 

csoportmunkán alapuló óra alkalmával, mely az egyes 

tanulókra, s csoportokra, de ez egész osztályközösség
re is komoly, közösségformáló hatóét gyakorol:

- alkalmazkodnak egymáshoz,
- vitatkoznak egyáéssal,

- összefüggéseket állapítanak meg önállóan,
- bírálják egymást, в ez nem lehet sértegetés,
- munkára ösztönzi a lassúbbakat,

- izgulnak egymásért a beszámolás alkalmával, hi
szen a sikert ez egész csoport munkája hozhat

ja csak számukra*

92
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Ike’-; >I.ynn . . 'гг.а -,-r op őrtruf. ff; , -.л :oly г. 

közösr égben 416 ás a közösségért do l/то 2 " emberre fel-

tétlen.'! jellemzőnek kell hogy legyenek. Úgy tűnik, 

csak e tanulók tevékenykednek ее szerepelnek, pedig 

a tanér j leniété elengedhetetlen ahhoz, hogy az ó- 

ra minden szempontból harmonikus egységes egészet al
koss on.

Hogy mennyire igy van ez, bizonyítsa egy óra! 
Történelem - 7. osztály*

Az óra anyaga: Amerika а XIX, szazadban 

Az óra 1 'gikai menete Módszeres monote
I. Számozik :réc:

jávszámok: .... 1942. Az évszámtáblára kiteszi 
ogy tanuló az év az ám kiír
ton jót. képzési feladati 
kronológiai készség fej
lesztése.

A történelmi korszakok illetve a feudális társadalom 

fejlődési szakaszéit jelöld ávrzÍrnokát kérdezünk. Az 

évrzámtáblára csak e fent megjelölt évszám kerül, 

milyen borszakot indít ez 

ez esemény?
Mely országok játszottak 

ezerepet először a felfe

dezésekben, miért?
Mi történt e felfedezett 

területekkel?

Oszt ály foglalkoztatás
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Képzési feladat: topográ- 

fiai készség '’ejlerztései 

ágy tanulS kiteszi a kontúr- 

térképre a gyarmattartó or

szágok névét ez élt-: la gyor
sa tóéit ott területre. 

Nevelési cél: politikai 
kérdések iránti érdeklődé©

Mely ok ezek a területek»’
Később mely országok 

veszik át a gyarmatosí
tó szerepet, miárt?

Mi jellemző napjainkban 

ezekre a területekre?
Milyen problémák vannak 

ma ezeken a helyekení 
Részletes válaszokat nem kívánunk a tanul éktél, négie 

lényeges összefüggések felidézésére kerül sor - pl.s

- Miőrt a hollandok, spanyolok, portugálok voltak 

az első gyarmatosítók:

- Iáiért találjuk később a kapitalista országokét a 

gyarmattartók között?
Mai problémák iránti érdeklődésük le felszínre került - pl.:

- Tudták, hogy függetlenné váltak ezek az országok#
- á problémák közt jelezték: Angola harcát, az a- 

rab és palesztin nép problémáját, Kína problé

máját, stb#
Ebben a részben esek Ázsia és Afrika területéhez kap

csolódó válaszokét kérünk.

felkeltése.

II. Motivációi

Mely földrészen történt még 

gyarmatositás?



- 36 -

Еzen a kontinensen melyik 

8 legjelentőr вЪЪ ál"»an, mely 

8 világpolitikaben is az e- 

gyik vezető hatalom? 

Megnézzük, milyen változás 

tbrtlnik Amerikával а XIX. 
mázadban, is hogyan válik 

az Amerikai Egyes "lt Államok 

a tőkás világ vezető hatal- 

mává.

CátkitGzás.
•>i «Taktikai sál! *!ey tani ta

ni, hogy a függetlenségi 

harcok következtében hogyan 

alakulnék ki Dil-Amerika 

áVggeőlen államai j az 

tJSA-bnn f ás T> ellentéte 

Ilonán vezet polgárháború
hoz, s a győzelem után mi

képp válik az HSA tákdr vi

lághetei ónná.

Ciofeliráe* a táblára,

8 tanulбк a 

füzetükbe.
A problá aemelvető célkitűzés kiindul<5pontja le

het a traulák önálló munkájának. Érdeklődésűk felkel
tése e feladatok jő megoldására sarkallja őket.
111. az uj anyag feldolgozásai 

a/ 5 feladat - 5 tanulé- A tanuldk csoportmunkával 
dől gozzák fel az egész ta-csoport.
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nitási egyseget 10-12 perc

©la 11 t

Képzési cél: önálló munkára 

nevelés a tanulók közös tevé

kenyrége alapjén*

a feladat munkalápjait ér a segédeszközöket mér 

az ój?a megkezdése előtt a tanulói asztalon elhelyez
tük. Ami ft a tanulók önállóan dolgoznak, a tanár ekkor 

Bern passzív résztvevője ez ’ rónak; figyeli & csopor
tok munkáját. ha rzüksóger egy-erv kérdéssel, ráve
zetésed. esetleg dicsérettel továbblendidi a munkát.
Ъ/ Megbeszélés:

a tanulók a beszámoló csoport feladatét és kér
déseit gráfot zkóppal kivetítve maguk előtt látják az 

egész beszámoló tartama alatt. Szért a kérdések fel

olvasására nincs szükség. Természetesen a nevelő út
mutatásait, a mellékelt szövegeket nem tartalmazza a 

kivetített szöveg.
I. csoport;
Feladata; A dél-amerikai 
államok függetlenségi
harca:

A feladatot © nevelő mint
egy részeálkitűzésként közli 
az osztállyal, s Így a fi

gyelmet a csoportra és a 

feladatra irányítja.

1. moly államokI mikor 

gyarmatosítottak Dél-A- 

merikeában?

A válaszoló tanuló a "kitöl

tött* konturtérkép alapján 

felel.
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Uj fogalom: keverék lekos- 

ség, kreolok.
2« Milyen ellentétek van

nak a lakosság között? Me
lyik erősebb? Шпек a kérdésnek a válaszát 

is felapplikálták в mágneses 

táblára.
Kiselőadás is elhangzik в 

válasz előtti Bolivár Simon*
Megfigyelési szempont az osz
tályhoz s Milyen szerepet 
töltött be Bolivár Simon 

Dá 1-Amsr ik á ben'(

Folujitaadó fogalom? függet

lenségi háború*
Koncentráció: földrajz

3. Mihez vezetett az el
lentét, mi lett az ered
ménye ?

4* léilyen jellegű és tár
sadalma államok vannak ma 

Dél-Amerikában?

A mágneses tábla a következő képet mutatta a csooort 

beszámolója után;
Dél-Amerika;
négerek, indián, keverék 

független kapitalista<—

állasok

kreolok-* «г- spanyolok 
Ч!'

- függetlenségi háború

Eéssösszefoglalás: A gyarma

ti múltra, illetve az ettől 

való megszabadulásra kérde
zünk rá*
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II. csoportJ
Feladatai Аз USA terjesz- 

kedése a függatianségi há

ború után*

Részeélkitűzés.

1. Kik, márt akartak tar- A kérdésekre a csoport t&g-
;:ai egymást váltva vála

szolnak.
jeszksdni?
2. Kiknek a rovására tör
tént?
3. Hogyan tIrt ént a terjesz
kedés?
4. Milyen ma аз indiánok 

helysete, többségik hol

Uj fogalom: rezervátum 

Koncentráld* fáidrajz 

Részösszefoglalás: A terjesz
kedés és a kapitalista fej
lődés ihletve a termelési

éli

eszközök fejlődése kapcso
lat áré kérdezünk r-*»

III. csoport*

Feladata* Ellentét az 

УЕД-п belül:

1. Milyen eltérés jellem

ző á és P gazdasági éle

tére ?

Részcélkitüzée.

Tantárgyon belüli koncentrá- 

cié.
Felujitenőó fogalom farmer- 

gazdálkodás , ültetvényes 

gazdálkodás, rabszolgaság. 

Ida* Néger rabszolgák 

egy cukornád ültetvényen. 

Koncentráció* földrajz.
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2. £üt kivin É, mit D ér
deke a vám 

a föld 

a rabszolgaság kér
dés ében?

Felújítandó fenolon: 
alacsony v-Fn, 

magas vám.>

Kiselőadás: Hogyan éltek a 

rabszolgák délen?
Ez a megfigyelési szempont is! 

Nevelési cél: Finden ember 

egyenjogú!
Dia: Lincoln.

Kiselőadás: Lincoln.
Bíegfigye 1 á с i s zempont: láncoln 

elnökké választása miért je
lentette e szikrát a polgár

háború kirobbanásához?

Ne/elási cél: Kiemelkedő sze
mélyiségek t őrt éneienrf araál <S 
szerepe.

A csoport előzetes munkája nyomán beszámoláskor a mág
neses táblán a következő állt:
Egyesült Államok:

3. üli volt a kiinduló
pontja g fegyveres heré
nek?

L D

magot vám alacsony vám 

föld

bémokál —* -í—rabszolga 

polgárháború

föld
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Részösszefoglalás: *szak ér

dekei e kapitalista fejlődés
sel esnek egybe.

IV, csoport*

Feladatai A polgár- 

háború I
1. ríiikor, milyen erővi

szonyok mellett kezdő

dött a polgárháború?

Részcélkitüzés.

ríj fogalom* polgárháború 

Lee ér Gront neve © tanulok

beszámolójakor s táblára
kerül.

2, иilyen törvények hoz

tak fordulatot?
2, íűlk támogatták ezután, 
mi lett sz eredménye?

4, mi történt ezóta?

Dia: É gyalog?ága roham 

előtt
Ma: Ku-Klux Klen 

Hevelési cél* A faji megkü
lönböztetés elitéléee. 

Részösszefoglalás: Miknek a 

következménye lett n győze
lem?

A csoport a munka során kiegészítette a vázlatot. 

V, csoport*

Feladatai A tőkés ter- Részcélkitűzés.
melés fellendítése az

ÜSÁ-benI
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Tent'rgyon betöll konrentrá- 

ci
1. А XIX, század végén mi 
jellemző világszerte ez i- 

per fejlődérére?
2. Hogyan változik meg a
burzsoáziának a gazdasági 
és s politikai hatalomhoz 

való viszonya?
3. ni jellemző az amerikai 
munkásosztályra, milyen ün
nep őrzi emléküket ma is?
4. «ilyen helyet foglal el Pia: Hew fork létképe
aa az USA © tőkés világban? nevelési cél: Politikai ér-

doki<5déг fölkeltéré. 

Részösszefoglalás: A XIX. szá
zad végén a kapitalizmus uj 
szakasza /inperi©lizmus/ az 

USAvban is kialakul.
A csoport kiegészítette © vázlatot © mágnesea táblán.

A vázlat leírása /г mágne
ses táblára felrakott appli
káció képezi/.

IV. összefoglalás j 
Ülnek a funkcióját töltöt
te be a függetlenségi háború
de a polgárháború az Egyesült 
államok történeté ben ?
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Hősei /föggetlcnsógi há

ború, polgárháború/ s mai rmk feli Washington, Lin- 

Amerika hősei is.
John Brownrél ss:''7/ dalt 

hallgassuk meg!
V. Az osztály illetve e cso

portok munkájának értékelése«
A csoport)’: munkájának értékel érénél hrllgr^guV-

шел a ccoportv? zetfket is. a gyakorlat, ezt bizonylt
ja, hogy felelősséggel szélnek csoportjuk tagjai mun- 

fcájár'l: cask annak javasöljék r jópontot, aki elő

segítette a mu.nk.4t, s fegyelmezetten figyelte más cso
portok beszámolóit is. Ugyanakkor a nevelőhatása is 

nagyobb, he a tanár ez igazságos értékelésért megdi
cséri a csoportvezetőt akár pozitív, akár negativ a 

véleménye a csoporttagok munkájáról. Az igazságosság 

feltétlenül érdeke a csoportnak, ha "elnéző, jószivü** 

a fegyelmezetlen, nem dolgozó tagjával, legközelebb 

az egész csoport muhkáját tönkreteheti egy ilyen ta
nuló.
Könyvajánlóéi Jules Wernes észak Dói ellen.

Beeeher-Stowei Tamás bátya kunyhója.
Travinszkij: Rabszolgák az uj világban.

A tanulok példákat sorol-

coin, Orant, John Brown. 
Lemezt A köztársaság harci 
himnusza.

Házi feladat kijelölése.

A tábla képei

Amerika a XIX. században
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Dél-Amerigo:
négerek§ ínul-:n, keverék-* t-kreolok-* «-spanyolok

ífüggetlenségi há
ború

független kapitalista ^
állagok

Egyesült Államok*

é D

alacsony vám

föld
rabszolga

polgárháború /1861-1065/—> É győzelme^ nagy
tJkés fel
lendülés*

magas váa
•föld

bérmunkás
i
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ИГ. . TAMJLÓT ÓNÁLLÓ ŐA Л TANÍTÁSI

Ja/ ; T'/l

So’: Лэта бз lehetőség van в tanul 'к ezirr'nyu 

foglalkoztatására. szék k8zül nihánnyal kivonunk fog
lalkozni csupán; a tanítási órán ki/31 adott verseny- 

feladatok ás a tanulók rzortárfejlerztó munkája gyűj
tés ill. manuális tevékenységük alapján.
1. Varrenyfeladrtok

A folyosón illetve szaktanteremben elhelyezett 

é& időről-időre cror 'lendó versenyfeladatok jellegü
ket tekintve többfélék lehetnek:

a/ koncról dhstnak a tanít 'c 1 ínynroos: olyan réez- 

tert'letre irányulhatnék, mellyel ez órán nincs ide 

foglalkozni, de a tanulók érdeklődését felkeltheti, 

esivécén utánanéznek.

b/ Helytörténeti Jellegűek: kapcsol dhat a taní
tás i anyaghoz, vagy történelmi 'fordulókhoz. As u- 

tóbbi szerencsésebb, mert igy nem kötődik ez egyes 

osztályokhoz, e több tanuló részvételét válthatja ki. 

Pl. Gyűjtse! Örssé, mi őrzi Szegeden a íanáeeküztár- 

ВBeég emlékét!

Milyen kapcsolata volt .vorsuth Lajosnak Szegeddel? 

Milyen Rákóczi emlékek vannak Szegeden?

A gyerekek ’’nyomozó” hajlamát bizonyítva idézzünk 

oz utóbbi feladatra érkezett válaszok közül egyet:



— 96 -

"Hékóezi-tőr /nini в megyehása van/

Hákóczi-utca /alsóváros , egyenesen rámegy a ncgyál- 

1 ouúe ép lie tre I /

lókőczi-tzobor /1912. ssept. 29-ón állították, avat

ták fel a mostani Zc'tár ház előtt. Vastagh György 

alkotása, a fölszsbadulás előtt, a Dóm-tér ren

dezése alkalmával került a mai helyire & "Püspö

ki-palota" elő. A szobor Gyáváját 1906-Ъап а 

szegedi Kákocsi-egyorület, cárképpen Rékóezi-kör 

vetette fel. Szülét árénál TÖmörVán^, Újlaki An

tal és kanizsai Ferenc újságírók bábáskodtak. 

Hamarosan 20000 forint gyűlt össze г szobor ja

vára, aciakozáeből, bővebbet 1. Csongor íy. cik

ke s Délmagyarore zágban "Az Ötvenéves Főkáczi-szo- 

bojfcimen, 1962. szent. 23-i "Z.

A szoborról sok tmekdÓta kering. Kern s fejedé
in1е.л hiteles arcmása!? Nem óltó mostani helyi

re , mert о lő far ?t mutatja a püspöki palota 

feléi? stb

szegedi szdiósmondórok:

"Husik a Rákóczit" = a R. nétót muzsikáljók*
**Akkő gyiin visszc Rákóczi, amiké a csikók lófop-

" = halhatatlanságét azonosít-

* » »

göl születnek 

jak Koesuthéval«
"Rákóczi lován fordított a patkó 

ne tál Ijanak nyomár©«

* • ■*

" *s 11 lens égéi• * »
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"Tótom та*^r> ?n Becse alatt táborba, oszt ott
'* = < Hiány Le ’opakattara Rák 'czi kargyóra 

gyűjtéré»
Rákóczi mars * Rákóczi nótája » azonos a Rákóczi in

dul'vei. /А r4gi Г zeneden e -y '<opzta Zsiga ne

vű cigányprímás kitünóen játszotta. .ve negyeie- 

16 társas5 óg gyűlt 'esze, rrr.k r* kellett ez-'lni: 

"Zeige bácsi, gyerűn:* Bdcr el-' 

de fel 'llott, hasonlóan в jelenlévők ic о eddig 

meredtek Alive, rig a lassú г'cr el ne u hangzott. 

Amikor n gyors részre körűit sor, a hallgatók 

nóro'n koccintottak, s kezet fogtak egy®Areal. 

Mondják egyszerűen úgy is az indulat, hogy 

"Rákóczi". Ezt ekkor játszották lakodalmakban, 
amikor о n^rznóp a menyesezonyórt indult.

Rákóczi-nógyes = franciásén *quadrille". Jámbori J. 

zenekarnagy müve, zongorára Írva. Kiadták Sze
geden 1 '4be Imre kSnyvnyomdójában. /Eredetije 

dr. Csongor Gy. tulajdonában/.
RákÓcszi fejedelem ner*y peesótje. /"iroa viaszlenyo

mat, az Éremgyüjt<5k R. kiállít deáa volt kiállít
va. Dr. Cs. Oy. tulejd./

Magyarország térképe /Rázmetszeti! tórkóp, melyet egy, 
Rákóczi vezérkarihoz tartozó -''rene is tiszt kó-

9 • a

/" Erre s ban-» * *

szított. Kiállítva volt az áraagyüjtők S. ki41-
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litárán. Dr. Cí . Gy. tulajd., aki Párizsból 
szerezte/.

Rákóczi Fereuc bronz tábori tintatartója *= özv. Kiss 

Árpáin" szegedi lakóé tulajdonában.
Rákóczi emlákmű Párizs tellett /Fényképfelvétel

dr. Ce. Gy. tulajdonéisn* Az emlékművet a sze
gedi születésű világhírű szobrász művész, Csáky 

József készitette/.
Rákóczi utca í éri zs ban. /Fénykí felvétel, dr. 05. 

birtokában/

Rákóczi e,v ló.aa neme? fából feragva. a szegedi Rá
kóczi ügyei ölet birtokál &n volt. /'"1 volt ól- 

11 tv?. o ngyi ji6k H. ki állításán« jelenleg
Mólnál- Lá? zl tag v irt okában van./

A fejedelem 17ló. juliut 2 >»áa érkezett ze gödre, 
a vár alá, seregével. 1704. augusztus 12-án 

még itt volt, '.ért innen bocsátotta ki nevezetes 

körlevelet, uelyben minden hitfelekezetű számá

ra szabad vállátgyakorlatot enged.
/А fejedelem naplójában lévé idevonatkozó részt 

Varga Ferenc inkájában, “II. Rá
kóczi Ferenc kora ózegeden /Kurucz világ/” c, 
munkában. Dug > .ics i'árs. ki elv* 1906./

Rákóczi hamvait 1306-ban hozták haza, Kacsára. A fe

jedelem hamvait tartalmazó Koporsót 1306. ok-

3 egyebeket 1.
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t*ber ?7-én fogadták flnnenélyesen a négy ál
lomáson* /Az egyházi szertartás szövegét 1. é- 

remgyüjtők R. kiállításán./
/А kiállításon még pénzek, emlékérmek, jelvé
nyek, levelezőlapok в különböző ft.-illusztráci

ós anyag volt láthat6,/

Az itt felsorolt pénzek, jelvények, emlékérmek, le

velezőlapok a szegedi muzeum tulajdona.*1 /Gy. A. 7. o. 
tanuld/

с/ Aktu-'Xir politikai ereményék nyomon követését
kívánhatják meg a tenuldktdl. Pl.j a kommunista párt- 

kongresszusok jé alkalmat jelentettek, hogy nézzenek 

utána a pártok pontos nevének, szervezeti ^elépíté
sének, történetének, vezető személyiségeinek; s kö
zel-keleti események egyrészt az ottani országok hely
zetére, másrészt a mi országunkhoz fűződő kapcsola
tukra irányitotta a figyelmet; a gyarmati népek har
cai során megismerkedhettek a harcok vezetőivel, sz er- 

vezeteivel stb. A tanulókat Ösztönzően, értékel
hetjük is válaszaikat. A helyes válaszokra pontokat

• • •

kapnak, melyeket egy bizonyos szám elérése után jegy
re válthatnak át. Hasznosnak tartjuk ezt a ^orcáét, 
mert a válaszok keresése különböző könyvek kézbevé

telére, könyvtárak, múzeumok látogatására я azok meg
ismerésére készteti a tanulókat. így megtanul в könv-
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vekkel bánni, г nem utolsósorban ui ismeretebre tér2 

r 2ert* Másrészt az aktuális politikai események tu
dását igénylő kérdések rákényszerítik a tanulókét 

cg uis ^V'ol^ rrósrr . a. teloviai^ politikai adásai л'-
zésérr-. a rádió hírei hellgetáeárc* c i~v a társada
lom. a világ eseményei. problémái iránt érdeklődő em-
kereket nevelhetünk,

E feladatok megoldásában való részvétel tel le
sen Önkéntes. Érdekes megfigyelésre tehettünk szert: 

ez elró eredmények kiírása után megnövetedett a részt
vevők szám®, igyekeztek lehagyni enymáét, s egyre 

több pontra szert tenni. Természetesen a résztvevők 

a történelem iránt leginkább érdeklődő tanulók kö
zül kerültek ki.

3/ Irányulhatnak e kérdések в tanulók aryéh utón 

cserzett ismereteire, tapesztolrt'drc. Ezeknek a kö
re egyre szélesebb, s feltétlenül módot kell talál
ni, hogy "rendezett ismeretekké” téve ezek is aktiv 

részéve legyenek a történelem szemléletüknek* **
ismeretek ©lapját képező tények, tapasztalatok körét 

határozottan szélesíteni kell, mivel az iskolát az 

élethez közelíteni többek között azáltal lehet, hogy 

« tanórán kívüli szférákból bevonjuk mindazt a csak 

részbon szervezett vagy esetleges tapasztalatot, a- 

mely az iskola dinamikáját fokozhat je“.^

. • * S.Z
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így kaptak egyik feladatként a tarai lék, Ja agy gy0jt- 

sók 3e< ze h«2ai vagy külföldi kir ónéul éréi к alkál
in óval - nyár. szünetben, szülőkkel - milyen törté
nelmi emlékekkel találkoztak* Az effajta kérdések e- 

lceegitik, hogy a tanulók ne csak nézzenek, hanem lás

sanak is!
Íme e példa! "Idán nyáron в Dunakanyar csodálatos tá

jaival és történelmi műemlékeivel ismerkedhettem meg. 
Autóval jártuk be s vidéket, Így a természet és e mű
vészeti emlékek mindig más arculatit láthattuk,

A Dunakanyar* egyik legértékesebb, rőskorból szárnr.- 

z régészeti lelete a Budakalász határában talált 

négykerekű ogysgkocri. Ezt a budapesti ríemzeti Mú
zeumban láttuk. Sz Jtelet-eurőpp legnagyobb kiter
jedésű rézkori temetőjének egyik rÍrjéből kérőit elő,

A hires: limes Pannonicua katonai táborából há
rom őrtorony maradikét láthattuk, az egyik Leányfa
luban egy i. sz. ív. században épített késő római e- 

rőd, a második Vicegród déli határában as i. sz. 372. 
évből veié* ennek s tábornak megkerült az építési 

te’Iája ie: szövege vidékünkön utolsó írásos üzenet 
о felbomló r^mni birodalomból. A harmadik, ez ugyan

ebből az időből ezérmesó verőcei őrtorony, cinnek szom

szédságában e у római eölöphid maradványai láthat hk# 

л r mai kőfaragóé emlékeit láthattuk a szentendrei
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de esztergomi múzeumok kft drei ban, különösen a rir- 

1c őrzobráczst £ у íny ö rö.
Dunnbőgddny határéban tel' Ítél meg est e foga

dalmi oltárt, amelyet e Duna mentén - ilvanurne?:, ©2 

erdő;: de mezők védelrnez6jdnek állítottak. ízt Int
hettük Visegrádion a bílv-'nus Szálló előterében* 

a rémei emlékeknél rég gazda rrbbak a középkori em

lékei:. az Ipoly völgyében éli a nagyiirzsönyi ; zent 
Irtván to-mplon. Gyönyörű a bazilita rend visegrádi 
kolostora а XI. szazadból. Meglátogattuk a döaöei 
dombtetőn romokban lévő prépostségot is, 

őri dpi élményem volt az esztergomi kirándulás! Meg

tekintettük az erztergomi vér k^ooln*- ját és pa
lotáját. Legnagyobb hrtérrel volt r4m ez erztergo- 

mi Főszd'eregyhézi Kincstár. «ea győztem erődélni a 

arr őrzött csodálatosén szépen aegraunkált kieseket* 

tizek közöl néhányat felt orolné-,. Nagyon értékes 0 

bizánci rekerszománc technikával készített Békecgék 

tőbír, zománcéijárégsel készült kör: oneti kereszt, 

melyet IV. Béla éta királyaink koronázásénál hssz- 

n lit г . Gyönyörűek voltak a siseruhé , nekem »a leg
szebb darab egy Mária Terézia adomány 1740-ből, Nem 

győztem csodálni a ezinaranybél készült snéntcégtár- 

tők et, talán a legszebb volt fzebepcsdnyi prímás 

szent cégtártéje. »Sgyik legértékesebb darab e Mátyás
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kálvária а XV. rat-b/l# Láttunk csodálatosén ezép, 
drágaköve*'ke?. kirakott rrsnykelyheket, egyik leg

szebb kápvie olője: Suky Benedek kelybe. A kincstár 

leprégeObi kincse в XII. se-bél vei<5 Bizánci eztau- 

rctéka.
íáegl 'tolattuk az esztergomi Kér ess tiny Wfuzeumot 

ie. Itt megcsodálhattűk а kor© g 4ikue tóblafesté- 

pzet régi emlékét a béti oltárképet, Kolozsvári Га- 

mőr gersmszantbenedeki г zárnycsolt érát. Sbb-51 e kor
ból vall remekmű a % a ^ábél faragott gara .те zent be
ne delei Urkoporr

Jártunk Vácott ír. Itt megcsodálhattuk e székes
egyház reneszánsz mellvedjét, különösen ez altemplom 

márvány b© faragott címerei tetszettek nagyon. .4 tö
rökök kiűzése ut'n épalt a váci domonkos templom. 
Leányfala: Itt megnéztük a H'mei őrtornyot a telepü
lés központjában. Persze csak © négyezlg alaprajzú 

rónai őrtorony maradványát láthattuk. Visegrádi ma
gyar jelenté'e: Mag” я vár, e. népvándorlás korában itt 

élt szláv telepesektől maradt ránk, bár biztos, hogy 

a r'maiak is adta:, nevet ennek a hadászati!©# roppant 

fontos területnek. Az Alsévártól északra a mai Sibrík 

dombokon és a Várkert területén volt a rámái telepü

lés központja. Itt tártak fel egy i. ez. III. tz-bdl 

Vale rámái villát, а IV. sz. végén katonai tábort á-
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pa.tettek ile. .4 v^rrendszet 1Г51 körül későtök é— 

piteni. . if ól 7 r 4m?-táj királyi ssrférzke, leg

erősebb vér.* e visegrádi Fellegvár. Felei 8-10 n vas
tagok* Viregr'd egyik nevezetessége az u.n. Sala- 

aon-torony, hely er nevén oz Air évér tekélornya. az 

& vár, melyben Prlamon király raboskodott, teljesen 

elpusztult.
á legértékesebb emlék, as ásatások рогén fel

tart visegrádi királyi palota. Ez ez épület adott he
lyet cü Anjouk .királyi udvartartásának. Az ásatások 

soréin felszínre került Anjou-címeres ^slikut e di
eses kuthészal e.-yütt ériári érték, háthaté e Mátyás 

korabeli, oroszlános udvar-kié pit 1-, ez mér gótikus 

stilus, de e palota díszei ér az egész épület elren

dezése, a félépesé, a függőkértov és udvarok kikép

zése reneszánsz altatás. A Polotí egyik dísze e Her
kules-kút.

íiozr-felé jévet megtekintettük Aquincumot о ré
mei várost, mely az i. 

nénié székhelye. Romjait a mai Óbuda területén tér
ték fel. 10 napot töltöttem T'almáson is. Itt gyö
nyörködhettem az Andrássy kastély csodálatosan szép 

épületében ás gyönyörű parkjában.
Szeretném azt a sok szépséget, melyet ez idei 

Чу4г nyújtott számomra, og^rz életemre mevdrieni** 

/Z. Zr. 8. o. tanuld/

sz. II-IXI. sz-ban Als6-Pan-
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2. A gyűjtőmunka
Lényegében rainden olyan tárgyra Irányulhat, 

raelyneK velenilyen kapós ölet a van a történelemmel, 

így összegyűjtöttek a gyerekek* régi pénzeket, Dia- 

kotokat, könyveket, régi térkéneket, használati tár- 

stb. Ezeknek a ezakténteredben veié elhe-gyekfzt

lyezése és így állanáé szem előtt léte szinten ?o-
• * •

kozhatja a tanulók érdeklődését, s ugyanakkor haté
konyabbá teheti az oktatást is, hiszen rzemléletes- 

régével elősegítheti hizonyor ismeretek szilárdabb 

bevésését.

Hasonló célt szolgél, ele még hatékonyabb talán 

®ind az egyes tanulók, mind a tanulóközösségek szá

mára az általuk készített makettek, tárgyak, szem
léltető rajzok, tablók.^ 

mégisaerkediк a korral, melyben használták, в hasz

nálat módjával, céljával s iry bővíti ismereteit. A 

tablók elősegítik az összefüggések megértését, a lé

nyeg kiemelését, ezért c tanítási árén ir hasznos 

segítőnk lehet, állandó kintléte a szaktantere rabén 

pedig az ismétlés erejével bet a tartalékra.

A tárgy készítése közben

kgy-két példa arra, hogy milyen szép ás hasznos mun
kát Unnak végezni a thuAilóks



Középkori 
falusi ház, 
Készítette: 
Magosi Zsolt 

7. o. tanuló

Szélmalom. 
Készítette: 
Csényi József 

8. o. tanuló

Fazekas korong. 
Készítette! 
íí&goei Zsolt 

7. o. tanuló
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Középkori 

fedele? ezekár.
Káezi. tette: 

CeáAyi Jézséf 
8. o. tanúié

Kárhitette:
Almáéi Bálint
8. o. tenuló

Káréi tette:

Börtrok Herbert 

8. о. termié
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IV. r:.:U.’KY УОУХЬЕХЬ

1. л C: opcrtnuuka a tsnárob véleményének t “k-
95rébon

Az előbbiekben elemzett munkaformák irdndegyi- 

kenek alkalmazása fontos £ pedagógiai gye kőrist ban. 
leghatékonyabbnak ezek közül az oktatár és nevelés 

szempontjából egyaránt a cs оportmunkát tartjuk, A 

tanárok risztről azonban ápp ez a forma kiván a leg
több gondos és időigényes munkát: e feladatok össze

állítását, munkalapok elkárzitését, könyvek v-ílogs- 

stb. Vajon milyen szemmel nézik s csoport

munkát a pedagogue ok, alkalmazzák-e gyakoris tűkben 

kellő mértékben? Eme kérdések felvetődére indított 

arra bennünket, bogy a csoportmunkával kapcsolatban 

véleményt kérjünk tőlük.
a nevelők válaszai azt mutatják, hogy г csoport- 

munka az oktatő-nevelőmunkéban még: nem foglalja el 
az Őt megillető helyet* a tanulók tudásé гcempontjó

bői leghatékonyabbnak hat tanár választott© *? csoport- 

munkát, hét-hét az budiló munkát, illetve a fro itá- 

lis feldolgozást, két nevelő a tanári magyarázatot 

tartja még mindig az őrá alapjának. Előrelépést je
lent ugyanakkor az, hogy 19-en főleg előnyeit emlí

tik, e csak három nevelő tartja sok munkát, nagy erő-

tárát «со

*5■ -

í '' -
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feszítést igénylő forrnának, mely — szerintük — nőm 

hozza meg a kívánt eredményt. л megkérdezettek minde
gyike alkalmazza 3aját gye korlatéban. Az alkalmazás 

száma nagyon változó: 40 & - 10 £-ig, sőt 2-3 óráig 

terjed. Többen csak összefoglaló, illetve gyakorló 

órákon látják értelmét alkalmazásának.
A csoportmunka mellett igy érvsínek:
**A kijelölt .^eladat közös átolvasása a felmerü

ld problémák szélesebbkörü megvitatását — sok e- 

setben — a tudatosabb megértést, felelőrébb, aktiv 

munkát Jelent. Mindenki kénytelen dolgozni, tevéke
nyen vesz részt a munkában, á tanóra "parrziv befo
gadója** helyett aktiv részesévé válik a tanuló**

/iX » Xj— né / *

"Jó, mert: betörit, közösségnevelő ereje ven, 
alkalom ven arra, hogy s bizonytalanabb tudást a Job

bak megerősítsék, a' hibásat jevitsák, a tanár számá
ra. iddnyerés: а nők csoport egy időben többféle fel

adat megoldásán fáradozik, a számonkéréskor már csak 

a legjobb megoldás hangzik el" /Н. А-né/.

"A tárgyi feltételek mennyisége csökken, A szem
léltető anyag ée a munkaláp a csoportok ezóaaóra re
dukálódik. Az ellenőrzés, visszajelzés könnyebb a 

csoportvezetők segítségével. Slőcegiti a tanitva ta

nulási formát. A közös munka részletesebb ismeret-
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szerzéshez vezet a csoport minden tagja részére. a 

gátlásosabb tanuld is bátrabb kis közösségben, Be
számolás során szóhoz jut, s sikeréin ínyben része

sül* л jobbaktól kutatási-tanulási módszert vehet 
át, A jobbak segiti a gyengébbeket a csoport ered
ménye ércekében, Nincs a csoporton belül önzés, de

“ AJ. F-né/.légás sem lehet
”A csoportmunka a tanúiéi önállóság felé vezető

9 * •

ut döntő szakasza. Adott esetben maximális aktivi
tást biztosit, a kollektiv erőfeszítés és igy a kö
zösségi nevelés nagyszerű alkalma” /Sz. J-né/*

Hatékonysága mellett hátrányairól is szélnek* 

“Bizonyos anyagrészeknél gátolja az egyéni meg

nyilvánulást, a jobb képességű tanulóktól lassúbb
]■£

tempót kíván* Ad'di'olyan csoport is, amely számon
kérés idején sem tud kellőképpen elszakadni saját 

részfeladatától, igy a számonkéréskor raját maga szá
mára megjegyzendő, de más csoport által kidolgozott 

ismeretanyag bevésésében felületessé vélik” /Н* A-ná/.
‘’Hátránya, hogy csak saját szűkeub feladatuk

kal kapcsolatosan bővítik, fejlesztik tudásukat, a 

többi csoport munkájának eredményeiről csak a cso
portoknak az osztály előtt tartott beszámolójából ér- 

” /М* E~né/.tesülnek • • •

Ha helyesen élünk e munkaforma kínálta lehető-
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régekkel sokkal több lesz a haszna, -int a hátránya* 

U/Tv a tvnlttei r:": 15-2j :>Ьед, lu-12 á-

rón erőd ó,;vg; en alval-iazható* kz a szám nem túl nagy 

ahhoz, hogy megnehezítene vagy erőszakolttá tenné a 

megfelelő anyagrészek kiválogatását, s ugyanakkor 

— ax'ányoe elosztás mellett — olyan foly amatőr Sá
got is biztosit a tanulókban, hogy újra és újra zök
kenőmentesen alkalmazhatjuk а сеоportmunkát* Bz az 

arány azt is lehetővé teszi — természetesen egyéb 

módszerekkel együtt —, hogy a csoportmunka ’'hátrá
nyait" minimálisra csökkentsük* item érthetünk egyet 
azok gyakorlatával sem, akik csak összefoglald, il
letve gyakorló órán alkalmazzák e munkaformát* Uh 

isaexvtekhez eljutni a k.«zásság erejével — ez az ut
vezethet 1 órán /• or.c:.oluoáó* züssé&i emberek loraá-
lásához

gr
2* Tanulói vélemények a csosortmunkárél^^

A véleményeket a 6* 7• és d. osztályos tanulók 

Írták. Az adott osztályokra jellemző, hogy a csoport
munka s tanítási órákon nem általános. A 6. osztály

ban volt a legkevesebb /történelemből is csak há
rom éra a máaodik félévben/, a 7. 8. osztályokban 

több, és itt más tantárgyaknál is alkalmazták a ne
velők ezt a munkaformát.

Válaszaikat a következő táblázat összegzi:
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A felső- A 6. os к— év vé- A 7* ősz- Ív vé- A 8* osz-
rolt man- tályoc ta- gi át- tályos te-gi át- télyos
ka formák ml ók k3- lag nul ék kő- lag

zül vá- törté- zül vá- törté- közül
larztottai nelem- lesz- nelem- válasz-

bői: tóttá: bői: tóttá:

Év vé
gi át—

tanulók lag
tartá
néi e sí
ből:

(kiálló aun- 3 4,3 4,52
ka
Tanári ma
gyarázat __ 
túlsúlya 97

3 4,6 63 3,8 4,5

» ló 14 15
Frontális
feldolgo- 68 5 5 9 4,4

Csoport
munka 3 4 8 3,8 18 4
tt»»rtsrr:írs=ir=r2rt52ssrsr:2r8s2r2:esrt»»*5ssce»2rs:»s:sc!3srsr tr с: rr гг гг гг гг fi? r: tr s sr ж - -Ä ГГ SS2S 2ES»

Ossz.: 22 22 35

A csoport- 
munkáról 
pozitív 'vé
leménye van

1820 27

A csoport- 
munkáról 
negativ vé
leménye ven

42 8

axasss==s=====s==Ea===cs===========Esrsr=r=5.s======r=E=====s==s

összegzés.: 2222 35

A táblázat alapján a ó. osztályos tanulók jelentős 

többsége a frontális feldolgozást, illetve e tanári nrngya-
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rázatot választotta. így indokolták! "A tarier .lob
ban ás érthetőbben elmagyarázza az anyagot. Ha egye

dül dolgoznánk fel, nem ártanám meg és fárasztóbb 

is" /Р. Z./. "A tanárok sokkal .jobban bírják megma
gyarázni a lényeget" /В. Zs./. "mindent elmagyaráz
nak jobban, Összefüggőbben, mint azt magunktól csi
nálnánk" A. Gy,/.
Jellemző, hogy azoknak a tanulóknak, akik a frontá
lis formát tették első helyre, történelemből kivé
tel nélkül jeles osztályzatuk ven. Ez is bizonyítja, 

hogy ilyen eretekben inkább e jobbak kapnak szót, a- 

kik előreviszik az órát. Az e~yifc tanuló meg ir je

gyeztet "Hátránya: a gyengébbek nem kapnak szót" A*A./.
Viszont ez is igazolj®, hogy feltétlenül egyre 

inkább előnybe kell részesíteni azokat a munkafor

mákat. ahol nr: osztály jelentős része dolgozik. Hogy
ez igy van, a tanulók maguk bizonyítják. A hatodik 

osztályosok közöl, ahol esek három tanuló tette el
ső helyre e csoportmunkát, 20 tanulónak pozitív vé

leménye van e munkaformáról, ér cask két tanuló uta

sítja ol, illetve ir csak e hátrányáról.
Lássunk néhányat a pozitív vélemények közül!

Egy kislány, aki nem a csoportmunkát választotta leg
kedveltebbnek, igy ir róla: "fzerintem a csoportmun

ka azért előnyös, mert igy megtanulunk közösen dől-
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gozni és gondolkodni, Esetleg e gyengébb tenulék- 

nak tudunk segíteni" /В. K,/. Más véleményekből:
előnye még, hogy mindenki dolgozik, nemcsak 

az erőiek*' /N. H./. "Előnye, hogy mindenki kiveszi 
részét a munkából, Mig általában, ha a tanár ma

gyaráz, саек néhány gyerek jut ezéhoz" /3. É./,
Nem © tanulókon múlik tehát, hanem a nevelő

kön, hogy első helyre kerüljön a csoportmunka. Előbb 

kell kezdeni az alkalmazását, ős többször is sort 

keríteni rá, hiszen a 7, 8 osztályosok válaszai a 

csoportmunka javára tolódnak el.
Egy hetedikes kislány — történelemből elégsé

ges osztályzata volt — igy iri "

• • •

igy jobban meg
értem az anyagot, A csoportmunkának azért van elő
nye, mert igy mindenki sokkal aktívabb az érán. án 

is úgy érzem, akkor többet dolgozák és jobban figy 

lek" /К, B./. Egy jeles tanúié: "A csoportmunkának

• ♦ •

az az előnye, hogy mindenki dolgozik, 

tanulók ilyenkor jobban érezhetik, hogy egy közös
ség tsgjai, mert ők is Ugyanúgy feladatot kapnak"
/S, t*/, Egyéb vélemények: "A csoportmunkán közösen

a jobb tanulók tudnak se
gíteni a gyengébb tanulóknak" /7. M./. "Véleménye
met kinyilváníthatom, hibás nézetemet korrigálni le

het. Egy-egy témát alaposabban is megismerhetünk, A

a gyengébb• • •

végezzük a feladatokat, • • I
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gyengébbeket is masukkal regadják az erősebbek"
/М. 2te.A "Azért, mert Így összesítjük в tudásunkat, 

ép igy aktívabb vagyok" /D. B./.
A nyolcadik osztályban, ahol az évek porén о 

legtöbbször fordult éld mér e шпкеЛ>гпш, ez osztály- 

közösség is szilárdabb, kiesé közelit egymáshoz a 

csoport inunkét választó ép a csoportmunkáról poziti

ven nyilatkozók számai 18 illetve 27 ez a szám, A 

csoportmunka aellett szálé érveik is bővülnek. Né
hány vélemény a sok közöl. "Egymáeközt meg tudjuk vi~

a csoporttá.'"*ok általában igyekez
nek, hogy e többiek lássák, hogy dk is tudnak. Az e- 

setleger pontszerzésre nyílé alkalom ir sarkallja d- 

ket. Nem egyoldalú a munka, mindenki beleszólhat, 

mindenki bizonyíthat" /К. B.A "A csoportmunka elő
nye szerintem, hogy mindegyik csoport s maga témá
ját tökéletesen megtanulja" /Cs. A./, "Azért, mert 

érdekesebb, tudunk rajta vitatkozni" /С, Cs./. "Tu
dásunkat összeadjuk, halljuk egymás véleményét, fej
leszti a gondolkodó képességet, logikát" /А. 8./, 

"Azért, mert csoportban sokkal jobb dolgozni. Kö
zösen csináljuk meg a feladatokat és utána közösen 

ismertetjük. Mindenki egyformán érvényesölhet..•"
/М. T.A Sorolhatnánk még a tanulók véleményét, me

lyek mind-mind megerősítik a csoportmunka pozitív

tutni a kérdéseket
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cserepét as aktató-nevelőmunkában.
Ugyanakkor saját bőrükön tapasztalják hátrá

nyait is* Szerintük ezek © következek:
’’Szerintem a csoportmunka erak maximális akti

vitással, munkakedvvel eredményér" /Р. Gy./.
Hátránya viszont az, hogy в többi csoport raun-

" zerintem e csoport-
• t •

kdjét kevésbé tudja" /Г. Át*/* 

munka nem előnyös, mert a csoportok nem nagyon fi
gyelne-. egy iáé munkájára, csak a magúkét tökéletesí
tik“ /X. Á./. "Ha nehezebben érthető az anyagrész, 
jopb ha a tanár magyaráz” /&• u./. Hrzerintem a cso
portmunka csak fegyelmezett gyerekek között megvá

lás! that é# be а ad osztályunk nem mondhat6 mindig 

fegyelmezettnek" /b. л./.
tízek a problémák valósak, jeleztük is őket, de 

a nevelő /wiidos pedagógiai szervezőmunkáié, igénvec
szakmai tudása, nagy ja következetes követelmónveket
kívánó au-.,-atart éra esetón nagy .. í. t 'kben csökkenthe
tők. Semmiképp sem szabad, hogy elvegyék a kedvét a 

csoportmunka alkalmazásától, hiszen pozitiv hatásai 

az oktatómunkában, a tanulók nevelésében jelentősek* 

3. jsszenzés

Az oktatásban alkalmazott eok-sok módszer közül 

néhányat emeltünk ki. Természetesen a feleorolt el

járások egyike sem fetisizálható vagy abszolutizál-
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hrtá, s nem jelentheti в többi — © dolgozatból ki

maradt •— módszer háttérbe ezoritó^t. "A tanár 

meghatározd összetevők számbavételével mega alakítja
ki az adott tanítári egységre érvényes legmegfelelőbb

«93

©

A tanítási 'rák legtöbbjén több el
járás koEbináci'ját alkalmazzuk* A tanár személyisé
ge, a tanítási egység tartalmi, logikai rendje, az 

éra didaktikai, nevelési, képzési célja, a tanulók 

életkori sajátosságai, értelmi szintje mind-mind fon
tos szerepet tölt be az ép~-en alkalmazni kivont mód
szer kiválasztásánál, ~;5gia — a következők alapján —, 

úgy gondoljuk, ко у napjainv oktató-nevelő nunk^j-*- 

bqn fontos helyet, kell з1**о ~lr.ini a nz vkeek a? en já

rásoknak, melyek tanul'к Ön^ll ' iamoret^zerrés^-re 

énülnek:

1. Változik, fejlődik a társadalom, ári lép
tekkel ^ejlŐdnek a tudományok* az oktatás mód-

kombinációt.

/

sze~- : •- sem merevedhetnek -:ie .
2. Változik, nő a tfr^edslon elvárára az ir olfi i-

rá:y ábr,n:
a/ Váljék nevelő i s к о 1 á v •'. Tehát olyan módsze

reket kell egyre inkább alkalmaznunk, melyek 

jelentős szerepet játszanak © tanulók szemé

lyiségének formáláséban. Formálja, alakítsa 

a tanulók marxista-leninista világnézetét;

- ;-~*v\
\

%■-A •V ■
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Ь/ Tegye lehetővé ez önálló ismeretezsrzóet, 

eg Ismeretek alkotó »ódon vpIÓ felhaszná
lását ;

с/ A könöesőgben, в kSzőgrágórt dolgozni akaró 

felnőttek válómat: belőlük.’, 
d/ Logikus уon lolkod.őr n~d legyen jellemző rájuk.

3. A kíeelŐadárok eredménye; en egészíthetik ki 
tartalmilag is s feldolgozandó tanítási egv- 

eéget, közrejátszhatnak ez őre nevelési céljai
nak megvalősi t ásóben, pozitív hatást gyakorol
hatnak ez elkészítő Ős a többi tanuló személyi
sége formálásában,

ő. á urirr.lfpokt г tankönyvi m**-yo~-*!>~>ldc'lyo;zác 

negyeárt <kben hozzájárulnak a helyes tanulőri 
nódrzer kiélakitősőhoz} г lőnyeg kiemelését 

vagy a meglövő ismeretek rendszerbe foglalá
sát kívánják meg.

5. Olyan e^ jórás ir fontos, ahol a. gyengébb tanu
lók is sikeréin bnvhez jutnak: a tankönyvi sz5-
vogfeldolgoz le, a ceoportmunka erre is alkalmas. 

6. Ugyanakkor a legjobbaknak is módot kell nyújta
nunk arra, hogy к áper-e őröknek a leginkább meg
felelő fel1 ->t ->t kanvr bo* tskozharmn ki tehet

ségük. Ügy szabad előadásmódban tartott, szép 

kiselőadás alkalmas erre!



- 119 -

7* Ezekkel ez eljárásokkal az olvasás iránti ér
deklődés felkeltése is sokkal intenzivebben tör

ténhet, hiszen az órán a kezükbe vehetik a kü
lönböző könyveket, dolgoznak vele /csoportmun
ka/, vagy megmutatjuk nekik /kiselőadás esetén 

mindig azt a könyvet, amely alapján © tanuló fel
készült/, ez előbb s jobban inspirálja őket az 

olvasásra, mint a cimek puszta felsorolása.
8. Alkalmasak ezek az eljárások s politikai, társa

dalmi kérdések iránti érdeklődés felkeltésére
is, hiszen az egyes feladatok megoldása igényli 
a tanulók ilyen irányú ismereteit is.

9. A tanitási órán kivül adott feladatok egyrészt
alkalmasak uj ismeretek szerzésére, másrészt ar
ra, hogy az egyéb utón szerzett ismereteik /új

ságolvasás, televizié nézés, országjárás/ beé
püljenek meglévő ismereteik rendszerébe s igy 

helye© irányban formálják történelemszemléletüket.

10. Elavult az a nézet, hogy az iskola elvégzésével 
— bármilyen fokú 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-
ránvulnia. hogy erre képessé tegye tanulóinkat.

Mindezek egész társadalmunk számára fontosak. Ma
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szakét e tanulókat, oktatjuk, neveljük, akik holnap 

tersedaInunk építői, irányitól lesznek, -Ezért fon

tos hangsúlyoznunk, hogy nem lehet “divat" egy-egy 

eljárást mindenkor esek az eszköz szerepét tólthe-

ti be; a célt az ismereteket alkotó caódon felhasz
nálni tudó, a társedalostórt aktivan munkálkodó kö
zösségi emberek nevelése.
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jeoyzeтек

1* Nagy Sándor: Didaktika* 133. 1.
2. üo, 139. 1.
3. Dr. Nagy Erzsébet: Tanári kézikönyv a történelem 

tanításához az általános iskolák 7. osztályában. 

Tankönyv ki add. tip. 1971. Könyve sok ötletet adhat.
4. A számok a 7. osztályos tankönyv ugyanezen számok

kal jelölt tanítási egységeire vonatkoznak.
5. Petrik János: Tanári kézikönyv a történelem taní

tásához az általános iskolák 8. osztályában ciraü 

könyvét hasznosan forgathatjuk.
6. A számok a 3. osztályos tankönyv ugyanezen szá

mokkal jelölt tanítási egységeire vonatkoznak.
7« Történelem az általános iskola 7. osztálya számára* 

Tizenegyedik, átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadd.
Bp. tankönyv beosztása alapján.

8. Képes történelmi atlasz.
9. Történelem sz általános iskola 8. osztálya számá

ra, tizedik, javított kiadás. Tankönyvkiadd. Bp. 
tankönyv alapján,

10. A Szovjetunió harcé a kollektiv biztonságért cimü 

magnetofonszalag részlete.
11. Foglalkozik a problémával bővebben Sári Gyusztáv: 

Szövegfeldolgozás az általános iskolai történe
lem órákon. Tankönyvkiadd. 3p* 1973.
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12. Ir. Szebenyi Péter; Feledetek - Módszerek - iász- 

közök. Tenkönyvkiaőó. Bp, 1973. 2Q0-2U1. 1.
13. Dr, Buzi? László: A csoportmunka, lenkönyvki- 

edó. Bp. 1974. 112. 1.
14. Dr. Bábosik István - Dr. Nádasi jsáriaí Az okta

tóé szervezeti formáinak nevelőhatára. Pedagógiai 
Szemle. 1967. 6. ez. 567. 1.

15. Dr. Bábosiк István - S3. Dr. Nádaei ;«árias közve
tett ráhatás © csoportmunkában. Tankönyvkiadd. Bp* 

1975. 35. 1.
16. Búzás i. a. 109. 1.
17* Búzás i. m. 1:9б. 1.
18. Búzás i. та. 260. 1.
19. Wary L. Horthwey - Lindsey Weld; Hogyan késrit- 

sünk szociometriái felmérést? A pedagógia idősze

rű kérdései külföldön. Szociometria az iskolában. 
Tankönyvkiadó. Bp. 1971.

80. A csoportmunkáé ór© mozzanataival óraleirás ke
retében foglalkozunk. Itt csak egyes problémát!- 

fcus, az irodalomban másképp értelmezett részét 

érintjük.
21. Búzás i. m. 166. 1.
22. Más módszert javasol ez irodalomérák csoportmun

kájához Dr. Horv'th 'redeonnéj Csoportmunka az 

általános iskolai irodalomórán. Tankönyvkiedó.

Bp. 1973. 23. 1.

•*
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talc, hogy a maguk területén ék réjik ki *9 

hajtsak be m adót• De arait a király órabérei 
hajtottak bo, kézen-közön as is elkopott* На 

nem máoén, akkor magának a kincs tárosnak s ke
zén* "
Oö.: 127-123. 1.
A fenti szöveg a feladatlapon szerepel, segít
ségével válaszolnák a tanulók о ?/Ъ kérdésre.

34. Но.
U5* TörtSnelmi Olvasókönyv II* kötet. Tankönyvki

adó* ap*
36. Dr. oecnyC isiklís. Történetek s középkorból. Tör

ténelmi olvas ókönyv os élteiáno© iskola 6, osz
tálya tanulói számáré. Tankönyvkiadó, típ.
^engyel Balázs: A török Magyarországon. Magyar- 

ország а XVI—XVII. században. Bp. 1973.
33. Но. 102. 1.: "Vagy másfél éves diplomáciai küzde

lem árán — miközben Érsekújvár őrén vára is a 

kesébe került ©nélkül, hogy a töröknek ét kellett 

volna adnia, s hajdúi “rábeszélésként“ az osztrák 

tartományokat égették — végöl elértő, hogy Pré- 

gában mdolf ranksor ellenállásével szemben © ké
szölé peloteforradelom rákényszerült feltételei
nek elfogadéráras megkötötték vele 1606-ban a 

bécsi ée rúég az év végén a törö ikel a zsitvato—

37.

/
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roki bakáit, г az?,el a tizenöt éves háború, а aa- 

gyerség nemzeti jogait letíprd Habsburg-admi
nisztráció tel jer vereségével kárait. **

39. Képér történelmi atlasz.
40. A hetedik osztályos feladatlapoknál в tankönyv 

jelzőn a "Történelem as általános iskola 7. orz-
tálya számira. Tizenegyedik, átdolgozott kiadás*, 
Tankönyvkiadf,, bp. * cinO könyvre vonatkozik.

ind or: Haza ős halad őr. л ™4*o:r’!v,*zdel-41. fekete
,nek ?ora. Képes Történőién. Bp. 1969.

42. Во.
43. tfo.
44. Uc.
45» a diapozitív képek a 7. osztályos törtőnelemtani- 

tár ráesőre készült diapozitív r orozrtbdl vei k.

46. az előbbi szöveget trrtalmerrza a feladatlap*
"Az afrikéi kultúra régebbi ez európainál. Adri
kéi tál öltöny a hegedű, a gitár, e fúvóin, n ei

tere ős as afrikaiak mivei azok ez idős zárnit 'runk 

eldtt több mint 10 ezer ívvel kdazült rajzok a 

Szahara ra^lyőn, amelyeket a raoi kőozdmüvőrsei Ö- 

rökbeerű alkot ároknak tartanak." V, M. Trevínrzkiji 
KrbezolgáV bz uj világban. 1964. 53. 1.

47. Uo. 63c 1.: "Afrikában пега voltak oly főnyied te
lepülések, 4b nem halmozódtak •"'el oly hat г Irans
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tömegben ай értékek a fejedelmi kincstárakban, 

mint Azéiában. Afrikában az egyetlen érték az 

európaiak számára csakis a lakosság lehetett. A 

"fekete" földrészen virágzott a rabszolgákérés- 

kedelem.**
48. Uo. 68. l.i "Az egész afrikai partvidék rabszol- 

gapiaccá vált# A legnagyobb forgalmat e nyugati 
partvidéken, legfőképpen a Guineai-öböl mentén 

bonyolították le. Csaknem 300 évig százával jöt- 

teic-mentek szünet nélkül a hajók Afrika és Ame
rika között. Hosrzu sorokban vonultok a négerek 

a kontinens belsejéből © partok felé. Szorosan 

egymáshoz erősítették őket."

49. ITo. 92. 95# l»s "A négerek főként a mezőgazdaság
ban, a trópusi és szubtrópusi növényeket termesz
tő ültetvényeken dolgoztak. A gyapot, a dohány, 
az indigó, a ksucsuk, a kévé vilégméret(3 termesz
tése csakis a néger rabszolgák munkájának köszön
hető. Nehezebb sorsuk volt a néger rabszolgáknak 

© bányékben. A perui ércbányákban ugyanolyan mó
don dolgoztak, mint évezredesekéi ezelőtt ez e- 

gyiptomi bányákban. Sok rabszolga végzett házimun
kát is • n

50. Szalagoslkokon a következő szavakat kapták a ta

nulók! Kreolok, keverék, indián, spanyolok, nége-
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reiz, Bél-Amerika, függetlenségi háború, függet
len kapitalista államok.

51. A Bolivár Simonról szóld kiselőadás © feledetok 

megbeszélésénél hangzik el* /Csáp Attila: Simon 

Bolivár. Bp. 197*5./
52. А шлк«1ар az alábbi szöveget it tartrlinassza:

"A terjeszkedő fehdr leköss ág, mint « duvadat ir
totta az indiánokat, az őslakosságot. Az indiá
nok aok helyen e vadonba menekültek, vagy az *‘uj 
honfoglalók* nyugatra terelték ókét* 1333-ban pl* 

14 ezer embert hajtottak nyugat felé, s а "köny- 

nyem utján“ 10 ezer elpusztult közölük.H
33. Szöveges applikációk: Észak, Dél, föld, alacsony

vám, aiagas vám, rabszolga, 

bérmunkáé, föld, polgárhá
ború, ügyes nit illaaok*

54* á támlái kiselőadás Lincoln Ábraháaról egál*
/7. M. Tr&vinszkij* HabozoIgák az uj világban.

Hp. 1964./

55. üo* 247. l.i Az alábbi szöveg alapján dolgoznak a 

tanulók:
1361* április 12-én e déliek támadóéba len

dültek, a elfoglalták a Samter-erődÖt, a délvi
dék utolad erődjét, a-üely még kormánykézen volt. 

Érzaknak nem volt hadserege, nemesek támadási tér-

• 00
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vs5 nem volt, de még védelmi terv® sem. Az egye
seit /.llemok fővárérát, WeshJngtont ez ellenség 

csaknem elvágta fezektőlj pereről-perere várták 

élést át. A déllel: kezében volt a hadsereg* A 

tiszteknek legalább 80 %-b támogatta. A szerény 

létгzárna szövetségi haderőt Ír a délvidék egy 

pontján Isaaponto*itották, ott aztán a háború 

első napjaiban mindjárt bekerítették. A déli had
sereg gerincét a gyermekkoraktéi kezdve fegyver
hez és léhoz szokott ültetvényes csemeték alkot
ták. A háború eled felét Dél — Lee tábornok ve
zetésével — megás színvonalon harcolta végig**

56. Az alábbi szöveg alapján válaszolnék /TTo.í 256* 1./ 

*'A^ elnök 1362. szeptember ?2-éa eltörölte a rab
szolgaságot. törvénybe kimondták, hogy c nyuga
ti földeket fel kell osztani a farmerek között. 

1862-ben engedélyezték, hogy a négerek is belép
hessenek a hadseregbe, átszervezték © hadsereget,
n főparenoeiok Grant tábornok lett."

57. A mellékelt applikációi érzek győzelme.
53. к mellékelt applikációi nagy tőkés fellendülés.
59* A 8. ocztélyoe munkalapoknál e tankönyv megjelö

lés a történelem az általános iskola 8. osztálya 

számára, tizedik, javított kiadás. Tankönyvkiadó, 
típ. cimü könyvre utal.
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6j. А munkaláp ez alábbi szöveget is tartalmaase:
"Elszegényedtünk, elnyomnak síinket, erőinket meg
haladó munkával terhelnek meg, mindenki szidal
maz bennünket, nem ismernek el embernek bennün- 

ket, úgy bánnak velünk, mint rabszolgákkal, akik
nek keserű sorsukat tűrniük és hallgatniuk kell...*' 
Történelmi Olvasókönyv XV/1, Forrásézemelvények 

154* 1*
61« Az alábbi szöveg is segíti a válaszadást«

"A munkaórák számát napi 3 órára csökkentsék, az 

asszonyok munkabérét emeljék fel napi egy rubel
re! Szüntessék meg a túlórázást, ás épiteék úgy 

a munkahelyet, hogy ne szerezzünk benne halálos 

betegséget!" Uo. 135. 1.
62, A következő applikációt kellett kiválogatniuk* 

háború, nyomor, zsarnokság, béke, demokratikus 

köztársaság, cárizaus megdöntése, föld, bér.
A tanulók a következőképpen rakták fel ás jelöl
ték az összefüggéseket*

Okait 
Háború 

Nyomor 

Zsarnokság

Céljai*
^ béke 

-> föld, bér 

-> cárizmus megdöntése, 
demokratikus köztár
saság.
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63, A diakép, mely "Diapozitivek az általános Isko
la számára* sorozatból való, a "Térés vasárnap" 

eseményére utal.
64. az applikáció, melyet ki kellett választaniuk* 

Szovjetek, általános politikai sztrájk, fegyve

res felkelés.
65« A "Patyomkin páncélos" cimS diefilmből kivágott 

áiakockák alapján és Dürr Béla ér Nagy Erzsébet* 

Történetek a legújabb korbél, Tankönyvkiadó. Bp. 

25-27. 1. Történelmi olvasókönyv az általános 

iskola 8. osztályos tanúiéi számára c. könyvbél 
dolgozik a csoport.

66. Az alábbi idézetet is használják a tanulók*
"A földtulajdon gyökeres felosztása a paraszt
ság javára és demokratikus köztársaság megváló

éi táse, az Önkényuralom elleni harc a szocialis
ták feladata."

67. Az applikáción lévé szöveg* polgári demokratikus 

forradalom.

68. A feladatok megoldása után a mágneses táblán a 

következő vázlat alakult ki*
A munkásosztály első forradalma Oroszországban

Célok*
béke

> föld, béremelés
-> cárizmus megszün

tetése
demokratikus köz
társaság

1905* polgári demokratikus forradalom* 

általános politikai sztrájk 
Szovjetek
fegyveres felkelés.

Okok*
háború
nyomor
zsarnokság



- 151 -

А схш még аз óra célkitűzésénél e táblára ke
rült, аз évezámot — szokás szerint — pirossal 
jelöljük © vázlatban,

63. A munkalap a következő szöveget tartalmast©í
a/ "A katonai vezetés csődje miatt a magyar 

nemzetiségű katonák veszteségei halottak
ban és sebesültekben lényegesen magasabbak 

voltak, mint ©z osztrák és más nenzetisá- 

güeké. A Monarchia hadvezetése nagy elő
szeretettel vetette harcbe a magyar nemze
tiségű csapatokat ott, ahol a haditechnika 

hiányát, az ágjmkat és a géppuskákat ember
áldozattal kellett pótolni#
Amikor a tisztek mindenütt és mindennek a 

színét-javát kapták, akkor в katonák kop
laltak, and. legjobban keltette bennük az 

elégedetlenséget,"
Zalka miklés: Mindenkihez, Móra Ferenc könyv
kiadó. üp. 1974. 14. 1. 

b/ "A férf*iak a fronton voltak, a földeket a 

gyerekek és asszonyok művelték, a búza és 

rozs termés 1917-ben az utolsó békeévben be
takarított mennyiségnek a fele volt csak. 

Mindennapos jelenséggé vált, hogy az embe
rek éhen haltak. A termelés áriáéi méretű
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csökkenése e spekulánsok ée ez Üzérkedők 

számára kedvező volt.**
Uű.j 19. 1.

с/ "A műnk41 taták, akiknek évi tiz- meg száz-* 

ezer koronás hasznokat hozott в háborús 

termelés meg a spekuláció, a hatóságokhoz 

fordultak, hogy helyezzék üzemeiket katonai 
ellenőrzés alá. A katonai parancsnokok meg
akadályoztak a munkások szervezkedését, le
törték a béremelési követeléseket, fogana
tosított ék a hadbirócuági eljárásokat в rend
bontók ellen.**
Uo.: 20. 1.

70. A munkalápon lévő szöveg alapján adták meg a vá- 

l©f zt:
"Az elégedetlen és forrongó hangúiét erősödését 
meggyorsított© és tudatos irányba terelte a pro
letárforradalom győzelme Qroszországben. Hinnék 

legközvetlenebb, legazemléltetőbb hirdetői és 

terjesztői az Oroszországból hazatért hadifoglyok 

voltak. A fogságból hazatértek lelke a bolset»iz- 

raus tanaival volt megfertőzve. Nyilvánosan nem 

hirdették, ellenben sokat meséltek tapasztalataik
ról, © bolsevizraus igazságairól, ami a nép lelkét 

megnyerte• Nyíltan kijelentették, hogy őket hi4-
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be viszik ki a harcterekre, Ck már harcolni nem 

fognak. Vagy azárt harcoljanak, hogy az urak még 

jobban megzeirosodjenek?
A hazatért hadifoglyok tehát nagy befolyásáéi 
birtok a népre, vezették annak harcát a régi rend 

ellen.*
Réti Lászlót lgу l<*tta az ellenség. 3p, 1961.
26. 44. 1.

71. A szövegbeliéklet s
"Csak néhánysn tartottak ki ellenzéki elveik mel
lett, élökön gráf károlyi Mihállyal. Károlyi Mi
hály földesur volt, egy harmincezer holdas hit- 

biaoaány birtokosé, ás 1916-ben háboruellenee, 
pacifista programmal lépett fel. Politikai tevé
kenysége a februári orosz forradalmi felkelés га- 

tán élénkült meg, amikor a háborút viseld töme
geken egyre inkább elhatelmarodott a békevágy,
Mem akart forradalmat - nyugati tipusu demokrá
ciát hirdetett. Németellenee volt - a németekkel 
val<5 szövetség felbontását és antantbarát politi
kát javasolt s királynak."
Zalka Mikidéi Mindenkihez! A Magyar Tanácsköztár
saság története. Bp. 1974. 56. 1.

72. Szövegmellékleti

*A Nemzeti Tanács célja végeredményben ugyanaz
volt, mint a többi nemzetiség haeonlé intézményé-
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neki elvonni и tömegeket © boleévizmus kiveté
sének példájátél, s nz egyre terebélyesedő népi, 

forradalmi mozgalmakét megakasztani a burzsoé 

nemzeti állam megteremtésénél. A Nemzeti Tanács 

vezetői ebben reménykedtek, hogy meggyőzik e ki
rályt a változások szükségességéről, és erőszak 

nélkül, alkotmányos utón vehetik ét az ország ve
zetését, s valéeithatjáfc meg célkitűzéseiket...H 

üo. 57-33* 1.
73. Szöveg-melléklet j

"Egészen meg voltunk döbbenve. Mi nem a?certuk még 

átverni! a hatalmat; mi szervezni akartuk erőin
ket. Be eközben már ar, egész forradalom ki fejlő-

szállt ék meg a persnesnok- 

ségőket, kaszárnyákat, majd a telefonközpontokat 

és e Főpoetát. A nép mse© csinálta meg a '"orra- 

dalmát, a nép maga vette kezébe a hatalmat, és 

adta át a Nemzeti Tanácsnok" - irta Károlyi Mihály 

az emlékiratóiban, 

üo. 44* 1.
74. özövegmellékletf

"Munkásokf Katonák! Polgárok! Elvtársak!

1918. november lt>én ©z oroszországi Munkás-Ka

tona- és Paraszttsnácsok központi végrehajt^ bi

zottság© megbízásábél Szverdlov elvtárs népbíz-

dött. Kgymáe után • t »
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toe Moszkvái в Magyar forradalmi kormányhoz 

1051/5/11/10* szám platt egy nyolcszáz szavas 

szikrátéviretut küldött a 'felszabadult népek ré
szére. A táviratban üdvözli a megyár forradalmi 
kormányt••• Figyelmezteti egyúttal a fel?zab 

dúlt népeket, hogy e forrodalminak tutatkozd 

burzsoázia által rie engedjék magukat félrevezet
ni, mert a forradalom cask akkor mondhatd ered- 

ményerneK:, ha в dolgozd nép uralmával végződik* 

Ezt a népnek küldött üzenetet a titkoa diplomá
ciát eltörld népkormány előttünk mindmáig elhall
gatta* Követeljük, hogy hozzák azt azonnal, azé 

szerinti szövegében nyilvánosságra!
Legyen vége a titokzatos mesterkedésnek!
Sorsunkat magunk akarjuk intézni!
Szocialista köztársaságot akarunk!

A forradalmi szocialisták.*
ITo.s 50. 1.

75. a kérdésekre a tanalék a Képes Történelem soro
zati Fekete Gyula: Fortélyos félelem igazgat. Ma
gyarország 1919-1945 között. Mára Ferenc Könyv
kiadd,. úp. 1974. című könyve alapján válaszolnák*
36-57* 1 

76* Uo.j 46* 1*

77. üo.j 40. 44* 1*
78* Uo.t 44* 1#

38. 1*•»
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79* - 1935 tavas: áa Béaetországban bevezették as ál-* 

talános hadkötelezettséget /est a békeeserződás 

megtiltotta/,
- 550 ezer katonája volt /& békésserzddés csak
100 ezret engedélyezett/,
- hadihaj élest épített, légierejét fejlesztette 

80* ICC jelölés 2>* Major Idára: Lángoló világ. A má

sodik világháború története. 3p, 1967. cimft köny

vére Utíl,

• • *

uj vezetőt küldtek a cseh tartomány Síére: 

Höinhardt Heydrichet, a Gestapo helyette® veze
tőjét* Heydrieh aszal kezdte uj munkakörét, hogy 

a legcsekélyebb rendzavarásért túszokat szedetett, 

ás tömegkivágzéseket rendelt el. A prágaiak csak 

igy nevezték: a hóhér*
1942* május 27-én reggel kát csehszlovák hazafi, 

Jan lűibis és Josef Gabcik Prága külvárosában tű
sét nyitott a prágai vár felé autózó Heydrichre 

Heydrieh néhány nap múlva belehalt sérülésébe.n 

lío.i 120. 1.

81. " * * *

** *

32. üo.
85. Uo.
84. Uo.
85. Vámos Imre: Történelmi csatatereken. Bp# I960. 

113. 1.
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36, Az alóobi szöveg áll a munkalapom
" bevezetik a jegyrendezert, a hústalan napokat. 
Hosszú sorok állnak az élelmiszerüzletek előtt, 

шег! jegyre sem jut zeir, hue, tej. Majd a kát 

hústalan napból három lesz, s a fejadag is csek
ken. 1. 42 elején már jév&l kevesebb, mint Német
országban, ahová pedig évről évre több élelmi
szert kell szállítanunk; a napi kenyér 36, a ha
vi cukor 412, a havi zsir 107 grammal kevesebb 

nálunk, átlagosan egy főre számítva. **
■dl’. Fekete Gyula; Fortélyon félelem igazgat. bp. 

1974* 128. 1.
37* Uo.* 136-137. 1.
88. Jan Piiat: Mahatma Gandhi. Hp. 1969.
83* kende István* Nyolcvannyole háború. 1343-1967*

1963.
90* Gil Green; Forradalom kubai mádra. 1972.
91* Közel—iColet. 1966.
92# Dr. aáboeik István - ш» Dr. TTádasi Mária; Közve

tett ráhatás a csoportmunkában. Hp. 1975. 50-55* 1*
93* Hagy Sándor; Az oktatási folyamat strukturális 

kérdései. Magyar Pedagógia. 1963. 1* ez. 7. 1.
94* -Üt készítsünk, mit rajzoljunk történelem érára? 

Szerk.* Vladár Srvin. Hp. 1970*
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95. A* 1. számú melléklet alapján kapott válaszok 

kerültem feldolgozásra.
96# A 2. számú melléklet ©lapján készült a feldolgo

zás*
97. A tanulók válaszaiban a frontális feldolgozással 

keveredett ez a módszer; Így reálisabb, ha ósz- 

ßzevonjuK a kettőt, ugyanié történelem órákon 

nem jellemző a tanári magyarázat tuleulya.
98. Szabó Károlyi űondolkodásfejlesztő történelea- 

tanitáa.
bp* 1971. 6ő. 1.
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1, ez. melléklet

A tanárokhoz intézett kérdések;

Jelölje meg, hory a tanulók tűdére szempontjából 
melyik órát tartja hatékonyabbnakJ

- tanéri magyarázat tuleulya,
- frontális feldolgozás,
- Önálló munka,
- csoportmunkán alapuló óra?

1.

A csoportmunkáról mi a véleménye?2.

Milyen csoportot tért jóneki

- caak fiuk,
- csak lányok,
- jó tanulók,
- gyengébbek,
- fiuk, lányok, jók, gyengéd vegyesen vannak 

benne?

%

Miért?

Milyen tulajdonságokkal rendelkező tanulót jelöl 
csoportvezetőnek?

4.

5* Egy tanévben hány csoportmunkán alapuló órát tervez?

6* Hány tanulóból álló csoportot alakit?
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2* ss. melléklet

A tanúikhoz intézett kérdések*

1. .milyen jellegű érén érzed ezt, hogy többet tanulsz? 

Húzd elé © véler ztl
- tanári magyarázat ven túlsúlyban,
- te is szét kapsz,
- önállóan dolgozol,
- csoportban dolgoztok*

2* Indokold meg ezt e választ, amelyet aláhúztálI

3* Ha nem a csoportmunkát választottad, Írd le, sze
rinted milyen alapvető különbségeket jelent a cso
portmunka n téobihez képért, mi az előnye ennek ® 

tarailék öeezeséégét tekintve?

4. milyen csoportben dolgoznál szívesen?
- csak fiúit,

- csak lányok,
- vegye*,
- jő tanul ők,
- gyengébbek,
- erősebbek, gyengébbek, fiuk, lányok vegyeeen van

nak benne*
Indokold meg a válaszodI
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5. Állíts бо&яе egy erspartet, melyben szívesen öol- 

gotnél, jelöld meg e ersportvezetőt isi

6« Miért est a tanulót jelöltöd? Szerinted а eesport
vezetőnek milyen tulajdonságokkal kell rendelkez
nie?
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