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BEVEZETŐ
A 3 éves szakközépiskolában (korábban: szakiskolák) az iskolatípus átalakítását követően a
közismereti tantárgyak óraszámai jelentős mértékben csökkentek. A testnevelés (heti 5 óra)
és az idegen nyelv (heti 2 óra) tantárgyak kivételével minden tantárgy esetében heti 1 óra áll
a tantárgyak tanító pedagógus rendelkezésére.
A közismereti program kialakítását két alapvető célkitűzés határozta meg:
a. a közismereti program integráló tényezőjévé a hagyományos osztályfőnöki óra
helyett az un. osztályközösség-építő program lépett.
b. a hagyományos közismereti tárgyak mindegyikének megjelenítésre– épen a
tanórák alacsony száma miatt – nem volt mód, ezért a tantárgyakhoz köthető
tartalmak komplex módon jelennek meg oly módon, ahogy az alábbi táblázat
„A” eleme tartalmazza.
A tankönyvbe a testnevelés és az idegen nyelv kivételével minden tantárgy bekerült.
(„B” elem).
1. táblázat A: A szakközépiskolai közismereti tanterv szerkezete B. A szakiskolai tankönyv
szerkezete

Természetismeret
Társadalomismeret

Irodalomnyelv/tan/
kommunikáció művészetek

Természetismeret

Irodalomnyelv/tan/
kommunikáció művészetek

Osztályközösségépítő

Osztályközösségépítő

program

program

Idegen nyelv

Testnevelés

Matematika

Matematika
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A tankönyv tartalmi elemeit és azok konkrét céljait az alábbi keretes szöveg tartalmazza.
Osztályközösség-építő program – a közösségi szellemiség megerősítése, egyéni tanulási motivációk elősegítése.
Matematika – számolási képességek továbbfejlesztése, a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen alapok elsajátítása.
Természetismeret – a komplex és gyakorlatias szemléletű természetismereti, egészségnevelési szokások kialakítása.
KOMA–program – kommunikációs képességek fejlesztése, a magyar nyelv és irodalom, médiatudatosság kialakítása.
Történelem–társadalomismeret–jelenismeret – nemzeti azonosságtudat és az európaiság összekapcsolódása, az állampolgári ismeretek feldolgozása.
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA
A szakközépiskolák számára készült közismereti tankönyv - szerkezetét és tartalmi elemeit is
tekintve – eltér a hagyományos, a hazai köznevelési rendszerben leginkább elterjedt egy tankönyv –egy tantárgy –(egy tanár) koncepciótól. Ennek a megoldásnak szakmai –pedagógiai
szempontból messzemenő következményeivel kell annak az intézménynek számolnia, amely
pedagógiai programját (részben) erre a tankönyvre építi.
A több tantárgy (természetismeret, OKÉ –és KOMA –program) esetében is jelentkező
komplexitást az eredményezi, hogy olyan tartalmi elemek kerültek egy „tantárgy” keretei
közé, amelyek általában külön tantárgyakban tanítottak. Ennek – és erre már a bevezetőben
utaltunk – alapvetően az volt az oka, hogy a korábbiakhoz képest erőteljesen csökkent a közismereti órák száma. A rendelkezésre álló időkeretben csak az integratív megoldás alkalmazásával lehetett esély arra, hogy a Nat által meghatározott tartalmak nagyobb hányada közvetíthető legyen a tanulók számára.
Az iskolavezetés részéről fontos szakmai döntések meghozatalára volt szükség a tankönyv bevezetése előtt. Mivel alapvetően „kikerült” a programból a klasszikus természettudományos tárgyak együttese (kémia, fizika, biológia, földrajz), valamint nem vált el egymástól
tantárgyi keretekben az irodalom/nyelvtan/média/tömegkommunikáció és a (szép)művészeti
ismeretek, ezért kulcsfontosságúvá vált, hogy egy-egy osztályban kik fogják az egyes területeket tanítani. Egyfajta megoldást jelenthetett az, ha az integrált tartalmakat felbontva, azokhoz
órákat rendelve a területhez értő, arra képesített pedagógusokkal látatták volna el a feladatokat, de az is megfelelő megoldás lehetett, ha egy-egy terület közvetítésére egy-egy személy
készül fel. Erre leginkább az OKÉ –és KOMA –programban mutatkozott esély, legkevésbé a
komplex természetismeret esetében.
A tanulók szempontjából talán az lehetett (volna) a szokatlan, hogy egy-egy tantárgyat
az adott évben több pedagógus tanít.
Bármelyik megoldás mellett is döntött az iskolavezetés, a siker kulcsát az jelenthette,
ha az egy osztályban tanító pedagógusok az adott tanév tervezését együttesen végzik el. Erre
elsősorban azért volt szükség, hogy az egyes tantárgyak (műveltségterületek) közötti tartalmi
kapcsolatokat kihasználva – elkerülve a szükségtelen átfedéseket – többlet-időhöz jussanak.
Módszertani – szakmai szempontból a kollektív tervezés megvalósítása jelentős kihívást jelentett a tantestületek számára.
Ami a történelem –társadalomismeret tantárgyat illeti, itt szakmai szempontból talán
egyszerűbb volt a helyzet. A történelem szakra képesített pedagógusok számára a társadalomismeret tanítása nem volt ismeretlen terep. Elsősorban ennek a területnek a tanítása azt igényelte, hogy felelevenítsék alapvető szociológiai/politológiai ismereteiket.
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II. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA
II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások
A tantárgy tervezésekor két alapelvet tartottunk szem előtt:
 Alapvetően megtartottuk a kronologikus megközelítést, s igyekeztünk azokra az
eseményekre, jelenségekre felhívni a figyelmet, amelyek alkalmasak lehetnek a tanulók figyelmének és érdeklődésének a felkeltésére.
 A társadalomismereti anyagot nemcsak technikai okokból helyeztük el a történelmi
fejezetek mögött, hanem időrendi okok miatt is, mert az ott tárgyalt kérdések
mindegyike a mai Magyarországról szól.
 A fenti két elvet a második kötetben is követtük, csupán annyi változtatást tettünk,
hogy jobban vegyítettük azokat a fejezeteket, amelyek „történelmi” és társadalomismereti/állampolgári tartalmi elemeket tartalmaznak.
Magunk is komoly problémának látjuk azt, hogy a hely- és időhiány miatt erősen „Európa-centrikus” megközelítés nem vagy csak ritkán teszi lehetővé azt, hogy a tanulók kitekintést kapjanak a világ egyéb részein történt eseményekre. Ezt a tanórákon lehet pótolni, vagy
ahol erre lehetőség kínálkozik. A tanulók is készíthetnek e témák feltárására és bemutatására
irányuló projekteket.
A magyar történelem eseményeit részletesen nem állt szándékunkban bemutatni. Egyegy időszakról átfogó leírások készültek, amelyek azt célozzák, hogy a tanulók számára világossá váljanak a történelmi fejlődés fő irányai. Nyilvánvaló, hogy a jobb megértést megkönynyíti, ha egy-egy probléma részleteire is ki tudunk térni.
A tanulók számára minden, a témára vonatkozó kiegészítés hasznos lehet. Különösen
fontosnak tartanánk, ha történelmi témájú filmek megtekintésére és megvitatására nyílna lehetőség. Hasonlóan célravezető lehet az elérhető helytörténeti gyűjtemények, múzeumok,
tájházak megtekintése.
Az egyes leckék szerkezetéről és felépítéséről általában az is elmondható, hogy már a
tervezés során arra törekedtünk, hogy viszonylag kevés szöveg mellett képek és ábrák jelenjenek meg az oldalon, amelyek egyrészt önmagukban is alkalmasak arra, hogy feladatokat fogalmazzunk meg velük kapcsolatban, másrészt azt a cél is szolgálják, hogy a szöveget kiegészítsék,
többletinformációkkal lássák el. A szándék ezzel a szerkezettel a differenciálásra való törekvés
elősegítése volt.

II.2. A tankönyv nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve
A tankönyvben – mint minden közismereti tantárgy (műveltségterület) esetében – 1-1 lecke 2
oldal terjedelmű. Ehhez – eltérő oldalszámban – kapcsolódnak a munkafüzet feladatai. Ebben
a fejezetben az egyes leckék feldolgozásához nyújtunk szakmai/módszertani támogatást.
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II.2.1. Kilencedik évfolyam
A tanóra címe
Óraszám

5.0. Év eleji tudáspróba
Rugalmas tanmenet: 2 óra
Hagyományos tanmenet: 2 óra

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához
Értékelés

Követelmények

A tanulók eltérő tudással, felkéMunkafüzet kapcsolódó feladatai
szültséggel érkeznek az általános
iskolából. Célszerű az előzetes
tudás felmérése.
Ehhez a munkafüzet feladatai
nyújtanak segítséget.
A munkafüzet feladatait a tanu- Eltérő jellegű feladatok szerepelnek
lók önállóan oldják meg.
a tudáspróbában. Az eredményekről
A feladatok befejezését követően éppen ezért érdemes tájékoztatni az
sor kerülhet a helyes megoldások osztályban tanító kollégákat is (pl.
közös megbeszélésére.
szövegismeret, topográfia stb.).
A tanulók a megbeszélést követően önmaguk értékelik azt, hogy milyen
eredménnyel tudták elvégezni a tudáspróbát.
A tanulók önreflexióját erősíti a 7. oldal utolsó feladata. A feladat befejezését követően érdemes közös vitát rendezni.
Az a cél, hogy a tanuló ismerje fel erősségeit, hiányait a tantárggyal kapcsolatban.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

TermészetKOMA progOKÉ
ismeret
ram
A tanulókkal a feladat elvégzését követően – még az első lecke
feldolgozása előtt – érdemes megismertetni a tankönyv sajátosságait.
Célszerű, ha erre a feladatra már az első OKÉ-órán is kitérünk.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Csapó Benő: Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése. NFI, 2005.
(A kötetben különböző típusú mintafeladatok találhatók, amelyek nyomán más típusú feladatok is készíthetők a tanulók számára.)
Korábban már utaltunk arra, hogy a kötet Európa-centrikussága bizonyos szempontból
szemléleti egyoldalúságot eredményez. Mégis számos módon elkerülhetjük azt, hogy a tanulóknak „csőlátása” alakuljon ki a történelmet illetően, sőt, szélesedjen a diákok történelmitársadalmi perspektívája. Mit tehetünk ennek érdekében?
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A fejezet bevezetője egy sajátos térképet tartalmaz (TK.9. 273.o.), amely Sebastian
Münster (1488–15521) alkotása. A kép Európát ábrázolja. A tanulók számára kézenfekvőnek
látszik egy olyan összehasonlító feladat, amely ezt az ábrázolást a mai Európa térképi ábrázolásával veti össze. Az idegen kifejezések „kiolvasásában” és értelmezésében nyújtsunk segítséget a számukra! Nézzünk egy-egy példát a lehetőségekre:
a. A középkori Magyar Királyság és szomszédjai, ahogyan a térkép bemutatja.
Megjelenik a név: Hungaria, és Buda neve, látható a Duna (Danubius).
b. Polonia és külön feltüntetve Krakkó
c. Bohémia és Vienna
d. Délen pedig Illiricum
Az iskolai atlasz segítségével el lehet végezni az azonosítást. Felismerik-e a neveket tanulóink? Milyen furcsaságot tapasztalnak a térképen? Versenyfeladat vagy csoportmunka lehet az is, hogy ki tud több országot azonosítani a térképen.
Izgalmas feladat lehet az is, ha azt vizsgáljuk, hogy mi jelentette a korabeli ábrázoló
számára Európát. Hol húzta meg a határokat? Kerestessük meg a térképen Európa határait!
Látunk-e ma különbségeket? Használjuk a földrajzi atlaszt vagy az Európa-falitérképet! (Arra
is hívjuk fel tanulóink figyelmét, hogy milyen egyéb kontinensek kerültek a térképkészítő „látószögébe”!) A bevezető óra/órák alkalmas/ak lehet/nek arra, hogy tanulóink figyelmét arra
is felhívjuk (ráirányítsuk?), hogy a történelem tanulmányozásához sokféle út vezethet.2
Olvasmány ehhez a részhez:
Általában a térképekről: Stegena Lajos: Térképtörténet. Tankönyvkiadó, Bp., 1981. és
http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/tt/cotton.htm

1

Sokrétű tudós volt, fő műve, a Cosmographia 1544-ben jelent meg.
Lásd ezekről: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/szaray-miklos-a-terkep-szerepe-eselemzese-a-tortenelemoran/
és
http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/toertenelemtanitas-agyakorlatban/5927-8222-ne-fejjel-lefele-8221-8211-terkephasznalat-tortenelemoran,
valamint
http://www.ofi.hu/tudastar/tantargyak-helyzete/tortenelemtanitas: Ranschburg Ágnes: Történelemtanítás a
középiskolában – A 2003-as obszervációs felmérés tapasztalatai és http://modszerver.babits.pte.hu/wp
content/pdf/szakmodszertan/szakmodszertan_katicsne.pdf.
A
történelemtanulás
értelméről:
http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3339&id=260427
: Kojanitz
László: A történelmi gondolkodás fejlesztése (A szerző egy kanadai fejlesztés eredményei kapcsán foglalja össze
azt, hogy miért fontos a történelem (tantárgy) tanulmányozása:
 „Hogyan tudom eldönteni, hogy mit érdemes kutatni és miről érdemes tudni? – történelmi jelentőség
 Honnan tudjuk azt, amit tudunk? – történelmi bizonyíték, történelmi interpretáció
 Hogyan tudom megérteni és megragadni a múlt komplexitását? – folyamatosság és változás
 Hogyan tudom megmagyarázni a döntések és a cselekedetek okait és következményeit? – okok és következmények
 Hogyan tudom megérteni a múltban élt emberek döntéseit és cselekedeteit? – történelmi nézőpont
 Mit és hogyan tudok hasznosítani abból, amit a múltról megismertem? – etikai dimenzió”
2
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A tanóra címe
Óraszám

5.1. Európa bölcsői
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A fejezet célja azoknak a kultúráknak/civilizációknak3 a bemutatása, amelyek alapvetően hozzájárultak a mai Európa arculatának a formálásához. A

3

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

http://www.matud.iif.hu/02jun/vitanyi.html Vitányi Iván: A civilizáció és a kultúra paradigmái.
CIVILIZÁCIÓ
A civilizáció fogalma is ebbe a körbe tartozik. Norbert Elias szerint Rotterdami Erasmus 1530-ban a civilizált viselkedésről megjelent könyve (De civilitate morum puerillium) terjesztette el.
A kultúra fogalmát a sokféle meghatározás ellenére is nagyjából azonos vagy egymást megközelítő értelemben használjuk. Ez azonban nem mondható el a civilizációról. A szónak három legfontosabb értelmezését, jelentését nyelvterületekhez köthetjük. Más a hagyományos francia-angol, más a német és más a modern amerikai-angol értelme.
A civilizáció hagyományos angol és francia fogalma
Elias is ezt vallja. Könyve szerint (A civilizáció folyamata) a civilizáció fogalmában a „nyugat öntudata” fejeződik ki, a
nyugati ember benne foglalja össze „a nyugat és az emberiség haladása felett érzett büszkeséget”. Olyan viselkedés,
amely az utóbbi évezred európai emberét elválasztja a nem-európaitól.
A klasszikus marxizmus is ezt a civilizációfogalmat használta. Engels a terminust Lewis Henry Morgantól vette, aki két
társadalmi állapotot különböztetett meg: az „őstársadalmat” (vadság és barbárság) és a civilizációt. Engels szerint a
civilizáció egyenlő az osztálytársadalommal is.
A civilizáció német fogalma
A német értelmezés más formában, máig ható érvénnyel választja külön a civilizációt és a kultúrát. A civilizáció inkább
külső formákat, a kultúra inkább belső értékeket jelöl. Így jelenik meg Kantnál is. Amikor tehát megkülönböztetjük a
kultúrát a civilizációtól, a német értelmezést ismerjük el jogosnak.
A német fogalom szerint a civilizáció nem feltétlenül jár együtt a kultúrával, a kultúra pedig a civilizációval. A civilizáció
haszonélvezői (a gazdag népek és a gazdag rétegek) nem mindig jeleskedtek és jeleskednek a kultúrában, a kultúra
nagyjai pedig sokszor szűkölködnek a civilizáció javaiban. A német értelmezés szélsőséges változatát képviseli Oswald
Spengler, aki a kultúrák leszálló ágát, elöregedett szakaszát nevezte civilizációnak.
A civilizáció modern amerikai-angol fogalma
Az újabb angolszász irodalomban a civilizáció a civil társadalommal kapcsolódik össze. Ez összefügg egy másik nyelvi
problémával. Német nyelven a Bürger szónak egyetemes értelme van, nem csupán a gazdag embert (burzsoát) jelenti,
hanem általában a modern társadalom városi emberét. A francia nyelv viszont különválasztja őket a bourgeois és a
citoyen kettősségében. Az angol terminológia elsőre átvette a francia kifejezést (a bourgeois szót angolul is használják),
a másodikra pedig a civil szót használják.
A civil társadalom legáltalánosabb leírása azt mondja ki, hogy minden, ami a modern társadalomban a család és az
establishment (a politikai-gazdasági szervezet) között terül el. A társadalomnak ugyanis van egy szinte biológiai szintje,
amelyet Veres Péter emberi tenyészetnek nevezett. A civilizáció első szakasza e fölé emelte az establishment (a politikai
hatalom és az üzleti szerkezet) mind hatalmasabb építményeit. Közöttük csak egy vékony réteg maradt. Az újkori fejlődés azonban – miközben az establishment terjedelme és hatalma is megsokszorozódott – mind szélesebb és szervesebb lehetőséget nyújtott a civil társadalomnak. Olyannyira, hogy előbb mintegy csak közéjük ékelődött, de ma meghatározó elemét alkotja az egész szerkezetnek. És vannak, akik szerint rajta múlik a jövő demokratikus, „polgári” fejlődése.
Ebben az értelemben tehát a civilizáció az ember, társadalom, gazdaság, kultúra, technika olyan fejlődését jelenti,
amely a társadalom hármas szerkezetében mind nagyobb szerepet hagy meg a civilitásnak.
Egyes szám és többes szám
Tudnunk kell azonban, hogy a maga általánosságában mindhárom fogalom absztrakció. Nincs társadalom általában, a
valóságban csak társadalmak vannak. A világtársadalom, de már a nemzeti társadalom is absztrakció. Nincs kultúra
általában, a valóságban csak kultúrák vannak. A kultúra egyetemes fogalma absztrakció. Nincs civilizáció általában, a
valóságban csak civilizációk vannak. A civilizáció általános fogalma absztrakció.
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés

Követelmények

hangsúlyokat az athéni demokrácia és színházi kultúra mellett a Római Birodalom és a birodalmon
belül kialakuló kereszténység megismerésére kell
helyezni. Kiegészítő anyag: a tanár választása alapján egy-egy görög-római irodalmi alkotás elolvastatása, megvitatása (pl. epigrammák, 4–10 soros
részletek eposzokból, drámákból).
a. Topográfiai alapismeretek erősítése: tér- A munkafüzet felképhasználat
adatai lehetőséget
b. Forráselemzés
kínálnak a görög és
A tankönyv és a munkafüzet ábráira épülhet a ta- római állam-berennári magyarázat.
dezkedés, hatalomA fejezet összegzésének a megvitatása alkalmas le- gyakorlás formáinak
het annak az ellenőrzésére, hogy a tanulók megér- az összehasonlítátették-e a fejezetben foglaltakat.
sára.
A téma tárgyalásához két tanórát célszerű felhasz- Kronológiai alapisnálni.
meretek erősítése
Az első órán az alapismeretek közvetítése lehet a (3. feladat).
cél, a második óra pedig az elmélyítés, gyakoroltatás terepe lehet.
a. Az egyes témák megvitatásánál nyújtott tanulói aktivitás (szóban)
b. Az írásbeli feladatok megoldásainak ellenőrzése
Ezek a megoldások minden esetben alkalmazhatók, a későbbiekben külön már nem említjük.
a. Tanulói aktivitás a feladatok megoldásában
b. A részletes követelményeket a tanmenet tartalmazza

Kapcsolódási pontok:
Matematika
A tankönyv egyéb
fejezeteiben megjelenő tartalmak
feldolgozása lehetőséget kínál a differenciálásra.

2.2. Logika (tudománytörténet)
A matematikai jellegű feladat megoldása ezen az órán is
ajánlható.

Természet-ismeret
3.14,3.15.
Tudománytörténeti érdekességek megbeszélése

KOMA
program

OKÉ
1.13. Ókori
szövegek
elemzése,
megvitatása

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Norman Davies: Európa bölcsői. Osiris, 2001.
(A kötetet különleges szerkesztése, gazdag tartalma a tananyag egészéhez forrásul szolgálhat.
Az olimpiai témájához: 134–135. oldal)
A tanóra címe

5.2. A sport és az olimpia eszméi
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Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A fejezet a sport és az olimpiai eszme tör- Munkafüzet kapcsolódó felténetébe kíván bepillantást nyújtani. Az
adatai
óra egyik célja annak a bemutatása, hogy
az ókori és a mai sportversenyek/sportolói eszmények között milyen hasonlóságok és milyen különbségek fedezhetők
fel. Érdemes kitérni a szurkolói magatartásokra, illetve a sport és a politika kapcsolatára. A téma tárgyalása során nem
hagyható figyelmen kívül a paralimpiai
mozgalom, amelynek említése (esetleg
filmekkel történő bemutatása) a tanulók
érzékenyítésére jó eszköz lehet.
A téma lehetőséget kínál az ókori és a Az összehasonlítás mint
modern olimpiai eszme összehasonlítá- módszer gyakorlati alkalmasára.
zására nyújt lehetőséget az
első feladat.
„Érzékenyítő”
típusú
feladat
a
4
paralimpia -probléma megbeszélése.
A téma alkalmas arra is, hogy a tanulók
között „mini-olimpiai” vetélkedőt rendezzünk.
Téma lehet:
a. az olimpiai helyszínek kapcsán tob. 3. feladat: olimpikopográfiai ismeretek.
nok felismerése
A fejezet tartalmi elemei különösen a fiúk
számára nyújthatnak sok érdekességet,
már csak azért is, mert erről a területről
többen közülük jelentős előismerettel
rendelkezhetnek. Mindenképpen érdemes kiemelni a téma tárgyalásakor a
sport két arcát, amely az ókorban párhuzamosan volt jelen (a görög olimpiák nemes eszméi és a római amphiteatrumok

4

A paralimpia szót eredetileg az angol paraplegic (bénult) és az olimpia szavak összetételével alkották meg.
Később átdefiniálták a szót, és az előtagot a görög para (mellett) szóval helyettesítették, hogy kifejezzék az
olimpiával való kapcsolatot, a játékok egymásmellettiségét és a többi fogyatékossal való összetartozást. Ezt az
elnevezést először 1988-ban, Koreában használták. Azelőtt A Bénultak Világjátékai vagy A Fogyatékosok
Olimpiája volt. http://hu.wikipedia.org/wiki/Paralimpiai_j
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kegyetlen viadalai), és azt, ami manapság
is jellemzi ezt a világot (amatőrizmus–
profizmus).
Értékelés
Az olimpiai verseny eredményei mutathatják a tanulók teljesítményeit.
Követelmények
a. Tanulói aktivitás a feladatok megoldásában
b. Ismeretanyag: Lásd tanmenetek!
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA program

OKÉ
Az 1.15. fejezet feldolgozható
a
paralimpia
téma megbeszélésekor.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
A Wikipédia „olimpia” és „paralimpiai játékok” szócikkei gazdag történeti vonatkozású anyagot tartalmaznak, és egyúttal a modern kori olimpiákra vonatkozó adattárként is jól használható.
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A tanóra címe
Óraszám

5.3. A korai középkor5
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A téma tárgyalásával az a cél, hogy bemu- Munkafüzet kapcsolódó feltassuk, a Nyugat-Római Birodalom bukáadatai
sát követő századokban milyen politikai,
gazdasági és vallási tényezők járultak
hozzá a modern kori Európa arculatának
a formálásához. Fontos, hogy felhívjuk a
figyelmet a kor birodalmi formációinak a
szerepére, nemcsak a korábban említett
szempontokra, hanem a középkori európai kultúra alakításában betöltött szerepére is (pl. az arabok közvetítő szerepe az
antik szövegek megőrzésében, fordításában, hatásuk az európai tudományok [pl.
orvostudomány stb.] fejlődésére).

5

A fejezet célja alapvetően az, hogy bemutassa a kereszténnyé vált középkori Európa kialakulását. A fejezet első
fele a Karoling államra s elsősorban Nagy Károlyra koncentrál, a cél mégsem csak ennek a formációnak a bemutatása. Érdemes arra törekedni, hogy a tanulók megértsék a civilizációk között fennálló kapcsolatok jellegét, valamint azoknak a törésvonalaknak a jelentőségét, amelyek szélsőséges esetben hosszantartó, súlyos konfliktusokat eredményezhetnek. Az egyik legnagyobb hatású elmélet szerint (Henri Pirenne) Európa születése az iszlám
terjeszkedése nyomán kialakult helyzetre adott válasz volt, s ebben játszottak kulcsfontosságú szerepet a Karolingok. A Földközi-tenger medencéje, amely a római időszakban kulturális és gazdasági egységet képezett, ebben
az időszakban már három civilizációnak adott teret (Frank Birodalom, Bizánc és a terjeszkedő iszlám). Kapcsolataikat többnyire „konfliktusosként” jellemzik a történészek, s ezeket az időszakokat sokszor hosszú és véres háborúk történeteként ábrázolják. Itt azonban lehetőség nyílik a kapcsolatok más oldalú, kulturális jellegű bemutatására is, amelyek esetében érdemes a kölcsönhatásokat hangsúlyozni. E történeti problémának, az iszlám európai jelenlétének, hatásának ma is van aktualitása, ezért e tényre mindenképpen érdemes kitérni (pl. a jugoszláv
válság kapcsán az iszlám országok szerepvállalására Bosznia ügyében, vagy a mecsetek építése körül zajló vitákra,
amelyek több országban (pl. Franciaország, Svájc) hosszú időn keresztül zajlottak. 5 Két lehetőséget említünk,
amely a kapcsolatok pozitív hatásait mutathatja be:
 Nagy Károly és Hárún ar-Rasid kapcsolata (egy bagdadi elefánt Aachenben);
 arabok hatása az európai kultúrára (Európába az arabok tudományos munkái Szicílián keresztül jutottak el, azonban a legfontosabb közvetítő a mai Spanyolország volt, ahol korszerű arab egyetemek
működtek, így Toledóban, Segoviában és Salamancában).5
A középkori Európa meghatározó birodalmi alakulatai (Nagy Károly és az Ottók Német-római Birodalma) azonban
nemcsak hódításaikról, háborúikról voltak nevezetesek. Itt is érdemes kitérni a korszak egészét tekintve a jelentős kulturális fellendülésre, amelyet találóan és szándékosan „karoling és ottonikus reneszánszként” emlegetnek.
A szövegben – célzatosan – kapott helyet az a rész Nagy Károly életrajzából, amely a királyt mint tanuló felnőttet
ábrázolja.
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A cél nem egyfajta eseménytörténet köz- A tankönyv és a munkafüzet
vetítése.
forrásainak elemzése (pl. 4.
A hangsúlyokat két elemre célszerű he- feladat) lehetőséget kínál
lyezni:
kulturális problémák megtára. a birodalmak „egymásmelletti- gyalására:
sége” (kapcsolatok – konfliktua. a korabeli műveltségsok);
ről,
b. az eszmék, ideológiák, vallások
b. az életmódról.
szerepe
(iszlám
/keleti-nyugati/kereszténység, császárság–
pápaság).
Érdemes napjaink problémáira is kitekinteni:
a. az iszlám szerepe a modern világban (ISIS);
b. a terrorizmussal összefüggő kérdések (történetiségében: lásd pl.
az asszaszinokat).
Értékelés
Tanulói aktivitás megítélése a feladatok megoldásában.
Követelmények
a. A források elemzésében szerzett jártasság erősítése
b. Lásd. tanmenet: ismeretanyag
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

Az arab matematika
eredményei
(pl. az arab
számok)

OKÉ
Általában az oktatással
összefüggő
fejezetek
anyaga hasznosítható.
Fontosabb kérdések:
a. a tömegoktatás kialakulása;
b. az egyetemek szerepe.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Európa története (szerk.: Gunst Péter). Debrecen, 1993. 21–95.o.
(Hazai szerzők által írt kötetről van szó. A jelölt fejezetekben izgalmas összegzés olvasható arról, hogy a „mediterrán birodalomból” hogyan alakul ki a középkori Európa.)
Általában a európai-iszlám kapcsolatokról: Tibi, Bassam: Keresztes háborúk és dzsihád. Corvina, Budapest, 2003.; Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a Nyugat. Corvina, Budapest, 2004.
Az arab kultúrához:
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Rostoványi Zsolt: Mit kell tudni az iszlámról. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983.
Korán (ford.: Simon Róbert). Helikon, Budapest, 1997.
Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend kialakulása. Európa, Budapest, 1998.
Rostoványi Zsolt: Az iszlám a 21. század küszöbén. Aula, Budapest, 1998.
Goldziher Ignác: Az iszlám. Magvető, Budapest, 1980.

A tanóra címe
Óraszám

5.4. A honfoglaló magyarok
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A fejezet segítségével mutassuk be a magyar ős- Munkafüzet kapcsotörténet legfontosabb állomásait (őshaza, vánlódó feladatai
dorlás, honfoglalás)! Ismertessük meg a tanulókat a vitás kérdésekkel, elméletekkel (őshaza,
nyelvrokonság, „kettős honfoglalás” stb.)! Helyezzük el időben/térben a honfoglalás eseményeit, készíttessünk a tanulókkal szinkrontáblákat az időrend tanulmányozásához! Mutassuk
be a Kárpát-medence történetét a honfoglalást
megelőző időben (ősemberek jelenléte, római
időszak, hunok, gepidák-longobárdok, avarok)!
a. Azonosítsák a tanulók földrajzilag a vándor- Az eltérő álláspontok
lás útvonalát! (Ma milyen országok találha- megértetéséhez a 3.
tóak az útvonal területén?)
feladat nyújt segítséb. Milyen népekkel kerültek kapcsolatba a get.
vándorló magyarok?
(Kik azok, akik idővel államot tudtak alapítani?)
c. A korai magyar történelem vitatható elemei, eseményei
(Milyen problémák húzódnak meg a történészek szakmai vitái mögött? Melyek
a legfontosabb különbségek a szakemberek nézőpontjai között?)
Tanulói aktivitás megítélése a feladatok megoldásában
Az eltérő álláspontok (és a mögöttük meghúzódó érvek/tények) megértése, a szakmai kérdésekről folytatott viták fontosságának/szükségességének a felismerése.
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA program

OKÉ

A földrajzi nevek tanulmányozása jó lehetőség a tárgyalt
időszakról szerzett
ismeretek megismeréséhez.
(A helytörténetben
rejlő lehetőségek
kiaknázása, pl. településnév-elemzés.)
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Magyar kódex 1. Az Árpádok világa. Kossuth Kiadó, 1999. 7–30.o.
(A kötetben részletes kronológia és gazdag irodalomjegyzék található. 383–416.o. A kötet CDmelléklete kivetítéssel számos többletfeladatot biztosíthat a tanórákon.)
A sorozat további kötetei végigkísérik a magyar történelmet. Minden fejezetnél jól használható
a vonatkozó kötet, egyrészt azért, mert mindegyik gazdag forrásanyagot tartalmaz, másrészt
pedig a köztörténet mellett a hagyományosan a segédtudományokhoz sorolható témák feldolgozásai is helyet kapnak.

A tanóra címe
Óraszám

5.5. Az államalapítás
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+2

A tanóra témája

A cél az államalapítás és államszervezés folya- Munkafüzet kapcsolódó feladatai
matának bemutatása. Célszerű felhívni a tanulók figyelmét azokra a nemzetközi és hazai
politikai/gazdasági/ideológiai
tényezőkre,
amelyek a főbb szereplők (Géza, István) döntéseit befolyásolták. A fejezet másik célja a korai írott törvényalkotás és szemlélet, valamit a
kereszténység felvételével együtt járó kulturális változások bemutatása.
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A lecke középpontjában István alakja áll. Az ő A közölt családfa (1. feladat)
történetén keresztül lehet bemutatni
jó lehetőség a gyakorlásra:
a. az államalapítás/államszervezés folyaa. családi/rokoni kapmatát;
csolatok tisztázására,
b. a kereszténység felvételét;
b. az Árpád-ház fogalc. és a korabeli Európát.
mának az értelmezéA források alapján lehetőség nyílik a korábban
sére,
tárgyalt uralkodókkal történő összevetésre.
c. a kronológiai ismeretek felfrissítésére.
A források célja:
a. szövegértelmezés
erősítése,
b. irodalmi
műfajok
mint a történelem
forrásai (legenda, levél stb.).6
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Lásd: tanmenet

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA
program

OKÉ
A család szerepe a
történelem korábbi
korszakaiban és a
modern világban.
(Összehasonlító
elemzés)

6

Szöveges források típusai és sajátos feldolgozási szempontok:
 Jogi szövegek (törvény, rendelet, határozat stb.)
 Politikai szövegek (kiáltvány, beszéd, pártprogram stb.)
 Személyes szövegek (levél, beszéd, visszaemlékezés, napló stb.)
 Mindennapi szövegek (újság, összeíróív stb.)
 Történeti munkák (krónika, tankönyv stb.)
 A szöveg által megjelenített történet helyszíne(i), időpontja(i), szereplő(i) összegyűjtése, rendszerezése
 Nyelvi megformálás (eszközök, jellemzők) azonosítása
 A szerkesztés és megformáltság sajátosságainak feltárása.
Lásd erről: http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/05/szabo-marta-%E2%80%93-kaposi-jozsef-modszerek-aforrasok-feldolgozasahoz/.
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Györffy György: István király és műve. Gondolat, Budapest, 1977.
(A monográfia jó bevezetést jelent a korabeli magyar történelem alaposabb megismeréséhez,
különösen „A magyar társadalom átalakulása István műve nyomán” fejezet, 397–527.o.)
A tanóra címe
Óraszám

5.6. A lovagok világa
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

7

A lecke célja, hogy bemutassa azokat a
társadalmi és gazdasági tényezőket, amelyek a középkori Európában elvezettek a
lovagság kialakulásához, szerepének felértékelődéséhez. Hívjuk fel a figyelmet a
jelentős hadivállalkozások (pl. keresztes
hadjáratok az albigensek és az arabok ellen Hispániában) kétarcúságára! Irodalmi
alkotásokon és képeken keresztül mutassuk be a lovagi kultúra legfontosabb eredményeit!
A fejezet súlypontjai:
a. a középkori társadalom (Európa)
bemutatása,
b. a keresztes háborúk oka/célja.
A téma feldolgozását megkönnyíti, ha filmet/filmrészletet mutatunk az órán.
Javaslatok:
a. Lovagok háborúja
b. Arn, a keresztes lovag
c. Mennyei királyság

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A munkafüzet feladatainak
az egyik célja, hogy ízelítőt
nyújtson a lovagi irodalomból. A versrészlet elemzését a
tankönyv forrására építve végeztessük el! (Ramon Llull)
Mind a tankönyvben, mind
pedig a munkafüzetben számos illusztráció található.
Érdemes a tanulókban tudatosítani, hogy ezek a szövegek kiegészítései, fontos információk hordozói.
Feladat:
képelemzés:7

A képek, fényképek feldolgozásának sajátos szempontjai:
 A kép típusának (freskó, festmény, fotó) azonosítása.
 A kép jellemzőinek (pl. beállított, dokumentum jellegű) feltárása.
 A képi ábrázolás jellemzői, pl. méret (kicsi–nagy); kompozíció (középpont, periféria); színhasználat
(alapszínek, tónusok); perspektíva (felülről, alulról); hangulat (vidám, szomorú).
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a. Milyen információt
közvetít?
b. Milyen eszközökkel
teszi ezt?
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények A szövegekben és az azokat kisérő illusztrációkban lévő információk értelmezése, lehetőség szerint összekapcsolása.
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA
program

OKÉ
Az 1.13. fejezet lehetőséget kínál az Európán kívüli
katonai rendek sajátosságainak bemutatására.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Kurcz Ágnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században. Akadémia Kiadó,1988.
(A jelzett kötet mellett haszonnal forgatható Oscar Halecki: Európa millenniuma. 2000/Századvég, Budapest, 1993., különösen a II. A keresztény nemzetközösség fejezet, 123–169.o.)










A kép és az ábrázolt világ viszonyának meghatározása (korabeli, későbbi, vízió).
A képkidolgozás jellemzői (pl. retusálás).
A képen található személyek jellemzőinek kigyűjtése (öltözet, kor, társadalmi helyzet, nők-gyerekekférfiak stb.) és viszonyuk meghatározása.
A képen található eszközök, épületek jellemzőinek (mezőgazdasági, kézműipari, hadászati, lakó, középület stb.) feltárása.
A képen megjelenő tevékenységek (háború, beszéd, udvarlás, koronázás, szórakozás stb.) azonosítása.
A kép témája, címe és képaláírása viszonyának elemzése.
A képen megjelenő világ összehasonlítása más típusú forrásokkal.
A kép szándékolt és rejtett „üzeneteinek” feltárása.
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A tanóra címe
Óraszám

5.7. A középkori Magyar Királyság virágkora
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A fejezetben kettős célt kívánunk megvalósítani: egyrészt bemutatni az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején a magyar állam regionális hatalmi szerepét, majd azt az utat, amely elháríthatatlan események (török hódítás Európában) következtében elvezetett a középkori
magyar állam bukásához. 8
Kulcspontok a fejezet feldolgozásához:
a. dinasztiaváltás (okok-következmények);
b. a királyság mint regionális nagyhatalom;
c. a „török kérdés” az iszlám Európában.
Birodalmak terjeszkedése:
a. az Oszmánok terjeszkedése (térképelemzés, visszatekintve a keresztes háborúk korára);
b. a török terjeszkedés okai, természete.
Nándorfehérvár – Mátyás állama

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A munkafüzet feladatai
lehetőséget adnak a
matematikai feladatok
megoldásában szerzett
jártasság erősítésére (2.
feladat).

A bankok szerepe a középkorban
(gyűjtőmunka a tanulók számára).
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
a. Térképismeret erősítése9
b. A különböző típusú erőforrások szerepének a felismerése a
nagyhatalmi politika alakításában/alakulásában

8

A felkészüléshez érdemes átgondolni a nevezetes „Mohács-vita” eredményeit. A Mohács-mítosz 20. századi aktualizálását,
át- és újraértelmezését Nemeskürty István Ez történt Mohács után című munkája indította el a század 60-as éveiben. A példa
nélküli, több mint egy évtizedes sajtó- és szakirodalmi vitát kiváltó kötet már megjelenésétől a szigorú bírálat és a lelkes
támogatás kettősségében élte meg az utóéletét. A könyv legendája kialakulását segítette az a nem mindennapi párhuzam,
hogy a történész szakma ritkán tapasztalható egyöntetűséggel és kíméletlen kritikával, ízekre szedve elemezte a kötet állításait, míg a történelem iránt fogékony nagyközönség számára, hatalmas sikerét bizonyítva, négyszer is kiadták a művet
http://epa.oszk.hu/00000/00021/00027/0004-1f9.html Farkas Gábor Farkas: II. Lajos rejtélyes halála. Magyar Könyvszemle
116. évf. 2000. 4.szám, valamint egy másik fontos, vitát kiváltó mű: Perjés Géza: Mohács. Budapest, 1979. Uő.: Szulejmán
ajánlata. In: Seregszemle. Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1999. 49–73. Érdemes a digitális tankönyvtár anyagait is átolvasni erről az időszakról: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/ket-targyalas/index.html Lásd a továbbiakat: Függelék: Ötletbörze a fejezetekhez.
9 A térképek feldolgozásának sajátos szempontjai:







A térkép típusának (korabeli, későbbi stb.) meghatározása.
A történelmi korszak és a történelmi tér azonosítása.
A jelrendszer, színek, szimbólumok, méretarány felismerése, használata.
A készítő földrajzi ismereteinek és szándékainak azonosítása.
A térképen megjelenő információk összegyűjtése, rendszerezése. (A továbbiakról: Lásd ötletbörze a fejezetekhez.
Függelék.)
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA
program

OKÉ
A külföldi utazások során pénzváltásra van
szükség.
1.8. fejezet kapcsán:
Hogyan váltsunk valutát?
Internetes gyakorlat:
http://www.valutacentrum.hu/

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
A lecke tanításához használjuk fel a Nándorfehérvár ostromáról, valamint a mohácsi csatáról
készült animációs filmeket (20–26 perc)!
A két film vizuálisan jeleníti meg a korszakot a tanulók számára. A film lehetőséget kínál
a lovagi életmód, a fegyverzet, a várostromok stb. elemzésére.
A film megtekintése előtt érdemes megfigyelési szempontokat adni. (Versenyfeladat
lehet: Ki tud a film megtekintése után minél több információt rögzíteni a látottakból?)
https://www.youtube.com/watch?v=gQAiPq0Rwq
https://www.youtube.com/watch?v=3cbpPBKktcU
A tanmenet szerint itt (is) lehetőség nyílik az eddig tanultak ellenőrzésére. A tanulók
számára készült feladatok sokrétűek lehetnek. Néhány lehetőség:
a. Egy-egy film(részlet) bemutatását követően fogalmazást íratunk adott témára,
amelyben a történelmi ismeretek mellett a tanulók írás- és elemzőkészségét is
értékelhetjük.
b. Magunk készítünk feladatsort.
c. A munkafüzetben előre tervezett módon egy-egy feladatot nem végeztetünk el
a tanulókkal. A dolgozatban ezeket kell megoldaniuk.
d. kaphatnak a tanulók csoportokban is feladatokat, amelyeket otthon készítenek
el. A munkát (amelyeket célszerű „miniprojektként” elkészíttetni) a tanulók bemutatják az osztálynak. Az értékelés közösen történhet.

22

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

A tanóra címe
Óraszám

5.8. A nagy földrajzi felfedezése
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A lecke jó lehetőséget kínál arra, hogy bemutassuk az Európán kívüli kultúrákat, és
megvitassuk azt a kérdést, hogy milyen
okok járultak hozzá ahhoz, hogy Európa
„fedezte fel” és gyarmatosította a világ
jelentős részét. Érzékeltessük a tanulókkal a felfedezések tudományos hátterét,
a találmányok tudománytörténeti jelentőségét!
Néhány szempont a feldolgozáshoz:
a. tudománytörténeti események;
b. technikai találmányok szerepe;
c. kultúrák találkozása (Európa és az
Európán kívüli népek);
d. a „felfedezők” és a „hódítók”.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A munkafüzet feladata (2.
feladat) célja, hogy a tanulókkal megismertesse az Európán kívüli civilizációkat.

Az észak és dél-amerikai kultúrák feldolgozása gyűjtőA gyarmatosítás (rabszolga-kereskede- munkaként végezhető el.
lem) mint erkölcsi probléma megvitatása.
Feladat lehet az arab és kínai
hódítások elemzése (sikerek–sikertelenségek gazdasági, technikai, politikai
okai).10
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Lásd: tanmenet

10

:Lásd ehhez: Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története. Osiris, Bp., 2001.; Gernet, Jacques: Kína hétköznapjai
a mongol hódítás előestéjén. Gondolat, Bp., 1980.; Balázs, Étienne: Gazdaság és társadalom a régi Kínában. Gondolat Kiadó, Bp., 1976.; Raymond Davson: A kínai civilizáció világa. Osiris Kiadó, Bp., 2002.
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA
program

OKÉ

3.14. A tudománytörténeti eredmények
Szemlélet- és nézőpontváltás: a középkor
és az újkor metszéspontján.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Hajnal István: Az újkor története. Bp. A Magyar Szemle kiadványa (Reprint: Akadémia Kiadó,
1988.)
(Különösen: A kötet első része: A Föld meghódítása, 5–34.o.)

A tanóra címe
Óraszám

5.9. Az átalakuló Európa
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A fejezetben azt mutatjuk be, hogy me- Munkafüzet kapcsolódó feladatai
lyek voltak azok az események/folyamatok, amelyek egyrészt elvezettek NyugatEurópában a kapitalizmus kialakulásához
(felfedezések, reformáció) és a középkori
kultúra jelentős mértékű átalakulásához
(könyvnyomtatás). Térjünk ki az átalakulást kísérő társadalmi/politikai küzdelmekre (angol polgárháború, német parasztfelkelés) és ezek következményeire!
Világítsuk meg a tanulók számára a későbbi századok szempontjából fontos
nyugat-európai és közép- és kelet-európai gazdasági/társadalmi fejlődésben jelentkező különbségeket!
A fejezet kulcstémái:
a. reneszánsz és reformáció: összefüggések, kapcsolatok;
b. a reformáció irányzatai;
c. politikai változások Nyugat-Európában:

24

Államformák Nyugat-Európában:
összehasonlító elemzés: tankönyv: ábra – alkotmányos
monarchia, munkafüzet: az
abszolút állam.
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az angol polgárháború,
a francia abszolút monar- Irodalmi szövege elemzése
chia;
d. a kapitalizmus kialakulása és megerősödése.
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Forráselemzésben szerzett jártasság erősítése
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA program

OKÉ

4.14. A modern Európa kialakulása: Gutenberg
„forradalma”
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Frédéric Barbier: A modern Európa születése (Gutenberg Európája). Kossuth Kiadó – OSZK,
2010.
(A kötet célja a Gutenberg nevéhez köthető első médiaforradalom történetének bemutatása.
Az elemzés középpontjában a könyvnyomtatás elterjedése, valamint a társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálata áll.)
ifj. Barta János: „Napkirályok” tündöklése (Európa a 16–18. században. Csokonai Kiadó, 1996.)

A tanóra címe
Óraszám

5.10. Birodalmak szorításában
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke célja annak a folyamatnak az áb- Munkafüzet kapcsolódó felrázolása, hogy milyen nemzetközi és haadatai
zai politikai/gazdasági tényezők akadályozták meg Mohácsot követően az ország egyesítését. Mutassuk be a tanulók
számára a három országrész eltérő fejlődését, valamint azokat a mozgalmakat is,
amelyek kitörési pontokat kerestek a kialakult helyzetből (Bocskai, Bethlen, Zrínyi, Wesselényi, Thököly, Rákóczi)!
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

Egy hosszabb időszak eseményeit tár- Topográfiai ismeretek erősígyalja ez a fejezet. Nyilvánvaló, hogy tése (1. feladat)
nincs mód arra, hogy akárcsak egy-egy
esemény részletes bemutatására kerül- A reformáció magyarországi
jön sor. Javasolható kulcstémák:
elterjedése kapcsán támasza. a három részre szakadt ország kodjunk az előző fejezetben
gazdasági/társadalmi és politikai tanultakra!
kérdéseinek a bemutatása-elemzése, pl. Zrínyi pályafutásához
kapcsolva;
b. Rákóczi szabadságharca: az értel- Forráselemzés: 4. feladat
mezés keretét a fejezet címe adhatja meg.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Dokumentum- és forráselemzés: fogalomtérkép készítése a forrásszövegek alapján (később ez kiterjeszthető a leckékre is).

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA
program

OKÉ
1.27. Festészet: a történelmi események feldolgozása: képelemzés
(egy-egy kép elemzése csoportmunkában)

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Magyar művelődéstörténet (szerk.: Kósa László). Osiris Kiadó, Bp., 1998.
(különös tekintettel: 4. fejezet: Tóth István György: A magyar művelődés a kora újkorban,
136–203.o. és 5. fejezet: Bitskey István: Szellemi élet a kora újkorban, 204–257.o.)
A tanóra címe
Óraszám

5. 11. A főszerepben: Franciaország
Rugalmas tanmenet: 1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A leckének három súlyponti eleme van:
a) A felvilágosodás eszméinek bemutatása és azok hatása Európa országaira.
b) A felvilágosodás és a francia forradalom összefüggései – a francia forradalom
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

következményei Franciaország társadalmi fejlődésére.
c) A forradalom lezárása: Napóleon és a
császárság – az európai nagypolitika átrendeződése.
A lecke tárgyalása során lehetőség nyílik
a tanulók számára a különféle jellegű
„rendszerváltások” természetrajzának a
bemutatására (abszolút monarchia – alkotmányos monarchia – köztársaság –
császárság).
A felvilágosodás eszméinek tanulmányozását ebben a fejezetben elsősorban a
források elemzése révén végeztethetjük
el.

Napóleon életútját festmények segítségével beszélhetik meg a tanulók.
A képelemzés során beszéljünk a kor uralkodó stílusCélszerű ebbe a munkába irodalmi alko- irányzatairól is (klassziciztásokat is bevonni, elsősorban olyan rö- mus, romantika, empire)!
vid szövegeket, amelyek felkeltik a tanulók érdeklődését.11
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Gondolattérkép készítése a lecke kulcsfogalmainak segítségével a tanulás
támogatására. Vitakészség fejlesztése a tankönyv filozófiai típusú szövegeinek segítségével (Descartes, Kant).

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA program
4.9. A korstílusok tanulmányozásához
érdemes áttekinteni
ezt a fejezetet.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:

11

Lásd Függelék: Ötletbörze a fejezetekhez.
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Köpeczi Béla: A francia felvilágosodás. Gondolat, Bp. 1986.
(A kötetben jól használható Kronológia található, amely
a. politikai, társadalmi, gazdasági események,
b. társadalomtudományok, filozófia
c. természettudományok, technika,
d. irodalom, színház.
e. képzőművészetek, zene kategóriákat használ.)

A tanóra címe
Óraszám

5. 12. A Habsburg Birodalom
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A tanulók számára azt a folyamatot kell Munkafüzet kapcsolódó feladatai
bemutatni, amelyben sor került a töröktől felszabadított területek beillesztésére
és újjászervezésére a Habsburg Birodalom keretei között.
A másik cél a felemás Habsburg reformés modernizációpolitikának, valamint az
ezzel kapcsolatos nemesi állápont(ok)nak
a bemutatása.

Ebben a fejezetben (tankönyv, munkafüzet) az egyik
cél a a számszerűsíthető források felismerésének és
használatának, értelmezéséA lecke jó lehetőséget kínál az egyéni nek az erősítése.
Ehhez rendelkezésre áll ma(sokszor rendkívül ellentmondásos) élettematikai támogatás is. (Lásd
utak elemzésére (pl. II. József, Martinoalább!)
vics Ignác).
Térképismeret:
A másik fontos terület a nemzetiségi via Magyarországon élő nemszonyok ábrázolása – erőteljes térképzetiségiek területi elhelyezhasználattal.
kedése, a tájegységek megnevezése –azonosítása.
Érdemes néhány alapfogalmat tisztázni:
nemzet – nemzetiség –nacionalizmus,
A kérdést a ma Magyarortöbbségi és kisebbségi nemzet(iség), etniszága kapcsán is meg lehet
kum, demográfia.
vizsgálni.

Értékelés

A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
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Követelmények Adatgyűjtés és adatelemzés erősítése a rendelkezésre álló diagramok és
ábrák segítségével.
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-isKOMA
meret
program
2.14.
A
diagrammok
értelmezéséhez

OKÉ

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
ifj. Barta János: Mária Terézia. Gondolat, 1988. és uő: A kétfejű sas árnyékában. Gondolat,
1984.
(Mind a két kötet a Magyar história sorozat tagjaként látott napvilágot. E sorozat köteteinek
a többsége ma is haszonnal forgatható, akár a tanulók számára is.)

A tanóra címe
Óraszám

5. 13. A modern világ születése
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A fejezet célja a modern (nagyipari) kapi- Munkafüzet kapcsolódó feladatai
talizmus kialakulásnak bemutatása, az
ipari forradalom technikai találmányainak ismertetése és ezek hatása a nyugateurópai társadalmak szerkezetére, annak
átalakulására.
Fel kell hívni a tanulók figyelmét a jelentős fejlődési eredmények (életkörülmények javulása, iskolázottság növekedése)
mellett az „árnyoldalakra” is (gyermek- és
női munka, rabszolgatartás stb.).
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

Az ipari forradalom12 téma jó lehetőséget Új típusú feladattal erősíteni
kínál a technika- és ipartörténeti elemek lehet a szövegértelmezést, új
bemutatására. A szakmai elméleti tár- fogalmak megtanulását. A 3.
feladatot akár versenyfelgyak segítségével – és számos illusztráció
adatként is feladhatjuk a tabemutatásával – érzékelhetővé tehetjük nulók számára.
tanulóink számára szakmájuk kialakulásának, fejlődésének történeti vonatkozásait is. A helytörténeti gyűjtemények,
múzeumok erre jó lehetőséget kínálnak.
Mindezek mellett kulcskérdés a modern
kapitalizmus kialakulásának a bemutatása, mely (Nyugat-)Európát egy időre a
világ vezető tényezőjévé emelte.13
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Tantárgyi koncentráció erősítése – gyűjtőmunka (természetismeret):
a) technikai találmányok és működési elveik ismerete;
b) matematika: idősoros elemzések alkalmazása.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret
3.7.
Az
emberi
(kézi)munkát felváltó
gépek teljesítményének a megértetését
szolgálja ez a fejezet.
(Vitakérdés
vagy
gyűjtőmunka lehet:
A technikai találmányok szerepe az emberi társadalom fejlődésében.

12
13

Lásd Függelék: Ötletbörze a fejezetekhez.
Lásd Függelék: Ötletbörze a fejezetekhez.
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program

OKÉ
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris,1995.
(A kötet a nyugat-európai társadalom átalakulását mutatja be a XV. századtól napjainkig.)

A tanóra címe
Óraszám

5. 14. A reformok kora
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A leckében az egyik cél a politikai/társadalmi reformfolyamatok és a forradalmak közötti különbség megértetése. Ehhez jó megoldást kínál Széchenyi és Kossuth politikai pályafutásának elemzése,
eszméik, tetteik, törekvéseik összehasonlítása.
A másik cél annak a folyamatnak a bemutatása, amelyben – részben a nemzetközi
történések hatására – Pesten is forradalmi megmozdulások törtek ki, majd az
események Habsburg-ellenes szabadságharccá fejlődtek.
A fejezet csomópontjai:
a. a reformkor (Széchenyi–Kossuth);
b. a forradalom és szabadságharc.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

a. A korszak kulcsfiguráinak azonosítása (2.
feladat – képek)
b. Eszméik megvitatása
c. Törvénycikk – elemzés

A cél nem az eseménytörténet bemutatása, sokkal inkább az alábbiak megértetése a tanulókkal:
a. reform – forradalom,
b. szabadságharc.
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Összehasonlító táblák készítése az elemzések megkönnyítésére, pl.
a) reform – forradalom,
b) Széchenyi – Kossuth.
Ok-okozati összefüggések keresése, életútelemzés az életút csomópontjainak ábrázolásával.
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-isKOMA
OKÉ
meret
program
A téma megközelítése kivételesen sokszínű módon oldható meg. Ez a
fejezet jó alkalom lehet az osztályban tanító pedagógusok szakmai
együttműködéséhez.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
A kérdés tárgyalása kapcsán szinte mindenütt lehetőség nyílik a helytörténeti kutatások/gyűjtemények eredményeinek megtekintésére. Ez jó alkalom arra is, hogy a múzeumokban/gyűjteményekben/emlékházakban található tárgyi anyagot mint történeti forrást mutassuk be tanulóink számára.
a. Tétény-Promontor. Kiadja Budapest Főváros XXII. kerületi Tanács VB. Bp., 1988. III. fejezet: 63–166.o.
b. Gávavencsellő (Tanulmányok Gávavencsellő történetéből). Gávavencsellő, 2000. 75–
122.o.

A tanóra címe
Óraszám

5. 15. Az első világháború
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke alapvetően a nagyhatalmi szem- Munkafüzet kapcsolódó feladatai
benállás (szövetségi rendszerek) bemutatására épül, amelyek egyrészt a gyarmatbirodalmak kiépülése kapcsán alakultak
ki, részben pedig az egyenlőtlen fejlődés
miatt. A szembenállás csúcspontját az
első világháború jelentette. A háború
kapcsán célszerű rámutatni azokra a
technikai újdonságokra, amelyek nyomán
a háborúnak a katonák mellett jelentős
számú polgári áldozata is lett.
A fejezetben elsősorban azt célszerű bemutatni, hogy
a. milyen okok vezettek el az első világháború kialakulásához (a há-
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A 3. feladat a nők jogaival
foglalkozik. Ennek kapcsán
érdemes a tanulókkal megvitatni a „nők szerepe a történelemben” kérdést. (Itt arra
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Értékelés
Követelmények

ború eseménytörténetének is- is lehetőség nyílhat, hogy a
mertetésére itt nincs sok lehető- magyar történelemben jeség, ezt a feladatot gyűjtőmunka- lentős szerepet kapó nőket is
ként célszerű elvégeztetni);
megismerjék. Lásd később pl.
b. milyen következményekkel jártak Kéthly Anna.)
a háborút lezáró békék a 20. század történelmére;
c. életforma, életmód változása a
20. század fordulójától.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Adatgyűjtés és adatelemzés. Erőforrás- és kockázatelemzés:
a) „rövid” háború,
b) „hosszú” háború esetére.
Információ- és adatgyűjtés az internetről. Elemzési szempontok kidolgozása.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA
program

OKÉ
1.23. A tömegfogyasztás kialakulásának következményeit lehet ebben a
fejezetben bemutatni és elemezni.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Paul Johnson: A modern kor. XX. század Intézet, 2000.

A tanóra címe
Óraszám

5. 16. A dualizmus kora
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke célja egyrészt bemutatni azt a fo- Munkafüzet kapcsolódó feladatai
lyamatot, amely során kialakult az Osztrák-Magyar Monarchia, másrészt pedig
arra helyezni a hangsúlyt, hogyan történt
meg a kapitalizmus gazdasági/társadalmi
feltételrendszerének megszilárdítása és
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

fejlesztése a birodalom magyar területein. Fontos cél az is, hogy bemutassuk a
kor nemzetiségi/etnikai viszonyainak alakulását.
A lecke befejező részében tisztázni kell,
hogy melyek voltak azok a nemzetközi és
hazai
(társadalmi/gazdasági/politikai)
problémák, amelyek elvezettek az OMM
bukásához, és forradalmakat idéztek elő
Magyarországon (is).
a. Ábraelemzés: TK. 304. oldal és Az életmódváltozáshoz:
MF. 38. oldal: a dualizmus rend- 4. feladat: a plakátok tartalmi
szerének felépítése, működte- elemzése
tése.
5. feladat: topográfiai ismeb. Modernizáció Magyarországon – retek erősítése
életmódváltozás.14
c. Az első világháború következményei (Trianon).
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Kép- és ábraelemzési készségek erősítése.
Adat- és ábraelemzés.
Összehasonlító szövegelemzés a KOMA programban tanult módszerek
alapján (tartalmi és fogalmi elemzés fejlesztése, uralkodói kiáltványok).

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA progOKÉ
ram
4.26. A modern
Magyarország
irodalmi képviselete: A Nyugat

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Tarr László: A délibábok országa. Magyar Helikon, 1976.

14

Lásd Függelék: Ötletbörze a fejezetekhez.
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(A kiegyezést követő időszak átfogó bemutatása: a mű erősségét a hétköznapok eseményeire
történő kitekintések képezik, pl. társadalmi élet, illemszabályok, utazás, nyaralás stb.)

A tanóra címe
Óraszám

5. 17. A szélsőségek évtizedei15
Rugalmas tanmenet: 1+2
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A cél a két világháború közötti Európa bemutatása. A hangsúlyokat a jobb- és baloldali diktatúrák elemzésére kell helyezni
(ideológia, gazdaság, társadalom, politika). A második világháború bemutatása
ezúttal kevésbé hangsúlyos, de jól megválasztott filmekkel (History Chanel) ismeret és élmény közvetíthető. Külön feladatként egy-egy, a témához illeszkedő
film feldolgozása is feladható a tanulók
számára. Pl. Sorstalanság, Ryan közlegény
megmentése, A leghosszabb nap, Rommel stb.).
A fejezet egyik célja annak a megértetése,
hogy az első világháborút követő időszakban miért kerültek hatalomra szélsőséges
politikai rendszerek Európa-szerte.
Fontos elemek, amelyeket magyarázni
kell:
a. Gulag – KZ- táborok;
b. sztálinizmus – hitlerizmus – nácizmus-fasizmus;
c. személyi kultusz.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A 3. feladat fő célja a náci
ideológia megértetése.
Módszer:
szöveg- és képelemzés.
(Vita: a plakát mint a modern
politika egyik legfontosabb
eszköze.)
Jó lehetőséget kínál a feladat
napjaink óriásplakátjainak
elemzéséhez.)

Javasolható e témákban is filmek/filmrészletek megtekintése:

Értékelés

15

Kertész Imre: Sorstalanság
Az élet szép
Saul fia
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.

Lásd Függelék: Ötletbörze a fejezetekhez
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Követelmények

Problémaelemzés és -feltárás kooperatív tanulási módszerekkel.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA progOKÉ
ram
A 4.30. fejezet
lehetőséget kínál a kortárs
irodalom témára vonatkozó alkotásainak bemutatására.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
E.J. Hobsbawn: A szélsőségek kora / A rövid 20. század története. Pannonica Kiadó, 1998.

A tanóra címe
Óraszám

5. 18. A Horthy -korszak
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A cél annak a folyamatnak a bemutatása, amely során a trianoni békekötést (diktátumot) követően
sor került a Horthy neve által fémjelzett rendszer
belső és külső (visszatérés a nemzetközi politikába)
konszolidációjára (Bethlen).
Külön hangsúlyt kaphat a tárgyalás során a német
orientáció híveinek térnyerése Magyarországon,
valamint az, hogyan sodródott az ország a második
világháborúba.
Célszerű bemutatni a hazai szélsőséges politikai
erők (hungaristák, nyilasok, kaszáskeresztesek
stb.) ideológiáját és társadalmi bázisát, valamint
azt, hogy a magyar társadalom (egy része) hogyan
jutott el az antiszemitizmustól a holocaustig.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Javasolt témák:
1. Plakátelemzés a
a. A történelmi „korszakok” értelmezése (kortanult módszerekkorszak);
kel (csoportmunb. A Horthy-korszak (és Horthy személye)
kában és a pedagómérlegének elkészítése,
gus által moderált
vitában megold Bethlen intézkedései,
ható feladat).
 a revíziós politika,
a
 az ország szerepe a második világhábo- 2. Gyűjtőmunka
korszak
vezető
porúban;
litikusairól (2. felc. Szálasi „országlása”.
adat), és tevékenyJavasolható a Horthy bevonulását bemutató dokuségük elemzése.
mentumfilm megtekintése és elemzése
https://www.youtube.com/watch?v=5bF9hOL1NC

Értékelés
Követelmények

A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Megtekintett képek önálló feldolgozása, plakátelemzés

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
1.29.
A cél a fejezet témái kapcsán a
történelem árnyoldalainak bemutatása, értékelése és az adott
események (pl.
numerus clausus,
deportálások,
holocaust stb.)
értelmezése
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Jelenkor–OSZK, Pécs–Budapest, 2012.

A tanóra címe
Óraszám

5. 19. A megosztott világ
Rugalmas tanmenet: 1+2
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A leckében két folyamatot kell a tanulók
számára bemutatni:
a) A megosztott világ – a kétpólusú világrend
–
kialakulását,
és
b) a gyarmati rendszer felbomlásának folyamatát.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

Célszerű kitérni a leckében a fegyverkezési versenyre, illetve az azt kísérő speciális, különleges fejlesztésekre (a szovjet
Szputnyik-programtól az amerikai Holdra
szállásig).
A fejezet feldolgozásában újdonságot je- Az 1. és 4. feladat erősítheti a
lenthet a korabeli napi sajtó (a „média”) térképismeretet.
bevonása.
A 311. oldalon közölt címlapképek elem- Forráselemzés: a kubai válzése a média mint új hatalmi ág szerepét ság
érzékeltetheti a tanulókkal.
Javasolt a korabeli dokumentumfilmek
egy-egy részletének (és a tévé szerepének) bemutatása.

Értékelés
Követelmények

Érdemes a történelmi témákkal foglalkozó ún. tudáscsatornák programjának
nyomon követése, pl. Viasat History.
Egy-egy napon akár 2–5 olyan film kerül
bemutatásra, amely akár egyéni, akár
csoportmunkában feldolgoztatható.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel – a fultoni szöveg kulcsfogalmainak kigyűjtése, a szöveg értelmezése/elemzése.
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA program

OKÉ

4.12. A tömegkommunikációval kapcsolatos alapismeretek beépítése a
20. századi történelmi folyamatok
értelmezésébe.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat–Infonia, 2005. I.

A tanóra címe
Óraszám

5. 20. A vasfüggöny mögött
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A fejezetben Magyarország történetét
mutatjuk be a második világháború végétől a Kádár-rendszer bukásáig. A lecke
súlypontjai:
a) a kommunista diktatúra kiépítésének
fontosabb lépései és eszközei;
b) az '50-es évek magyar társadalmának/gazdaságának bemutatása (Rákosikorszak);
c) az 1956-os forradalom és szabadságharc története;
d) a Kádár-korszak jellemzői.
A cél, hogy a tanulók számára egyértelművé váljon,
– hogyan valósult meg a szovjet zónához tartozó Magyarországon a szovjet
típusú totalitárius rendszer kiépítése
és működtetése, illetve hogy érzékeljék
– a Rákosi- és Kádár-rendszer hasonló
és eltérő jellegzetességeit.
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

Ebben az esetben sem javasolható az
eseménytörténet részletes közvetítése a
tanulók számára.
Egy-egy elem kiemelésével lehet érzékeltetni a „korszakok” közötti különbséget:
pl. a hatalom és társadalom viszonya,
életmód és fogyasztás változásai.

Gyűjtőmunka és a munkafüzetben található feladatok
alapján lehet vitát rendezni
egyes témákban:
a. Szocializmus a mérlegen, 1948–1989.
b. Ifjúság és hatalom
(beat-zenekarok
1956. értelmezése források segítségével.
megjelenése a Kádárkorszakban)
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Tanórán
kívüli
gyűjtőmunkára
történő
felkészítés:
a) Családi tárgyi emlékek az 50-es és 60-as évekből.
b) Múzeum, helytörténeti gyűjtemény felkeresése, kiscsoportos információgyűjtés, a gyűjtött anyag rendszerezése, elemzése.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
1.29.
Elemzési/értelmezési
lehetőség 1956
kapcsán:
gyermekkori
napló mint történeti forrás.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
A második világháborút követő időszak történetének feldolgozása rendkívül gazdag. Nemcsak
egyes történészek vagy éppen egyetemi tanszékek végzik ezt a munkát, hanem erre szakosodott intézetek is. Néhány példa:
a. http://www.rev.hu/# (Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs
és Kutató Intézete Közalapítvány)
b. http://polhist.hu/ (Politikatörténeti Intézet)
c. http://www.xxszazadintezet.hu/ (XX. század Intézet)
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A tanóra címe
Óraszám

5. 21. A hidegháború vége
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke azt a folyamatot mutatja be, ami
elvezetett a kétpólusú világrend felbomlásához, a hidegháború végéhez.
A tanulók számára mutassuk be
a) a „létező szocializmus” országaiban jelenlévő belső okokat, és
b) azokat a nemzetközi változásokat,
amelyek hozzájárultak a közép- és keleteurópai fordulathoz!
Értelmezzük
a) Gorbacsov szerepét, politikáját,
b) Ronald Reagan „csillagháborús” stratégiáját,
c) azokat a hazai eseményeket/szereplőket, amelyek előkészítették a rendszerváltást!
A lecke közvetlen előzményét az 1.19.
számú fejezet képezi. A tanulók ott már
megismerhették az alapfogalmakat.
Itt a hangsúlyt a fegyverkezési versenyre
helyezzük (USA–SZU), s mutatjuk be azt a
folyamatot, amely elvezetett a szovjet katonai megszállás befejezéséhez.
Állítsuk a középpontba a korszak két főszereplőjét: Reagant és Gorbacsovot, világítsuk meg a tanulók számára a megegyezés világtörténelmi jelentőségét!
A nemzetközi eseményekkel összefüggésben egy-egy példa alapján mutassuk be az
Európa közép és keleti részén bekövetkezett politikai változásokat:
a. békés átmenet (pl. Magyarország),16
b. fegyveres konfliktus (Románia),

16

Lásd Függelék: Ötletbörze a fejezetekhez.

41

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A fejezet feldolgozásában
kulcsszerepe van a közölt dokumentumok elemzésének.
Az új közép- és délkelet-európai államok megismerése a
tankönyv és a munkafüzet
térképei alapján fontos feladat.
(Végezhető összehasonlító
elemzés:
Európa országai:
1914, 1920, 1990-ben.
A tanulók számára fontos az
olyan fogalmak értelmezése,
mint pl. politikai ellenzék,
többpárti választás.
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Értékelés
Követelmények

c. Jugoszlávia (hosszan tartó háborús konfliktus az új államalakulatok között).
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Önálló
feladatként
dokumentumelemzés
jegyzeteléssel.
Ok-okozati összefüggések keresése és elemzése, például az ilyen kérdések felvetése kapcsán: „Miért vált fenntarthatatlanná a Kádár-rendszer?”
Diagramok, ábrák, táblázatok értelmezése a matematikai tanulmányokra
építve.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismer
et

KOMA
program

OKÉ

A fejezet segítségével tovább erősíthető
az
ábra/diagram/táblázat értelmezése.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. Rubicon Könyvek, 2003.
(A kötet részletes leírását/elemzését adja a kritikus éveknek. Gazdagon illusztrált képanyaga
számos érdekességet tartalmaz a tanulók számára is.)
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A tanóra címe
Óraszám

5. 22. Magyarország szomszédjai és Európa
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke egyik célja az, hogy bemutassuk a Munkafüzet kapcsolódó feltanulók számára Magyarország helyét és
adatai
szerepét
a) a rendszerváltoztatás utáni Közép- és
Kelet-Európában;
b) valamint 2004 után az Európai Unióban.
A másik cél – a lehetőségekhez képest – a
szomszédos országok történelmének,
kultúrájának és egyéb sajátosságainak a
megismertetése.
Javasolt módBizonyos szempontból ez a lecke a meg- A munkafüzet feladatai a tanszerek a tanelőző fejezet elmélyítését szolgálja.
könyvi fejezet céljait erősítik:
anyag feldolgoa. Egyrészt a tanulók itt részleteseba. topográfiai és kronozásához
ben is megismerhetik a változások
lógiai ismeretek erő(földrajzi és politikai, társadalmi)
sítése
következményeit;
b. Kulturális
jelképek
b. másrészt azt a folyamatot is tanulszerepe
mányozhatják, ahogyan a középc. Az idegen nyelvismeés kelet-európai államok egy réret fontosságának a
sze az Európai Unió tagjává válhahangsúlyozása
tott.
d. Matematikai alapisA harmadik cél a kulturális ismeretek gazmeret (százalékszádagítása:
mítás) alkalmazása a
a. az unióval kapcsolatban (fontotörténelemtanulássabb városok /Brüsszel/, szimbóban.
lumok) megismerése;
b. hazánkkal szomszédos államok
„kulturális” felfedezése.
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Topográfiai ismeretek erősítése
Összehasonlító elemzés gyakorlása
Képelemzés
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-is- KOMA
meret
program

OKÉ

2.3. Halmazok
A matematikai ismeretekre alapozva erősíthetjük a tanulók politikai/történeti tájékozódását, pl. Gyűjtőmunka
alkalmával:
pártok/pártcsoportok,
uniós tagállamok, független államok stb. elkülönítése/azonosítása.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
(Rendkívül informatív szócikk. Kivetítve a fejezet kiegészítője lehet. A tanulók egyénileg vagy
csoportokban dolgozhatják fel a közölt adatokat. Pl. az európai országok területi és népességi
adatait tartalmazó táblázat erre jó lehetőséget kínál.)
A hagyományos értelemben vett „történeti” fejezetek itt zárulnak a kötetben. A következő
részekben a rendszerváltozás utáni Magyarországot vizsgáljuk, eltérő nézőpontokból. A cél itt
elsősorban egyfajta „jelenismeret” erősítése a tanulókban.
A fejezetek bemutatása előtt célszerű áttekinteni egy-egy szociológia tankönyvet (vagy akinek
erőteljesebb az érdeklődése, egy-egy részkérdéssel foglalkozó munkát).
Alapvetően jó bevezetés az a két tankönyv, amelyet az Osiris Kiadó több kiadásban is megjelentetett:
a. A. Giddens: Szociológia. Osiris, 1995. Ez a mű elsősorban a nyugati világ olvasói számára készült. Egyes fejezetei (pl. A hatalom struktúrái, 221–254.o., vagy az Etnicitás és
faj, 255–283.o.) erőteljes támogatást nyújthatnak a tanórai munkához.
b. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, 1997. Ez a kötet a hazai olvasók számára készült, szociológiai alapképzésben nem részesült pedagógusok számára jó bevezetés lehet a következő fejezetekhez.
c. A két fenti kötetet jól kiegészíti: Gabriel A. Almond – G. Bingham Powell: Összehasonlító politológia. Osiris, 1996. kötete.
(A kötet harmadik részében ún. országtanulmányok találhatók, amelyek a kötet módszertanának példáit alkotják. 181–776.o.)
A tanóra címe 5. 23. A magyar társadalom a rendszerváltás után
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Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+2
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A fejezet tárgyalása során be kell mutatni
a magyar gazdaság és társadalom átalakulását az 1989-et követő évtizedben.
Vizsgáljuk meg, hogy
a) a társadalom különféle rétegei milyen
előnyeit, és
b) milyen hátrányait tapasztalhatták meg
a rendszerváltozásnak! Térjünk ki az iskolázottság és a munkaerő-piaci pozíciók
közötti összefüggésekre, valamint a területi-regionális gazdasági különbségekre!
Az alábbi kérdésekre érdemes helyezni a
hangsúlyokat:
a. a társadalmi tagolódás fogalma:
(konkrét példa alapján) Érdemes
ehhez a korábbi történeti tanulmányokat is felhasználni.
b. Adatelemzés (318.o. ábra). Milyen következtetéseket fogalmazhatunk meg az adatok alapján az
egyes kategóriák esetében?
c. A rendszerváltás társadalmi és
gazdasági következményei.
d. Iskolázottság és munkaerő-piaci
helyzet összefüggései.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A munkafüzet feladatainál a
különféle típusú forrásokból
(táblázatok,
diagramok)
nyert adatok elemzésére esik
a hangsúly.

Lehetséges projektfeladat (minikutatás) a
tanulók számára:
6. feladat:
Kérdőív-készítés, interjúzás, az adatok
feldolgozása és bemutatása
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Az elkészült tanulói produktumok konkrét értékelése (projektek, részfeladatok stb.).
Követelmények Tanulói vitakultúra fejlesztése a rendszerváltoztatás következményeiről:
egyéni és kollektív, valamint olvasmányélmények alapján. Diagramelemzés: egyéni munka keretében írásos elemzés készítése a tapasztalatokról.
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

45

KOMA
program

OKÉ
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2.15. A statisztikai
alapismeretek megerősítéséhez használjuk ennek a fejezetnek a feladatait!

1.21. Vitakérdés lehet az
egyének várható jövedelme
az egyén iskolázottságának a
tükrében.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Századok statisztikája (Statisztikai érdekességek a magyar történelemből). KSH, 2001.

A tanóra címe
Óraszám

5. 24. Népességfogyás, szegénység
Rugalmas tanmenet: 1+2
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A leckének két súlypontja van:
a) A rendszerváltoztatást követő időszakban az „újszegénység” kialakulásnak okai
és (lehetséges) következményei.
b) A magyar társadalom demográfiai változásai az elmúlt évtizedekben.
Mutassuk be a tanulók számára a születéskor várható élettartam és az adott társadalom/gazdaság fejlettsége/fejletlensége közötti összefüggéseket!
Az első feladat a tanulók bevezetése a demográfiai alapismeretekbe (népességnövekedés–halálozás stb.).
A problémát az ún. korfa segítségével célszerű megoldani.
A másik feladat: tovább kell bővíteni a
rendszerváltozást követő időszak hazai
jelenségeinek a bemutatását.
Támaszkodva az előző fejezetre, érdemes
az alábbi összefüggést a vita középpontjába állítani:
alacsony iskolázottság – munkanélküliség
– szegénység.
A szegénység elemzése:
a. regionális különbségek
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A tankönyvben található kérdőív segítségével érdemes
tisztázni a következő fogalmakat:
a. abszolút és relatív szegénység
b. fogyasztási szerkezet (öszszehasonlító elemzés – 5. feladat)
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b. az egyes társadalmi (és korcsoportokban) mutatkozó különbségek elemzése,
az okok azonosítása
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.

Értékelés
Követelmények

Összefüggések feltárása a diagramok adatai között: önálló információkeresés és -elemzés.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ

A korábban
már felhasznált fejezetek folyamatos tanulmányozása
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Kertesi Gábor: A társadalom peremén (Romák a munkaerőpiacon és az iskolában). Osiris Kiadó, 2005.
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A tanóra címe
Óraszám

5. 25. Deviancia
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A tanóra során meg kell ismertetni a ta- Munkafüzet kapcsolódó felnulókkal a deviancia fogalmát, és azoknak
adatai
a magatartásformáknak a körét, amelyeket egyes korokban egyes társadalmak
devianciának minősítettek.
Hangsúlyt kell helyezni a deviáns(nak minősített) viselkedésformák és a bűnözés
összefüggéseinek a bemutatására is, különös tekintettel a kábítószer-fogyasztásra.
Javasolt módAz egyik legnehezebben feldolgozható fe- A 2. ponthoz megfelelő seszerek a tanjezet ez. A problémát az jelentheti, hogy gédlet a 3. számú feladat.
anyag feldolgo- az osztályban számos olyan tanuló van Lehetséges feldolgozási mód:
zásához
(lehet), akik valamilyen módon (közvetve
a. a tanulók először önvagy közvetlenül) érintettek lehetnek a
állóan töltik ki a táblátárgyalandó kérdésekben.
zatot,
1. Fogalmak tisztázása: társadalmi
b. majd együtt megvinorma, szabályok, erkölcsi szokátatják.
sok.
Lehet a válaszokból statiszti2. Vitát lehet kezdeményezni a devi- kát készíteni, és azt elemezáns (vagy annak tartott) jelensé- tetni.
gekről a tanulók között.
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Eltérő nézetek ütköztetése, vitakultúra erősítése, attitűdformálás.
Önálló anyaggyűjtés az internetről: bűnelkövetési térkép készítése és
elemzése (megye, település).
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
Az 1.15. fejezetre
és az ottani eredményekre érdemes támaszkodni.
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Devianciák (Bevezetés a devianciák szociológiájába / szabálykövet(el)ők és bajkeverők)
(szerk.: Rácz József, Fokasz Nikos, Szűgyi Zoltán). Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001.

A tanóra címe
Óraszám

5. 26. Társadalmi kérdések – Nemzetiségek, felekezetek
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke célja annak a bemutatása, hogy a
mai magyar társadalom hogyan tagolódik
a) többségi/kisebbségi társadalmakracsoportokra, etnikumokra, valamint
b) milyen megoszlást mutat a vallás(osság) szempontjából.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A témák tárgyalásakor elevenítsük fel a
történelemből tanultakat
a) a középkori,
b) az OMM-beli,
c) a trianoni Magyarország összefüggéseiben!
A vallási tagozódás tárgyalásakor emlékeztessük a tanulókat arra, amiről a reformáció kapcsán tanultak!

A munkafüzet 2 és 3. feladata
kettős feladatot rejt magában:

Értékelés
Követelmények

a tanulók megoldják a feladatot (kiegészítik a mondatokat, és válaszolnak a kérdésekre), de ezt követően az
egyes állításokat és statisztikai adatokat részben magyaA lecke kiemelt célja, hogy ráirányítsa a rázattal kell ellátni, részben
többségi társadalomhoz tartozó tanulók pedig megvitatni.
figyelmét a hazai cigánysággal kapcsolatos problémákra. Ennek a kérdésnek a
tárgyalásakor támaszkodjunk az előző fejezetekben már megtárgyalt kérdésekre!
Módszertani tekintetben a pedagógus
moderátori szerepének (az óra sikeressége érdekében) kiemelkedő jelentősége
van.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Összehasonlító elemzés (egyéni és kiscsoportos feladat): adatok rendezése és elemzése, következtetések levonása.
Ez és az ehhez hasonló témájú fejezetek arra is alkalmat adnak, hogy
olyan elemekre is figyelmet fordítsunk, mint pl. az előítéletes gondolkodás alakulása a tanulóknál, vagy pl. a toleranciaszint formálódása.
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Ezek jegyekkel nem értékelhetők, de bizonyos esetekben (pl. szélsőséges
megnyilatkozások kapcsán) a szóbeli értékeléstől nem lehet eltekinteni.
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
Az 1.15. fejezetre
és az ottani eredményekre érdemes
támaszkodni.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
2011. évi népszámlálás – 10. Vallás, felekezet – http://www.ksh.hu/nepszamlalas/vallas_sb

A tanóra címe
Óraszám

5. 27. A nemzeti önazonosság kifejezése –A hungarikumok
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A fejezet egyik célja, hogy megismertesse Munkafüzet kapcsolódó fela tanulókat a hungarikum(ok) fogalmával.
adatai
A másik cél az, hogy megismertessük a tanulókat hazánk jellegzetes (ismert) tájegységeivel, turisztikai/természeti látnivalóival.Ugyanakkor fel kell hívni a tanulók figyelmét arra is, hogy más országok is
rendelkeznek hasonló kuriózumokkal,
amelyeknek megismerése a (nemzetközi)
kapcsolatok ápolása, a műveltség bővítése szempontjából nélkülözhetetlen!
A lecke feldolgozását többféleképpen is A. Meseelemzés (a feladat
megoldhatjuk:
kitágítható a folklór
a. bevezetésként az alapfogalmakat
egyéb területeinek a vizskell tisztázni (pl. a lecke címében);
gálatára is).
b. az egyes képeket értelmezni (fel- B. Érdemes gyűjtőmunkát
ismertetni) kell a tanulókkal, levégeztetni a helyi nevegyen szó hazai vagy más országból
zetességek összegyűjtészármazó nevezetességről.
sére, bemutatására (lokálpatriotizmus).
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Az óra témája jó lehetőséget nyújt a helytörténeti vonatkozású témák tananyagba
történő beemelésére. Ehhez jó segítség
lehet a skanzenek, tájházak, helytörténeti
gyűjtemények meglátogatása.
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Lokálpatriotizmus erősítése gyűjtőmunka segítségével: helyi (tájjellegű)
nevezetességek, különlegességek bemutatása, összehasonlítása.
Egy-egy témában szófelhő készítése.
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA
program

OKÉ

3.17. A fejezet lehetőséget kínál pl. a hazai
gyógyvizek kapcsán az
ún. gyógyturizmus fogalmával történő megismerkedésre, annak
társadalmi-gazdasági
hasznával.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Az alábbi helyeken érhetők el a Honismeret folyóirat egyes példányai:
http://epa.oszk.hu/03000/03018 Honismeret (1972–1995) teljes szövegű folyóirat vagy
http://www.honismeret.hu/?modul=oldal&tartalom=1216732
A következő három – és egyben a tanévet lezáró – fejezet egyfajta „oktatás- és neveléstörténet”. Általános cél az, hogy a tanuló történelmi tanulmányai kapcsán – sok más terület mellett
– arról is képet kapjon, hogy az egyes korokban/korszakokban milyen keretek között, milyen
céllal, milyen társadalmi csoportokhoz (és nemhez) tartozó személyek számára szerveztek iskolákat. Ehhez a részhez alapvetően az OKÉ program bevezető részében tanultakra érdemes
támaszkodni.
A tanóra címe
Óraszám

5. 28. Mióta járunk iskolába?
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A fejezet célja az, hogy egyrészt bemutassuk az oktatás, az iskoláztatás történetének legfontosabb vonásait a különböző
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

kultúrákban, másrészt pedig felhívjuk a figyelmet arra a folyamatra, amely elvezetett a modern társadalmakban tömegessé váló oktatáshoz.
Az egyik célja az órának az lehet, hogy bemutatja a tanulók számára azt, hogy az
egyes korszakokban
a. kiknek volt lehetősége a formális
(többnyire iskolákban) történő tanulásra;
b. melyek voltak azok a tartalmak,
amelyeket az iskola közvetített a
tanulók számára.
c. Cél az is, hogy a tanulóknak legyen
fogalmuk arról, hogy az idők folyamán az iskola mint fizika tér (a tanulás tere) milyen változásokon
ment keresztül, valamint tudatosodjanak azok az elemek is, amelyek századok óta állandó részei az
oktatásnak.

A munkafüzet 3. feladata
arra is alkalmas, hogy bemutassa a tanulóknak, hogy Gutenberg korának „média-forradalmától” kezdve a technikai vívmányok hogyan, milyen módon befolyásolták az
oktatás, a tanulás világát.

A feladatok részben forráselemzésre
épülnek.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Ismerjék fel a tanulók azokat az összefüggéseket, amelyek egyes birodalmak/országok (uralkodók, a politikai elit) általános politika törekvései és
az ahhoz kapcsolható oktatással (iskolákkal) összefüggő döntések között
húzódnak!

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
Lásd a bevezető
szöveget!

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/

A tanóra címe
Óraszám

5. 29. Az iskoláról és a tanulásról
Rugalmas tanmenet: 1+1
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Hagyományos tanmenet: 1
A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke célja az, hogy tudatosítsa a tanulókban, hogy az eltérő tanulási formák elsajátítása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti munkájukat. Fel kell ismertetni a tanulókkal azt is, hogy miért fontos
az élethosszig tartó tanulás!
a) Nemcsak a személyiség fejlesztése, hanem
b) a munkaerő-piaci pozíciók megszerzése és megőrzése érdekében is.
A fejezet célja annak a felismertetése a
tanulókkal, hogy egyrészt
a. miért fontos a különféle tanulási
formákban történő tanulási módok/módszerek elsajátítása, illetve ezek beépítése a felnőttkori
életszakaszba,
b. másrészt melyek azok a kulcskompetenciák, amelyeknek az erősítése nélkülözhetetlen a stabil
munkaerő-piaci szerepvállaláshoz.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

Érdemes az 1. feladatban elrejtett kérdőívet értékelni és
megvitatni.

Az eltérő tanulási helyzetek
megértéséhez érdemes a 3.
feladatot alapul venni.
Speciális feladat lehet, hogy
amikor a tanulók projektben
szerepelnek,
érzékelik-e,
hogy milyen tanulási helyzeteket generálnak a maguk
számára.
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Tanulói önreflexiók fejlesztése a saját tanulástörténetük tanulmányozása/elemzése segítségével.
A különféle tanulási formák alkalmazására irányuló törekvés erősítése.
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-isKOMA
OKÉ
meret
program
Minden bizonnyal ez az a fejezet, amelyhez a legtöbb kapcsolódási pontot lehet
találni a kötetben. Ezeket a fejezet végén jeleztük.
Érdemes azonban más tárgyak/műveltségterületek esetében is a fejezetet tanulmányozni, illetve azok programjába beemelni.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Információs Társadalom folyóirat – http://www.infonia.hu/infotars_index.html

A tanóra címe
Óraszám

5. 30. A tanuló társadalom
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A lecke célja azoknak a törekvéseknek a
megismertetése a tanulókkal, amelyek
különféle nemzetközi és hazai programok/fejlesztések kapcsán a tanuló társadalmak kialakításra irányulnak.
Az óra célja néhány fontos kifejezés tisztázása és megértetése a tanulókkal:
a. tanuló társadalom,
b. információs társadalom,
c. egész életen át tartó tanulás,
d. információ.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

Vitassák meg a tanulók a fejezet anyaga alapján, hogy
miért értékelődött fel az elmúlt két évtizedben a felnőttkori tanulás!

A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Információgyűjtés és a tanulási kompetenciák fejlesztése eltérő tanulási
helyzetekben, önreflexiós feljegyzések készítése.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

Lásd: előző fejezet!
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló (szerk.: Mayer József – Singer Péter). (Felnőttoktatási Akadémia, Gyula, 2003. szeptember 10–12.) OKI, 2004.

A történelem program tanulói tudásméréssel zárul (Munkafüzet, 5.31.). Többféle feladat áll
rendelkezésre, amelyekből lehet válogatni. A legfontosabbnak azt tartanánk, ha az értékelésbe bevonnánk a tanulót is. Ehhez nyújt segítséget e fejezet utolsó feladata, amelyben a
tanuló reflektálhat az éves teljesítményére. Érdemes ezt a feladatot elvégeztetni, és lehetőség
szerint megvitatni.
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II.2.2. Tizedik évfolyam
Néhány megjegyzés a második kötethez
A második kötet egyes fejezeteivel rendkívül komplex ismerettartalom közvetítésére nyílik lehetőség. Ilyen típusúnak tekintjük pl. az 1.1. Világvallások című fejezetet.
A lecke elsősorban az első kötet 5.1., 5.3. és 5.9. fejezeteiben tanultakra építve mutatja
be a tanulók számára napjaink legfontosabb világvallásait. Milyen célokat lehet megvalósítani
a tananyag segítségével?
a. Történeti ismeretek közvetítése/bővítése (pl. hogyan alakultak ki a szóban forgó
vallások). Érdemes lehet a vallásalapítók/próféták életrajzát ismertetni/elemezni/összehasonlítani, s e feladat kapcsán általában az életútelemzésekben rejlő
tanulságokra ráirányítani a tanulók figyelmét.
b. A közölt szövegek segítségével (szövegértelmezés/forráselemzés!) eszmei/filozófiai/erkölcsi-etikai kérdések megbeszélése. Ezt különösen fontosnak tartjuk, mert a
közismereti programban sem a filozófia, sem pedig az etika nem szerepel önálló
stúdiumként. Célszerű ebben az esetben azokra a leckékre támaszkodni, ahol hasonló típusú feladatok és célok jelennek meg, pl. Második kötet 1.5. A bölcsesség
szeretete. A szövegek feldolgozása nem könnyű feladat – ismerve a körülményeket
–, de az ilyen típusú feladatok előkészítése megfelelő tervezés esetében már a 9.
évfolyamon elkezdődhet.
c. A leckéhez kapcsolódó munkafüzeti feladatok több célt is szolgálnak. Vegyük sorba
ezeket!
5.1.1. Az időszalag ismétlő jellegű feladat, alkalmas arra is, hogy a tanulók fejben végezzenek számításokat.
5.1.2. Ebben a feladatban tanári segítséggel tudásbővítésre-fogalomértelmezésre kerülhet sor (pl. ortodox kereszténység, természeti vallások stb.), valamint – tekintettel arra,
hogy a földrajzi ismeretek is csekély óraszámban kerülnek közvetítésre – a földrajzi ismeretek
elmélyítésére (pl. Falitérkép segítségével állapítsuk meg, hogy napjainkban mely országok tartoznak Kelet-Európához! vagy Készítsünk táblázatot, amelyben feltüntetjük az észak-, dél-, közép- és kelet-európai országokat!). A feladat arra is lehetőséget kínál, hogy tisztázzuk egy-egy
kultúra/civilizáció elterjedését napjaink világában, pl. az arab nyelv használata – az iszlám elterjedése – az iszlám civilizációs produktumai.
Célszerű a civilizációk/kultúrák közötti kapcsolatokat is számba venni, kitérve az aktuális kérdésekre, pl. a Boko Haram és az Iszlám Állam szerepe a civilizációs konfliktusokban,
vagy az Öböl-háború értelmezése stb.
Különösen jó bevezetés a pedagógusok számára ehhez: Bassam Tibi: Keresztes háború
és dzsihád. Corvina, 2003., különös tekintettel a VIII. fejezetre (187.o.). Az iszlám fundamentalizmus mint Nyugat-ellenes lázadás. Új dzsihád Európa ellen?
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Ismert könyv S.P. Huntington A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása
című műve. (A kötetre érkező kritikai reflexiók ismerete mellett azonban hasznos fejezet lehet:
IV. Civilizációk összecsapásai; 9. A civilizációk globális politikája (343.o.).
Néhány szó a differenciálásról
Az első pillanattól kezdve igyekeztünk ráirányítani a figyelmet arra, hogy a tanulók nemek szerinti megoszlása is jó lehetőséget kínál a differenciálásra. (Lásd erről: I. kötet 1.2 fejezet.) Nyilvánvaló ugyanis, hogy a lányok és a fiúk érdeklődése sok tekintetben eltér egymástól, és ezt
célszerű a tananyag tervezésekor is figyelembe venni. Azt gondoljuk, hogy vannak olyan témák, amelyek alkalmasak arra, hogy az egyébként passzív, kevéssé érdeklődő tanulót is motiváltabbá tegyék, ezért érdemes ezt a lehetőséget is megragadni.
Tipikusan ilyen fejezetnek tekintjük pl. a második kötetben az 5.17. és az 5.18. fejezetet, amely kiemelt módon foglalkozik egyrészt a nők történelemben betöltött szerepével, másrészt pedig a nők és a férfiak társadalmi szerepvállalásaival.
A tanév elején célszerű a tanulók előzetes tudását felmérni. Ehhez nyújt segédletet a
munkafüzet 5.0. számú leckéje.
A feladatok többségével – vagy ezekhez nagyon hasonlóval – a tanulók az első kötetben
már találkozhattak. Mivel számos feladat áll rendelkezésre, lehet belőlük válogatni, sőt kisebb
csoportokban is fel lehet dolgoztatni.
Az utolsó feladat ismét a tanulói önértékelést erősíti. A tanév végén lesz hasonló feladat, így az első kötethez tartozó munkafüzetben lévő táblázattal összevetve a tanuló – ha
minden esetben elvégezte a feladatot – pontos képet kaphat arról, hogyan fejlődött két tanév
során ebben a tantárgyban.
A tanóra címe
Óraszám

5. 1. Az ember természetátalakító tevékenysége
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A fejezetben azt mutatjuk be, hogyan ala- Munkafüzet kapcsolódó felkította át (formálta) az ember Európában
adatai
a természetes környezetet, és ez milyen
következményekkel járt az egyes korok
társadalmára.
Az óra anyagának négy súlypontja van:
a) az ősi (megalitikus) civilizációk bemutatása (dolmen, menhír stb.);
b) a Római Birodalom tájátalakító tevékenysége (városok, út- és vízhálózat);
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c) a középkori városok és ökológiai
problémáik (szennyezettség, járványok);
d) az ipari forradalom tájátalakító hatása.

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Az óra során erősen célszerű támaszkodni
a természetismeret tantárgy keretében
és az OKÉ programban tanultakra, különösen a Tk./9/1.22, 3.13, 5.13 fejezetekre. A fejezet a földrajzi ismeretek felelevenítésére és elmélyítésére kifejezetten alkalmas (domborzati/vízrajzi ismeretek).
Ez és a következő két fejezet sajátos aspektusból mutatja be Európa történetét.
A középpontban alapvetően a városiasodás folyamata áll, az a folyamat, amelyben az ember tereket hódított el a természettől, s egy új, a természetet (is) szabályozó/szabályozni akaró civilizációt hozott létre.

A munkafüzetben található
térkép jó lehetőség a topográfiai ismeretek megerősítéséhez. A tankönyvben található domborzati térkép
segítségével kell/lehet a vaktérképet kitölteni. A kijelölt
feladatokon túl érdemes
újabbakat adni.
Az óra egyik fókuszát az ember által emelt pl. Jelölje a térképeken a taépítmények elemzése képezheti. (Mi a nuló a mai országokat!
céljuk ezeknek? Hogyan építhették? Kik
voltak az építők? Kik voltak a megrende- A 4. feladat célja, hogy a talők? stb.)
nulókat megismertesse az
ún. folyamatábrákkal. A kiA másik cél az egyes korszakok „hétköz- töltésen túl érdemes tudatonapjainak” a feltárása lehet.
sítani, hogy az ilyen típusú
A 3. feladat esetében beszéljük meg a ta- ábrák készítésével hogyan lenulókkal, hogy pl. a ma emberének mi- het megkönnyíteni és eredlyen nehézségekkel kellene szembenézni, ményesebbé tenni saját taha egy „időutazás” segítségével ebben a nulásukat, rendszerezni gonvárosban (az egyik házban) kellene élnie! dolataikat.

Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Képelemzés, vitakultúra fejlesztése, egyéni gyűjtőmunka fejlesztése.
Tudatos felelősségvállalás erősítése, fejlesztése szűkebb és távolabbi környezetünkért, a lokális gondolkodás támogatása.
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
A fejezetet tanulmányozva egyrészt bővíthető a tanuló ismerete
az egyes korszakokban zajló természetátalakító tevékenységekről, másrészt szembesülhetnek
ezeknek a következményeivel – a
20. és 21. század fordulójáig.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Donella Meadows – Jorgen Randers –Dennis Meadows: A növekedés határai (Harminc év
múltán). Kossuth Kiadó, 2005.
(A kötet az 1972-ben megjelent, nagy feltűnést keltő A növekedés határai című mű folytatása. A kutatók újra elvégzik a korábbi kutatás során alkalmazott méréseket, és ezeknek – a
nem kevésbé sokkoló – eredményeit teszik közzé.)

A tanóra címe
Óraszám

5. 2. Környezetpusztulás, -pusztítás, fenntarthatóság
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke célja kettős:
a) Egyrészt mutassuk be a tanulók számára a természeti katasztrófák következményeit a természetes és mesterséges környezetre! (Ehhez idézzük fel
a történelem jelentősebb katasztrófáit, pl. Krakatau, Lisszaboni földrengés! Érdemes e tekintetben az aktuális
újsághírekre és vizuális információkra
is támaszkodni. Pl. cunami és kapcsolódó problémák.)
b) A másik cél az ipari jellegű katasztrófák (és a modern világ egyéb fejleményei, pl. autóhasználat) közvetlen/közvetett következményeinek a
bemutatása. Irányítsuk tanulóink figyelmét a fenntarthatóság eszméje és

59

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

gyakorlati kérdései irányába, elemezzük a globális klímaváltozás természeti/társadalmi következményeit!
A lecke feldolgozása során teremtsünk
kapcsolatot az OKÉ programban tanultakkal! (Tk/9/23.23, 10/24.)
A lecke szorosan kapcsolódik az előző fe- A munkafüzet 5. feladata az
jezethez, valamint az OKÉ program kap- ún. zöld gondolkodásra hívja
csán említetthez.
fel a figyelmet.
Beszéljük meg a tanulókkal,
A természeti katasztrófák leírásai egyút- hogy ők mit valósítanak meg
tal irodalmi szövegek is. Elemzésüket cél- ennek a jegyében saját körszerű a KOMA programban tanult mód- nyezetükben!
szerekkel elvégezni.
Érdemes az aktuális „terméÉrdemes a következő kérdéseket megvi- szeti katasztrófáról” médiatatni:
elemzést végeztetni.
a. Hogyan vélekedtek a korabeli emberek
a katasztrófák okairól? És hogyan véleke- a. A tévés és internetes pordünk mi napjaink katasztrófáiról (Cserno- tálok képanyagának elembil, vörösiszap-katasztrófa Magyarorszá- zése.
gon)?
b. Az újságcikkek szövegeinek elemzése.
b. A katasztrófaturizmus erkölcsi kérdé- c. Hogyan reagáltak a
sei.
bloggerek az eseményekre?
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Képelemzés, vitakultúra fejlesztése, egyéni gyűjtőmunka támogatása.
Tudatos felelősségvállalás erősítése, fejlesztése szűkebb és távolabbi környezetünkért, a lokális gondolkodás támogatása

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

3.18. A fejezet alapvetően a lemeztektonikáról szól.
Az itt szerzett ismeretek alapján is érdemes átgondolni azt, hogy a természeti
katasztrófáknak milyen szerepük lehet
a természetes és mesterséges környezet átalakításában.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
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Megjelenés éve: 2010. http://mek.oszk.hu/09600/09607/index.phtml

A tanóra címe
Óraszám

5. 3. Urbanizáció
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke erősen támaszkodik az előző feje- Munkafüzet kapcsolódó felzetre. A cél annak a folyamatnak a bemuadatai
tatása, amely az ipari forradalom következtében bontakozott ki a modern világban: a falusi népesség nagy arányban városokba áramlott. A hangsúlyokat a következőkre helyezzük:
a) városi népesség növekedése és az ezzel járó következmények (szegénynegyedek, iskolázottság növekedése
stb.);
b) a városi életmód/életforma változatai
(lakótelepek, kert- és elővárosok stb.).
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A lecke lehetőséget kínál arra, hogy a tanuló folyamatában lássa a városfejlődés
(városépítészet) egyes állomásait.
3. feladat esetében ezt a képek összehasonlító elemzésével oldhatjuk meg.

A tankönyv és a munkafüzet
feladatai alkalmasak lehetnek arra, hogy a tanuló néhány alapfogalmat (és annak
használatát) megtanulja.
Ehhez a népsűrűséget muA másik fontos feladatot a modern városi tató térkép mellett a munkaéletforma előnyeinek és hátrányainak az füzet 4. feladatának a tábláösszevetése képezi. Itt érdemes a tanulók zatát használjuk!
közvetlen tapasztalataira (is) támaszkodni.
Beszéljük meg a népességnövekedés és a népességcsökA harmadik feladat lehet a népességnö- kenés összefüggéseit! Vizsvekedés hatásainak elemzése.
gálják meg a tanulók a modern életformával (is) összekapcsolható
legfontosabb
mortalitási tényezőket (levegőszennyezettség,
stressz
stb.)!
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Diagram- és képelemzés, egyéni tapasztalatok, tanórán kívül szerzett tudáselemek felhasználása.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA
OKÉ
program
1.24. Érdemes ennek a fejezetnek a feladatait is az OKÉ munkafüzetben elvégeztetni.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Losonczi Ágnes: Ártó-védő társadalom. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bp., 1989.
(A könyv nézőpontját az alábbi mondat fejezi ki: „Az emberek nem tudják elérni legteljesebb
egészségügyi potenciáljukat, hacsak nem tudják ellenőrzésük alá vonni mindazokat a dolgokat, amelyek egészségüket meghatározzák.” Ottawai Karta, 1986. szeptember)
A tanóra címe
Óraszám

5. 4. Az életmód forradalma a 20. században
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1
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A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A lecke közvetlenül kapcsolódik a Tk.
/9/5.15. leckéhez. A cél annak a folyamatnak a további bemutatása, amely elvezetett a modern világban az életmód/életvitel átalakításához. A lecke súlypontjai:
a) A nők munkába állását megkönynyítő/elősegítő találmányok (háztartási gépek, eszközök).
b) A tömegkommunikáció/digitális forradalom hátterét jelentő találmányok és
ezek hatása a társadalom életére.
c) Szabadidős szokások változásai (mozi,
tévé, hobbitevékenységek).
Az óra során támaszkodjuk a tanulók közvetlen tapasztalataira, előzetes ismereteire (új találmányok/jelenségek: mobiltelefon, sms, chat, skype stb.) és ezek közösség-/személyiségformáló
hatására/következményeire!
A fejezet alkalmas arra, hogy a tanulókkal
érzékeltesse az urbanizációs folyamat és
a technika(i találmányok) fejlődése során
tapasztalható bonyolult, sokrétű összefüggéseket.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A munkafüzet 4. feladata jó
lehetőség a modern divattörténet áttekintésére.

Milyen ruhadarabokat hordtak az egyes korszakokban?
A cél kettős:
Hogyan függött össze az öla. Egyrészt a tanulók ismerjék meg tözködés és a társadalmi
azokat a technikai eszközöket, helyzet? (Vajon ez ma is így
amelyek a 19. és 20. század fordu- van? Vitakérdés.)
lóján elvezettek a modern életforma kialakulásához! Beszéljék
meg, hogy ezek hogyan működtek
(pl. távíró, telefonhírmondó, rádió)!
b. Beszéljék meg, hogyan befolyásoltak a hétköznapokat ezek a találmányok (pl. hogyan alakította át a
közösségeket a televízió megjelenése)!
Beszéljék, részben korábbi ismereteikre
támaszkodva, az alábbi fogalmakat:
információs társadalom, digitális kultúra!
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Egyéni tapasztalatok beépítése a tanulmányokba.
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Kapcsolódási pontok:
Mate- Természetmatika ismeret

KOMA program

OKÉ

A 4.20. A fejezet arra
kínál
lehetőséget,
hogy a tanulókkal azt
vitassuk meg, hogyan alakította át az
internet
megjelenése társadalmunkat
(kultúránkat).
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris, 2009.
(Különösen a 8. fejezet: Fogyasztás és szórakozás, 305–357.o.)

A tanóra címe
Óraszám

5. Az emberi jogok
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke célja az emberi jog(ok) fogalmának bemutatása, értelmezése a tanulók
számára.
A lecke súlypontjai:
a) a jogfejlődés jelentős(ebb) állomásainak és a vonatkozó dokumentumoknak a bemutatása, értelmezése;
b. konkrét példák elemzése és megvitatása a források segítségével.
Tanári szempontból ez az egyik legnehezebb fejezet, hiszen a tanulók számára
meglehetősen elvont dologról, a jogról és
a jogfejlődésről kell beszélni.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A keresztrejtvény a témával
kapcsolatos
alapfogalmak
gyűjteménye.

Ezt a feladatot célszerű közöA feldolgozáshoz – nem könnyű – szöve- sen – vagy kisebb csoportokgek állnak rendelkezésre.
ban – megoldani, de a végeredmény mindenképpen
Az emberi jogok rendszere ábrát tekint- kerüljön be minden tanuló
hetjük kiindulópontnak. Feltehető az a munkafüzetébe!
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Értékelés
Követelmények

kérdés, hogy a történelem korábbi századainak – szemben a bevezető sorokban
foglaltakkal – jogrendszereit milyen
szemlélet jellemezte.
Támaszkodjuk a korábbi ismeretekre!
a. Az athéni demokrácia (Milyen kritikai észrevételek fogalmazhatók
meg a mai szemlélő számára?)
b. A nemesi adómentesség kérdése
(Miért nem fizettek pl. a középkori
magyar államban a nemesek
adót?)
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Forrás- és szövegelemzéssel kapcsolatos készségek erősítése.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA program

OKÉ

Az 1.22. fejezet
az élethez való
jog kapcsán tartalmaz kérdéseket.
Érdemes
ezeket bevonni
az óra témájába.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=hng
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A tanóra címe
Óraszám

5. 6. Világvallások
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke célja az, hogy megismertesse a tanulókkal a legfontosabb (világ)vallásokat
s azok tanításait.
Az óra súlypontjai a következők lehetnek:
a. térképelemzés (domináns vallások),
b. szövegelemzés, a források megvitatása.
A lecke során támaszkodjunk a Tk/9/5.1.
és 5.2. anyagaira!
A korábbi tanévben a tanulók megismerkedhettek a világvallásokkal történeti értelemben (kialakulás, elterjedés stb.).
Ebben a fejezetben a hangsúlyokat a vallások tartalmi elemeire helyezzük!
a. Az idézett szövegek tartalmi elemzését végezzük el, és vitassuk
meg, hogy a vallási előírásoknak
van-e, és ha igen, milyen szerepe
a modern társadalmak életében!
b. A tankönyv és a munkafüzet számos, a vallásokkal összefüggő, kevéssé ismert kifejezést tartalmaz.
Értelmezzük ezeket!

Értékelés
Követelmények

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

Az 5. feladat kapcsán rendezzünk vitát!
Először a tanulók azonosítsák
a szövegeket a képekkel,
majd alkossanak csoportot!
Az egyes csoportok érveljenek saját állításaik mellett,
míg a többiekét igyekezzenek cáfolni!

Célszerű a tanulókkal kisszótárt készíttetni az előforduló
kifejezésekről.
Ez a szótár a későbbiekben
bővíthető, de felvehető a
gyűjteménybe a korábbi fejezetek szóanyaga is.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Szöveg- és forrásértelmezés, vitakultúra fejlesztése, topográfiai ismeretek (tájékozódás).

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Bellinger, Gerhard J.: Világvallások, Nagy Valláskalauz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.

A tanóra címe
Óraszám

5. 7. Nők a történelemben
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke célja az, hogy felhívja a tanulók fi- Munkafüzet kapcsolódó felgyelmét a nők szerepére a történelemadatai
ben.
A lecke súlypontjai:
a. Konkrét példák alapján egy-egy szerep bemutatása (uralkodó, katona,
politikus stb.).
b. Világítsuk meg a tanulók számára,
hogy miért (milyen okok miatt) váltak az elmúlt évtizedben, évtizedekben
fontossá
az
ún.
genderkutatások, és milyen jelentőséggel bírnak egyrészt a tudományok, másrészt pedig a hétköznapok
(gondolkodása) számára!
Javasolt módEzt a témát érdemes csoportokban fel- A munkafüzet 3. számú felszerek a tandolgozni. Szemben a korábbi órákkal, itt – adata alkalmas arra, hogy
anyag feldolgo- ahol ez lehetséges – nem vegyes csopor- megvitassák a tanulók:
zásához
tokat alakíttatunk.
a. Miért gondolják sokan
Egy-egy történelmi személyiséget lányok
még ma is, hogy
és fiúk külön-külön dolgoznak fel, majd
„férficentrikus” társadaeredményeiket összevetik.
lomban élünk?
b. Vannak-e olyan társaVitakérdések:
dalmak, ahol a férfiakra
a. Van-e különbség (hasonlóság) a neés a nőkre eltérő –
mek szerinti megközelítésekben?
egyenlőséget nem bizb. Minek tulajdonítják ezeket a tanutosító – jogrendet alkallók?
maznak?
(Hívjuk fel a figyelmet a tálibokra vagy az ISIS-re!)
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Forráselemzés, képelemzés, gyűjtőmunka egyéni vagy kiscsoportos formában, pl.
www.femina.hu/terasz/a_tortenelem_leghiresebb_asszonyai
Kapcsolódási pontok:
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Matematika

Természet-ismeret

KOMA
OKÉ
program
Az első és a második kötet számos fejezetben tartalmaz festményeket.
Érdemes ezeket most újra áttekinteni, és e lecke nézőpontjából elemezni.
Érdemes a tanulók figyelmét az
olyan festményekre is felhívni,
ahol a nők „főszerepet” játszanak.
pl. Az egri nők című festmény.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Szerepváltozások (Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről. TÁRKI, 2005. (Nagy Ildikó, Pongrácz
Tiborné, Tóth István György)

A tanóra címe
Óraszám

5. 8. Akik nyomot hagytak Európa 20. századi történelmén
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke célja, hogy a felhívjuk a tanulók figyelmét az egyének szerepére a történelemben. Az óra során a súlypontokat a következőkre célszerű helyezni:
a. Kiemelkedő jelentőségű politikusok a
hidegháborús Európában. (A tankönyvben közölteken kívül érdemes
más – „pozitív és negatív” – példákat
is felhozni, pl. M. Thacher, V. Havel,
Franco, Salazar stb., és szerepüket
elemezni.)
b. Mutassuk be azokat a gazdasági/politikai kezdeményezéseket, amelyek az
európai integráció irányába mutattak!
Mutassunk be olyan személyiségeket is,
akik nem a politika világába tartoztak,
mégis jelentős mértékben hatottak koruk
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

társadalmára, az emberek gondolkodására, mentalitására (pl. sportolók, művészek stb.)!
A fejezet bizonyos tekintetben „egyoldalúságot” eredményez, hiszen itt arra törekedtünk, hogy azokat a személyeket szerepeltessük, akik valamilyen tekintetben
(politika, tudomány, vallás, sport stb.) pozitívan megítélhető tevékenységükkel járultak hozzá napjaink Európájának kialakulásához.
(Nyilván a feldolgozásnál kulcsszerepe
lesz a „megosztó személyiség” kifejezésnek, amelyet ezért már a leckét bevezető
kérdéssorban helyeztünk el.)

A munkafüzet 1. számú feladata számos kiselőadás
(ppt-prezentáció) elkészítéséhez nyújt lehetőséget.
Ha több tanuló is készít pptanyagot, akkor ezeknek az
összegyűjtésével egy új „fejezet” is összeállítható.
Módszertani szempontból
két elem hasznosítható:

Érdemes lehet azonban a korábban tanul- a. A tanulók számára vilátakra támaszkodva olyan személyekről is
gossá válhat az e-alapú
szólni, akiknek az esetében nehéz lenne
tananyagok és a papírnem negatívumokat említeni. Nemcsak
alapú tankönyvek együtaz lenne a fontos, hogy tevékenységüket
tes használatának száelemezzük, hanem az is, hogyan alakult
mos előnye.
„utóéletük”, milyen hatást gyakoroltak b. Tudatosíthatjuk a tanunapjaink társadalmaira.
lókban, hogy jelen tevé(Pl. Hitler kapcsán érdemes a figyelmet
kenységükkel ők maguk is
felhívni a neonáci mozgalmakra.)
„tananyagokat” hoznak
létre, amelyekkel tetszés
szerint kiegészíthetik a
tankönyvi tartalmakat.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Egyéni gyűjtőmunka támogatása (könyvtár, internet).

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természetismeret

KOMA
program

OKÉ
1.8. A Sportoljatok fejezet kapcsán
érdemes a tanulókkal egy-egy
sportoló pályafutását elemeztetni.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Borsi-Kálmán Béla: Az Aranycsapat és kapitánya. Kortárs Kiadó, 2008.
(A kötet történeti munka. Az elemzés célja annak a bemutatása, hogy 1956 után hogyan sikerült Puskás Ferencnek a Real Madridban újra a világ legjobbjai közé emelkednie.)
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A tanóra címe
Óraszám

5. 9. Népesség és család
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A lecke a történelem és a társadalomismeret „határmezsgyéjén” helyezkedik el.
A cél kettős:
a. A magyarországi népesség alakulásnak bemutatása, különös tekintettel a
népességfogyásra és annak okaira.
b. A család szerepének értelmezése és a
konkrét magyar helyzet bemutatása,
elemzése.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A lecke előzményét a Tk./9/1.26. leckében szerzett ismeretek képezhetik. Támaszkodhatunk az OKÉ/10/22-re is.
A lecke anyagának tartalmi feldolgozása A munkafüzet 5. feladata a
elsősorban a tankönyv és a munkafüzet családfakészítéssel függ öszábráinak elemzésével történik.
sze.
(Ahol ez lehetséges, ott a taA tanulók már korábban megismerkedtek nulók készítsék el saját csaalapvető matematikai elemzési módsze- ládfájukat!)
rekkel (eszközökkel), így ezeknek az elmé- Az elemzés középpontjába
lyítésére alkalmas a fejezet.
most nem a rokonsági kapcsolatok kerülnek, hanem az,
A korfák elemzése lehetőséget kínál hogy az egymást követő
egyes történelmi események és a népes- nemzedékeknél hogyan alaségcsökkenés/növekedés okainak elem- kult a gyermekszám.
zésére (pl. a második világháború emberveszteségei, a Ratkó Anna nevével jelzett Más szempontot is fel lehet
népesedési politika hatása, a kivándorlá- vetni:
sok / 1947/48, 1956/).
a. ilyen lehet az életkor alakulása a felmenő családtagoknál,
b. a
gyermekhalandóság
alakulása a családban az
elmúlt 80-100 évben stb.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Ábra- és diagramelemzés (matematikai tanulmányokra támaszkodva),
ok-okozati összefüggések keresése, folyamatelemzés.
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ

Az 1.22. fejezet segítségével
megvitatható kérdések:
a. Mivel magyarázható napjainkban az, hogy a gyermekvállalás időpontja kitolódott?
b. Milyen családmodelleket
ismernek a tanulók? Hogyan vélekednek ezekről?
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Társadalmi helyzetkép. KSH (A kötet évente jelenik meg.)
(Itt érdemes megjegyezni, hogy a KSH honlapján egyre több interaktív grafikon is található.
Ezeknek a kivetítése és elemzése mindig az aktuális adatokat közvetíti a tanulók számára.)

A tanóra címe
Óraszám

5.10. Az ifjúság helyzete
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke célja egyrészt
Munkafüzet kapcsolódó fela. az ifjúság helyzetének a bemutatása,
adatai
választható szempontok alapján, pl.
munkaerő-piaci beilleszkedés, a NEETfiatalok problémája;
b. másrészt az eltérő életkorú generációk
közötti különbségek bemutatása, illetve az együttélés/egymás mellett
élés lehetséges modelljeinek elemzése.
A lecke lehetőséget nyújt a szintetizálásra
az életkor és a tanulás összefüggésének
tárgyalásával, a következő leckék felhasználásával:
Tk./9/5.25,5.28,5.29,
OKÉ/10/7.
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A fejezet szorosan kapcsolható a koráb- A munkafüzet 1. feladata leban tanultakhoz, ahol az iskola, a tanulás hetőséget kínál a követkeés a munkaerő-piaci szerepvállalás össze- zőkre:
függései kerültek szóba.
a. Életutak elemzésére (a
a. Érdemes megvitatni a lecke kulcsfogaltanuló készíthet pl. a
mait:
nagyszülőkkel az ábrasor
alapján anyagot: tanulás,
 generációs szakadék,
munka, családalapítás mama-hotel, papa-bank.
gondozás-gyermeknevelés-házimunka stb., mint
b. Elemezzék a tanulók saját (élet- és csaéletkorra jellemző tevéládi) körülményeiket a lecke témája
kenységek kerülnek a köszempontjából!
zéppontba).
 Hány generáció él együtt a családb.
Készíthetnek a tanulók
ban?
ugyanezen ábra alapján
 Életkori különbségek az egyes gesaját életükről prognónerációk között?
zist. („Mi leszek, ha nagy
 A legjellemzőbb szemléletbeli küleszek?” „Hogyan látom
lönbségek?
magamat eltérő életkorokban?)
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Ábra- és diagramelemzés (matematikai tanulmányokra támaszkodva),
ok-okozati összefüggések keresése, folyamatelemzés.
Egyéni tapasztalatok feltárása, beépítése a tananyagba.
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-isKOMA
meret
program
3.14. Az életútelemzéshez
célszerű ezt a
fejezetet egyfajta „háttéranyagként” kezelni.
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OKÉ
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:

http://www.ujnemzedek.hu/sites/default/files/magyar_ifjusag_2016_a4_web.pdf

A tanóra címe
Óraszám

5. 11. A Kárpát-medence etnikai viszonyai
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A fejezet célja, hogy bemutassa a Kárpátmedence etnikai viszonyainak alakulását
a honfoglalástól napjainkig. Fontos törekvés, hogy a tanulókat megismertessük
azokkal a népcsoportokkal/etnikumokkal, melyek a történelem során a magyarság részét alkották.
A lecke súlypontjai a következők:
a. A magyar és nem magyar népesség
arányainak változása, a változások
okai a honfoglalástól a török kiűzéséig.
b. Miért volt nagy jelentősége az etnikai
viszonyok alakulásában a Habsburgféle betelepítésnek?
A fejezet jó kiegészítést nyújt a történelmi tanulmányokhoz.
A lecke súlypontjai a következők lehetnek:
a. A Kárpát-medencében élő népcsoportok történetének bemutatása.
b. Ha lehetőség nyílik rá, érdemes
olyan múzeumokat felkeresni, ahol
már az ősi időkből vannak az emberi
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A munkafüzet 5. számú feladata a zsidóság hazai történetének
feldolgozásához
nyújt segítséget.
Érdemes bemutatni a zsidóság helyzetét a korábbi történeti korokban:
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életre utaló leletek (pl. Vértesszőlős).
c. Az etnikai viszonyok változásához vezető okok (és konkrét történelmi
események) elemzése (népvándorlás, háborús pusztítás stb.).
d. A mai magyar társadalom etnikai arculatának bemutatása (Trianon).

Értékelés
Követelmények

a. Árpád-kor törvényei (jogok, öltözködés stb.),
b. gazdaságban betöltött
szerep,
c. vérvádak.

Ez a feladat előkészíti a következő fejezetben megtárgyalandó kérdést.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Folyamatok elemzése, ok-okozati összefüggések keresése és elemzése.
Térképismeret.

Kapcsolódási pontok:
Történelem I. kötet 5.16.
A korábbi kötet e fejezete a dualizmus korát mutatja be. Érdemes az itt tanultakat feleleveníteni:
a. a zsidóság szerepe a modernizációban;
b. a nemzetiségi probléma a dualizmus időszakában.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Századok statisztikája (Statisztikai érdekességek a magyar történelemből). KSH, 2001.
(Különösen: 21,29, 30–31,32–33. oldalak)

A tanóra címe
Óraszám

5. 12.A cigányok (romák) helyzete
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A fejezet célja a hazai cigányság helyzetének bemutatása. A lecke súlypontjait a
következő kérdések alkotják:
a. Mivel magyarázhatjuk a hazai cigány
népesség kedvezőtlen helyzetét (iskolázottság, foglalkoztatottság, társadalmi mobilizáció, életkörülmények
tekintetében) az elmúlt két évtizedben?
b. Milyen kulturális értékeket tud felmutatni a hazai cigány népesség?
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

Az óra jó lehetőséget kínál a többségi
társadalomban mutatkozó előítéletek
kezelésére, a multikulturális (társadalom) értékrendszereinek megismerésére.
Javasolt módA téma súlypontjai a következők lehet- Érdemes a hangsúlyt a fejeszerek a tannek:
zet kapcsán a cigány (roma)
anyag feldolgokultúra eredményeire hezásához
a. A cigányság történetének bemutatása lyezni.
(vándorlás, európai jelenlét).
Az elemzésbe célszerű beb. Korabeli források elemzése. (Milyen vonni azokat a roma szármaképet mutat a korabeli társadalom zású művészeket, akik isszámára a szerző a cigányokról?)
merte(bbe)k a tanulók szác. Térképek adatainak elemzése:
mára (Caramell, Pápai Joci
 a cigányság térbeli elhelyezke- stb.).
Milyen okai lehetnek annak,
dése a mai Magyarországon;
 a munkanélküliség helyzete az hogy ezek a személyek sikeegyes megyékben a mai Magyar- reket tudtak elérni pályafutásuk során?!
országon.
d. Az adatok elemzése kapcsán a tanulók
elemezzék azt, hogy milyen eszközök
(politikák) alkalmazásával lehetne javítani a cigányság helyzetén!
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Egyéni tapasztalatok gyűjtése:
a. cigány (roma) művészeti alkotások,
b. kitörési útvonalak (pl. Rajkó zenekar, sport stb.).
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
A fejezet feldolgozásakor támaszkodjunk az első kötet
1.15. számú leckéjére!
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Napvilág Kiadó, 2004.
(A kötet a közép- és délkelet-európai romák történeti és szociológiai összehasonlító vizsgálatát
tartalmazza. Különösen figyelemreméltó a Csenyétével foglalkozó esettanulmány: 41–122.o.)
A tanóra címe
Óraszám

5.13. Magyarok a Kárpát-medencében
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Trianon szerepe.
a. A székelyek és a csángók.
b. Az utolsó népszámlálás etnika vonatkozású eredményei.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A lecke jó lehetőséget kínál a Kárpát-medence kultikus helyeinek megismertetésére is.
Javasolt módA lecke most az elcsatolt területek ma- Az 5. feladat a Trianon-sokk
szerek a tangyarsága szempontjából közelíti meg Tri- irodalmi „lecsapódásának”
anyag feldolgo- anon kérdését.
bemutatásához kínál lehetőzásához
séget.
Cél annak a tudatosítása, hogy a határokon túl is élnek – más államok keretei kö- a. Milyen különbséget észzött – magyarok, ám számukra ez kisebblelnek a tanulók a három
ségi létet jelent.
vers nézőpontjában?
b. Milyen Trianonnal kapa. Vitassuk meg a tanulókkal, hogy Triacsolatos emlékekkel találnont követően miért kerültek kedvekoztak településükön a
zőtlen helyzetbe az elcsatolt területetanulók?
(Gyűjtsenek
ken élő magyarok (székelyek, csánilyeneket (fényképfelvégók)!
tel telefonnal), és mutasb. Mit jelenthet a határokon túli magyarsák be a többiek számára!
ság számára az, hogy több ország is
(Szlovákia, Horvátország, Románia)
Magyarországgal együtt az Európai
Unió tagjává válhatott?
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Folyamatok elemzése, ok-okozati összefüggések keresése és elemzése.
Térképismeret.
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Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
1.29. A fejezet célja,
hogy bemutassa, milyen
eszközök és lehetőségek állnak a szomszédos
országok rendelkezésére annak érdekében,
hogy oldani tudják a Trianon okozta politikai/etnikai/társadalmi
feszültségeket.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris zsebkönyvtár, 2001.

A tanóra címe
Óraszám

5.14. Magyarok a nagyvilágban
Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke célja annak bemutatása, hogy az
elmúlt két évszázad során milyen okok
vezettek el ahhoz, hogy a Kárpát-medencében élő magyar etnikum egy része kivándorolt a világ számos országába.
A lecke hangsúlyos elemei:
a. Magyarok kivándorlása a 19-20. század fordulóján (gazdasági okok).
b. A politikai okok miatt történő kivándorlás elemzése (1918–19, 1945–48,
1956).
c. Napjaink migrációs tendenciái és az
okok elemzése.
d. Az emigrációban élő magyar népesség
politikai és kulturális tevékenysége
(1920–1989).
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

Az óra egyik célja, hogy a tanulók számára
megvilágítsa a migráció jelenségét.
Ehhez – ami a magyarokat illeti – a történeti okok feltárására van szükség.

A munkafüzetben régebbi
korok „magyar „migránsai” is
megszólalnak. Nézzük meg
azokat az okokat, amelyek
külföldre
kényszerítették
Ezzel a kérdéssel párhuzamosan érdemes őket!
napjaink egyik fontos problémáját tárgyalni:
a. Mikes Kelemen (A Rákóa. az Európán kívül területekről (Afrika,
czi-emigráció története)
Ázsia) érkező menekülthullámok b. Kossuth Lajos
(okok és a migránsok céljai);
c. Mivel magyarázható Molb. az Európai Unió migrációs politikája;
nár Ferenc vagy éppen
c. Magyarország migrációs politikája.
Korda Sándor jelentős
nemzetközi sikere (karriEgy másik cél annak bemutatása, hogy
erje)?
Magyarországon kívül a világ mely területein (országok, városok) élnek különösen
nagy számban magyarok. (Mi volt az oka,
hogy éppen oda vándoroltak? Miért voltak/lettek képesek nemzedékek óta azokon a helyeken élni, egzisztenciát alapítani?)
Végül érdemes egyéni sorsokon keresztül
is bemutatni a migrációt (esettanulmányok):
a. Bartók Béla,
b. Márai Sándor,
c. Nagy Ferenc
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Folyamatok elemzése, ok-okozati összefüggések keresése és elemzése.
Térképismeret.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA program
4.15. A fejezet a határokon
túli magyar irodalmat mutatja be.
Érdemes a fogalmat tisztázni
a tanulók számára!

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
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Borbándi gyula: A magyar emigráció életrajza 1948–1985. I–II. Európa Kiadó, 1989.

A tanóra címe

5.15. A modern polgári állam

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke célja kettős:
Munkafüzet kapcsolódó fela. egyrészt bemutatja a modern polgári
adatai
állam kialakulásának történeti folyamatát, típusait;
b. másrészt pedig annak működését.
A lecke hangsúlyos részei a következők:
a. a nyugat- és közép-kelet-európai állam- és/vagy nemzetfejlődés közötti
különbségek bemutatása,
b. konkrét példa: a soknemzetiségű
OMM,
c. a polgári állam irányítása és feladatai
(gazdaság, társadalom, politika öszszefüggései),
d. a szociális piacgazdaság kialakulásnak és működésének feltételei a második világháború után Nyugat- és
Észak-Európában.
a. Az elméleti jellegű megközelítéshez
érdemes az első kötet 5.16. leckéjére
támaszkodni. Ebben az esetben ez a
fejezet egyfajta esettanulmányként
fogható fel, amelynek a segítségével
a jelen fejezetet konkrét személyekkel, intézményekkel lehet feltölteni.
(Felelős magyar minisztérium, szakminiszterek stb.).
b. Napjaink egyik vívmányát a szociális
(szemléletű) piacgazdasági modell
alkotja.
c. Vitakérdés: a hagyományos piaci elveken működő polgári államhoz képest mi az, amiben jelentős változás
következett be a döntéshozók szemléletében?
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A 3. számú feladat a megoldást követően alapos magyarázatra szorul.
Célszerű meggyőződni arról,
hogy a tanulók értik-e a leírtakat.
Ennek ellenőrzésére alkalmas a következő feladat.
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Értékelés
Követelmények

A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
A leckében szereplő fogalmak értelmezése, idegen szavak szótárának
használata, lexikonok és kézikönyvek használata, keresés online katalógusokban.

Kapcsolódási pontok:
Történelem:
Az első kötet 5.16. számú leckéje és a második kötet 5.16. számú leckéje ezzel
a fejezettel szoros egységet alkot.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Körösényi András: A magyar politikai rendszer. Osiris, 1998.
A tanóra címe

5.16. Kulcsszereplők a dualizmus korából

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke a Tk./9/5.16. első részére épül,
annak részletesebb kibontása. A cél a magyar polgári állam kialakulásának bemutatása.
A hangsúlyok ezúttal
a. egyrészt a kulcsszerepet betöltő személyek életútjának, politikai szerepének a bemutatására esnek,
b. másrészt pedig a közigazgatás kiépítésének és működtetésének a bemutatására.
Az órán jelentős szerepet kapnak a források, amelyek alkalmasak a „hétköznapok” jelenségeinek bemutatására és
elemzésére (pl. korrupció).
A tanulókkal el kell végeztetni a források
feldolgozását. Ehhez érdemes csoportokat alakítani, akik munkájuk eredményeit
bemutatják a többiek számára.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A történeti fejezetekben szó
esett arról, hogy ebben a korszakban jelentős modernizációs folyamatok indultak el
Magyarországon.

A források feldolgozásához támaszkodjunk a KOMA programban szerzett isme- Elemezzék a tanulók az iskoretekre!
láztatás hatását! (A térbeli
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megoszlást tekintve látnak-e
Egy másik szempont a források jellegének hasonlóságot a mai helyzetmegvitatása (újságcikk, parlamenti be- tel?)
széd, irodalmi jellegű szövegek, törvényszöveg stb.). A tanulók számára mutassuk A 3. számú feladat a vasút
be, hogy miért fontos az ún. forráskritika szerepének megvitatása.
alkalmazása!
a. Mit jelent a vasúthálózat
a gazdaság számára?
Az egyéni életutak elemzése jó lehetőség b. Miért lehetett a korruparra, hogy bemutassuk a történelmi szeció egyik forrása a vasútmélyiségek jellemének, szándékainak,
építés?
cselekedeteinek komplexitását.
Ezzel párhuzamosan elemzés tárgya lehet
a hatalmi politika „színeváltozása”.
Pl. Az 1849-es megtorlást jóváhagyó Ferenc József útja a kiegyezéshez, vagy fordítva:
a megtorlás különböző módozatait (várfogság, kényszermunka, kényszersorozás,
az emigráció választása vagy a belső paszszivitás választása stb.) elviselő, a szabadságharcban részt vevők viszonya a kiegyezéshez.
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Forrás- és szövegelemzés, életútelemzés a Magyar Életrajzi Lexikon (In:
Magyar Elektronikus Könyvtár mek.oszk.hu/00300/00355/html) segítségével.
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
A 4.11. leckében szó esik a
Nyugatról. Itt lehetne bemutatni a modern magyar sajtóviszonyok kialakulását, valamint azt, hogy az újságok
tömeges megjelenése hogyan alakította (át) a társadalom újságolvasó részének
hétköznapjait (kávéházak,
klubok).
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Schlett István: Eötvös József. Gondolat, 1987.
A tanóra címe

5.17. A demokratikus viszonyok kiépülése I.

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A következő három fejezet a Tk./9/5.21, Munkafüzet kapcsolódó fel5.23, 5.24. fejezetekhez kapcsolódik. A
adatai
hangsúlyok
a. egyrészt a politikai történeti eseményekre,
b. másrészt a rendszerváltozás társadalmi következményeire helyeződnek.
Alapvetően az a cél, hogy a tanulók számára érthetővé tegyük a rendszerváltoztatás ellentmondásoktól sem mentes folyamatát (piacgazdaság és jogállamiság
kiépülése, emelkedő arányú munkanélküliség, szegénység), és ebben az összefüggésben mutassuk be az Antall-kormány működését. A kormány mozgásterének elemzésekor hívjuk fel a figyelmet
a „kényszerpálya” jelenségére a történelemben!
A lecke jó lehetőséget kínál arra is, hogy
bemutassuk a Közép- és Kelet-Európában
lezajlott rendszerváltozások forgatókönyveit:
a. vértelen megoldások,
b. Romániában forradalom, Jugoszláviában háborúk.
A feldolgozás kiindulópontját az első kötet 5.21. számú fejezete képezheti. A tanulók nemzetközi összefüggésekbe
ágyazva ismerhették meg a közép- és kelet-európai változások okait.

A fejezethez kapcsolódó feladatok mindegyikét ebben az
esetben érdemes megoldatni, pl. páros munkában.

Az is javasolható, hogy a háMivel a tanulók már a demokratikus rom fejezetet együtt tárgyalrendszerben születtek, érdemes szá-

82

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

Értékelés
Követelmények

mukra részletesebben is bemutatni en- juk, és a feladatok megoldánek létrejöttét. Ezt a célt szolgálja a kö- sára, megvitatására külön
vetkező három fejezet.
tanórát használjunk fel.
Ebben az esetben erőteljeAz egyik legfontosabb cél annak a bemu- sebben lehet bemutatni a fotatása, hogy a politikai változások sok te- lyamat
bonyolultságát,
kintetben felkészületlenül érték a magyar komplexitását a tanulók szátársadalmat, s ennek súlyos következmé- mára.
nyei lettek.
a. Munkanélküliség okai és a jelenlegi
helyzet elemzése.
b. A többpártrendszer jellemzése és a
pártpolitikai helyzet alakulása napjainkig.
Ennek a témának a feldolgozásában jelentős szerepet kaphatnak a tanulók
egyéni tapasztalatai, élményei. Ezért itt a
legfontosabb (lehet) ezeknek a megosztása és megvitatása.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Sajtó(anyag) elemzése egyénileg és kiscsoportban. Prezentációk készítése és bemutatása.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

Lásd: Szakirodalom.
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
A három fejezet feldolgozásához a KSH évenként megjelenő kiadványa komoly szakmai tá-

mogatást adhat. A kötet ingyenesen letölthető.
Az alábbi tartalomjegyzék alapján minden téma az aktuális adatok alapján dolgozható fel.
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A tanóra címe

5.18. A többpárti demokrácia Magyarországon

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

A lecke célja az 1994–2002 közötti időszak bemutatása. A bal- és jobboldali
kormánykoalíciók működésének elemzése, az eredmények és a kudarcok bemutatása.
A hangsúlyokat a következőkre célszerű
helyezni:
a. a bal- és jobboldali pártok politikai
gondolkodásában mutatkozó alapvető különbségek bemutatása és
elemzése;

85

Munkafüzet kapcsolódó feladatai
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Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

b. a társadalomban zajló folyamatok bemutatása (a piacgazdaság működésének hatása a társadalom szerkezetének alakulására);
c. az ország nemzetközi helyzetében bekövetkezett változások bemutatása,
elemzése (szovjet csapatok kivonulása, NATO-tagság, uniós csatlakozás).
Az órának célszerű két fókuszt adni:
A legfontosabb tevékenység
a 3. feladat értelmezése a taa. A pártviszonyok (választások) elemzése nulók számára.
napjainkig.
Érdemes bemutatni a választási kam- a. Nyugat–kelet probléma
pányok jelentőségét, és ehhez
(Pannónia–Hunnia)
igénybe venni a plakátelemzés mód- b. Észak–kelet–dél–nyugat
szerét. (A tanulók telefonnal képeket
„lejtő”.
készíthetnek ezekről.)
Ennek a témának a keretében a válasz- Milyen okokkal magyaráztással kapcsolatos etikai kérdések is ható az egyes térségek (metárgyalhatók.
gyék, régiók) eltérő szintű fejb. A társadalom szerkezetében bekövet- lettsége, illetve a fejlesztések
kezett változások (a tankönyv két áb- ütemében tapasztalható kürájának a segítségével).
lönbségek?
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Sajtó(anyag) és filmanyag elemzése egyénileg és kiscsoportban. Prezentációk készítése és bemutatása.
Plakátelemzés.

Kapcsolódási pontok:
I. kötet: 1.21., 1.28., 5.21
Ismét szeretnénk azt megerősíteni, hogy a két kötet fejezetei egymásra épülnek. Ezért célszerű a megfelelő alkalommal a korábbi kötetben szerzett ismereteket feleleveníteni.
Másrészt ezzel a stratégiával azt erősítjük a tanulókban, hogy az ismeretszerzés
több forrás (eszköz) felhasználásával eredményesebb lehet.
Végül, de nem utolsósorban hangsúlyozhatjuk a megtanultak többszöri (gyakori) átismétlésének hasznát és fontosságát.
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. Osiris Zsebkönyvtár, 2000.
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A tanóra címe

5.19. A demokratikus viszonyok kiépülése II.

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke centrumában egyrészt a politikai
rendszer kiépülésnek a bemutatása, másrészt pedig a kommunikációs szabadság
kérdése áll. A hangsúlyt ebben a fejezetben
a. a civil szféra szerepének, helyzetének a bemutatására, elemzésre,
b. és az internetes kommunikáció lehetőségeinek és veszélyeinek a bemutatására célszerű helyezni.
A fejezet egyrészt tovább bővíti (és új
szempontokkal látja el) a korábban tanultakat (társadalmi szakadék), másrészt új
elemként az internettel kapcsolatos kérdéseket állítja a középpontba.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A munkafüzet 4. feladata alkalmas lehet a „retro” fogalom tartalmi elemzésére.

Ha lehetséges, mutassunk be
(vagy a tanulók, ha van erre
Az órát célszerű – „stílszerűen” – az inter- lehetőség, hozzanak) régi jánet bevonásával megtartani, adott eset- tékokat (pl. gombfoci, társasben számítógépes szaktanteremben.
játékok stb.)!
A fejezet témái szerint gyűjtő és elemző Vitassuk meg, hogy miért lemunka folytatható.
hettek ezek 25-30 évvel ezelőtt népszerűek eltérő korEgy másik fontos kérdés a civil szerveze- osztályok számára is!
tek szerepe egy demokratikus társadalomban.
Feladat lehet: honlapkeresés és tevékenységelemzés.
Értékelés
Követelmények

A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Sajtó(anyag) és filmanyag elemzése egyénileg és kiscsoportban. Prezentációk készítése és bemutatása. Ábra- és grafikonelemzés. Karikatúraelemzés.

87

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA program

OKÉ

4.20.
Vitassuk
meg ezen az órán
az itt olvasható
problémákat!
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
A globalizáció kihívásai és Magyarország (szerk.: Földes György – Inotai András). Napvilág Kiadó, 2001.
(Különösen: Pintér Róbert – Z. Karvalits László: Információ és globalizáció: az infrastruktúrától
a társadalomig. 193–223.o.)

A tanóra címe

5.20. A magyar állam irányítása, önkormányzatok

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke célja kettős:
Munkafüzet kapcsolódó fela. egyrészt a mai magyar (polgári) állam
adatai
működésének bemutatása (hatalmi
ágak szerepe, feladatai);
b. másrészt pedig az önkormányzatiság
szerepének értelmezése, gyakorlati
feladatainak bemutatása.
A fejezetben a tanulók konkrét ismerete- Érdemes minden feladatot –
ket szerezhetnek az államhatalmi szer- akár közösen – elvégezni.
vekről, feladataikról és működésükről.
Az egyes fogalmak értelmeA lecke célja ezen túlmenően az, hogy rá- zését végezzük el, s ezeket is
ébressze a tanulókat a közügyekben tör- vegyék fel a szótárukba a taténő részvétel fontosságára.
nulók.
Ha van rá mód, érdemes látogatást tenni
a helyi önkormányzatban. feladatok lehetnek:
a. az önkormányzatban elhelyezett információs tábla értelmezés/elemzése (osztályok – funkciók – tisztségviselők);
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Értékelés
Követelmények

b. az önkormányzat épületén (és épületében) elhelyezett szimbólumok értelmezése (zászlók, címerek, testvértelepülések stb.).
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Egyéni és kiscsoportos információgyűjtés az alábbi honlapokon:
www.parlament.hu, net.jogtar.hu.
Egyéni tapasztalatok beépítése a tananyagba.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
I. kötet 1.28. fejezet – térjünk viszsza az ott található forrás elemzésére!

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Önkormányzat – honlap (Célszerű annak az önkormányzatnak a honlapját felkeresni, ahol az
iskola található. Ezt is érdemes a tanulónak bemutatni.)
Pl. http://budapest.hu/Lapok/Onkormanyzat/Onkormanyzat.aspx

A tanóra címe

1.21. Magyarország Alaptörvénye

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Az óra és a téma lehetőséget nyújt a Munkafüzet kapcsolódó felklasszikus forrásfeldolgozásra. A súlyponadatai
tokat a következőkre helyezzük:
a. az alkotmány célja, szerepe;
b. alkotmányok az 1945 utáni magyar
történelemben, szövegértelmezés a
forrásrészletek alapján, kérdések segítségével.
Mutassuk be a tanulóknak az internet se- Két szöveg elemzését kell elgítségével a szóban forgó dokumentu- végezni:
mot!
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Értékelés
Követelmények

a. célszerű
történelmi
kontextusba helyezni
őket;
b. az elemzést akár kisebb
csoportokban is el lehet
végezni, és az eredményeket összevetni.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Forrásfeldolgozás, szövegértelmezés.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe (szerk.: Falus Iván). Pedagógus Könyvek Műszaki Kiadó, Bp., 2000.
(Különösen: Szabolcs Éva: Tartalomelemzés, 330–339.o.)

A tanóra címe

5.22. Választójog, választási rendszer Magyarországon

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A leckében három célt kívánunk elérni:
a. egyrészt az általános és titkos választójog(i rendszerek) kialakulásának,
történeti fejlődésének a bemutatását, különös tekintettel a nők szerepének felértékelődésére;
b. másrészt a hazai választási rendszer
működésének a bemutatását;
c. harmadrészt pedig azt, hogy ráirányítsuk a tanulók figyelmét a választásokon történő részvétel elvi és gyakorlati
kérdéseire, feladataira, a szavazás
technikai tennivalóira.
Érdemes az iskola (különféle típusú) választások gyakorlatát elemezni többféle
szempont figyelembevételével (résztvevők, részvételi arány, titkosság biztosítása, az eredmények nyilvánossága stb.).
Az óra végén érdemes „mini-választást”
lebonyolítani.
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Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A tanulókat osszuk nemek
szerint kisebb csoportokba,
és az 1. számú feladatot így
oldjuk meg!
Vessük össze a megoldásokat!
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A kérdés: Ki nyújtotta a legjobb teljesítményt a tanórán?
Szavazócédulák készítése és leadása
Szavazatszámlálók kijelölése (megvitatni,
hogy ez milyen alapokon történik/történhet).
Szavazatszámlálás – az eredmények nyilvánosságra hozatala
Esetleges tiltakozások kezelése

Értékelés
Követelmények

A történtek elemzése
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Vitakultúra fejlesztése, egyéni tapasztalatok beépítése a tananyagba.

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Turizmus Online – Mi az országimázs?: turizmusonline.hu/aktualis/cikk/orszagimazs
A tanóra címe

5. 23. Az ország imázsa

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke célja annak bemutatása, hogy miért fontos tevékenység az ország arculatának a megtervezése:
a. turisztikai megfontolások,
b. és az ország arculatépítése miatt.
A lecke a Tk./9/5.27 fejezetre épül.
Néhány feladat:

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A Munkafüzet 1. számú feladatát kapcsoljuk össze a
a. plakátelemzés (összehasonlítás: ré- tankönyvi ábrával (a némegebbi és az újabbak plakátok). Ho- tek asszociációi)!
gyan változik a stílus? Mi lehet ennek A tanulók egészítsék ki ennek
az oka?
kapcsán a képgyűjteményt!
b. Vitassuk meg a sztereotípia fogalmát! Összekapcsolható-e az előíté- (Internetes keresés – anyaglettel, az előítéletes gondolkodással? gyűjtés.)
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Érdemes a tanulókkal arról a településről
anyagot készíttetni, amelyen az iskola található (telefon+PC-internet).

Értékelés
Követelmények

A rövid anyagokból lehet „imázs-fesztivált” rendezni.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Egyéni információgyűjtés, fogalomelemzés.
Plakát- és arculattervezés (iskola, település, régió).

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
1.20. és 1.21.
számú leckék felhasználása

A tanóra címe

1.24. Magyarország az Európai Unióban

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés

A lecke célja az Európai Unió létrejöttének
és működésének bemutatása.
a. Elemezzük a tanulók számára a társulás célját és szerepét az elmúlt évtizedekben és napjainkban!
b. Mutassuk be a szervezet(ek) működését, a különféle részlegek feladatát,
funkcióit!
c. Hívjuk fel a tanulók figyelmét Magyarország szerepére az unióban (pl. soros
elnökség betöltése stb.)!
A lecke fókuszai:
a. az Unió története;
b. az Unió szervezetei;
c. az „európaiság” értelmezése.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A c. ponthoz köthető a 4.
számú feladat:
a. Dolgozzák fel a tanulók a
képen látható személyek
életútját, tevékenységét!
b. Vitassák meg, hogy miért
válhattak ők Európa „arcaivá”!
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
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Követelmények

Ábra- és képelemzés, folyamatok tanulmányozása (ok-okozati összefüggések keresése, elemzése), térképismeret (tájékozódás) erősítése/fejlesztése.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
A lecke előzménye: Tk./9/5.22

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
https://ec.europa.eu/hungary/about-us/eu-presence_hu
A tanóra címe

5.25. A munka világa

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke célja annak bemutatása, hogy az Munkafüzet kapcsolódó felévszázadok során milyen jelentés- és éradatai
tékváltozásokon ment át a munka fogalma, illetve az, hogy a mindenkori társadalmak eltérő rétegei/osztályai számára mit jelentett a fizikai/szellemi munkához fűződő kapcsolat, mentalitás.
A lecke a Tk./9/1.17 és OKÉ/10./17.,18.
fejezetekhez kapcsolható.
A forrásszövegek segítségével elemzések Időmérleg készítése (5. felkészítése:
adat alapján)

a. A munka (erkölcsi) megítélése az el- a. Napi időfelhasználás kémúlt századokban.
szíttetése a tanulókkal
b. Vitakérdések: vajon munkának miegy héten keresztül (órás
nősült-e a királyok napi tevékenybontásban);
sége (törvénykezés, hadsereg veze- b. az eredmények összegtése)? Mit „dolgoztak” a lovagok?
zése és kimutatás készítése az osztály heti időA munkavállalásra történő felkészülés
felhasználásáról;
legfontosabb kérdései.
c. vita az adatokról.
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Egyéni információgyűjtés, fogalomelemzés. Vitakultúra fejlesztése.
Kapcsolódási pontok:
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Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
1.17. Elvárások a
munkavállalókkal
szemben

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
http://eletpalya.munka.hu/munka-vilaga

A tanóra címe

5.26. Szakmunkásképzés régen és ma

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke célja a szakképzés történetének
bemutatása, néhány példa alapján. A
hangsúlyok a következő kérdésekre helyezhetők:
a. a céh szerepe a szakmatanulásban,
b. a hazai tanoncképzés kezdetei,
c. az OKJ szerepe a modern szakmunkásképzésben,
d. az OKJ szerkezete, tartalmi elemei,
e. a műveltség tartalma, szerkezete (tudáspiramis).
A fejezet jó lehetőséget kínál a műveltség
kérdésének megvitatására:
 általános műveltség tartalmi elemei;
 általános műveltség versus szakmai
műveltség.
A tankönyv alapján el lehet készíttetni a
tanulókkal saját szakmájuk történetét (internet).

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

A feladatok lehetőséget kínálnak a korábban megszerzett történelmi ismeretek
felelevenítésére és bővítésére.

Gyűjtőmunka:
A műhelyekben található – és már nem
használt – szerszámokból minikiállítás lét- A 3. számú feladatot verrehozása.
senyfeladatként is feladhatjuk. Nemcsak a szakmák
Interjúkészítés a szakoktatókkal:
megnevezését
értékeljük,
a. Hogyan változott a szakképzés az el- hanem azok tartalmi ismermúlt évtizedekben?
tetését is!
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Értékelés
Követelmények

b. Változtak-e a nevelés elvei?
c. Hogyan tettek szert munkatapasztalatokra?
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Forráselemzés. Összehasonlító elemzés (régi és mai tantárgyi rendszerek,
óratervek között). Vitakultúra fejlesztése.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
Elsősorban azokra a fejezetekre támaszkodjunk,
amelyek az iskolával és a
tanulással kapcsolatosak!
Érdemes kiindulópontnak
a 9.1.3. fejezetet választani!

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
A szakképzés történeti alapjai:
http://www.nyf.hu/ugyvitel/sites/www.nyf.hu.ugyvitel/files/Tananyag/gyviteli%20szakk%C3%A9pz%C3%A9s%20rendszere.pdf
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A tanóra címe

1.27. A pénz szerepe a történelemben

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A lecke egyik célja az, hogy a tanulókat Munkafüzet kapcsolódó felmegismertesse a gazdaságot működtető
adatai
eszközök (pénz, hitel, kamat stb.) történeti fejlődésével.
A másik cél, hogy a tanulók praktikus,
gyakorlati ismereteket szerezhessenek
arról, hogy ezek az eszközök hogyan válhatnak számukra alkalmazhatóvá, felhasználhatóvá (pl. hitelfelvétel, hiteltörlesztés, kamattörlesztés).
A fejezetben egyes korszakok gazdaságá- Gyakorlati feladat elvégeztenak működtetését mutathatjuk be, ezút- tése a tanulók pénzügyi tudatal a pénz oldaláról.
tosságának a fejlesztésére (3.
Néhány példa:
)
a. az itáliai pénzváltók (tevékenység bemutatása a kép alapján);
b. az antwerpeni tőzsde szerepe;
c. a hitel megjelenése;
d. a magyar királyok pénzügyi politikája
(Róbert Károly);
e. a modern pénzpiacok működése;
f. a pénzváltóktól a brókerekig (a pénzügyi tevékenységek szereplői).
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Fogalomértelmezés, napi hírek, információk elemzése, értelmezése
(BUX index).

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

2.14. Végeztessünk a
tanulókkal minél több
gyakorlati jellegű és
célú feladatot!
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Káplár László: Ismerjük meg a numizmatikát. Gondolat, Bp., 1984.

A tanóra címe

5.28. A gazdaság szereplői

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

Értékelés
Követelmények

A lecke célja a világ- és a nemzetgazdaság
működésének a megértetése a tanulókkal. A súlypontok a következők:
a. a gazdaság szereplőinek azonosítása,
jellemzése;
b. az államháztartás működtetése (bevételek, kiadások);
c. az eltérő fejlődés okai és következményei (a fejlett és alulfejlett gazdaságok
között történeti különbségek okai);
d. a centrum és periféria magyarázata.
A téma elméleti jellegére való tekintettel
érdemes először a tankönyvi anyagot alaposan megismertetni a tanulókkal:
a. a gazdaság szektorai,
b. a gazdaság legfontosabb szereplői.

Munkafüzet kapcsolódó feladatai

Ellenőrzése annak, hogy a tanulók megértették a tananyagot:
a. 2. számú feladat egyéni elvégzése, majd közös ellenőrzés;
A világgazdaság kialakulása és helyzete b. 4. feladat: a centrumok és
napjainkban (centrum – periféria).
a hozzájuk sorolható perifériák jelölése.
A fogalmak értelmezése.
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Fogalomértelmezés. Napi hírek, információk elemzése.

Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
9.1.8. A családi
gazdálkodás
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A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Immanuel Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Gondolat, Bp., 1983.
(Különösen a II. fejezet: Az új európai munkamegosztás kialakulása (1450–1640) 124–249.o.)

A következő két fejezet szorosan egybetartozik. Az elméleti ismeretek mellett itt kettős alapcél
fogalmazható meg:
a. a tanulók pénzügyi tudatosságának erősítése;
b. a pénzügyekben történő részvétel kapcsán az erkölcsi és törvényi szabályok betartásának fontossága (pl. uzsorakamat tilalma, feketegazdaságban történő részvétel
tilalma, adófizetés elkerülésnek erkölcsi – és büntetőjogi – következményei stb.)
A tanóra címe

1.29. Pénzügyek, politika, erkölcs

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A lecke célja:
Munkafüzet kapcsolódó fela. a pénzügypolitikai szabályok megisadatai
mertetése a tanulókkal (a költségvetés
egyensúlya/hiánya);
b. illetve a pénzügy(politika) és az erkölcs(ös pénzügyi magatartás) összefüggéseinek bemutatása.
A lecke lehetőséget kínál annak a bemutatására, hogy a helyes pénzügyi tervezésnek a hétköznapokban miért van jelentős szerepe (családi gazdálkodás).
A leckét a Tk. /9/1.8. fejezetre építsük!
Az erkölcsi kérdések megvitatásához:
Ehhez a kérdéshez a 4. fela. a két történet elemzése,
adatot is kapcsoljuk hozzá!
b. az osztálypénztár kezelése.
Az elméleti kérdésekhez:
a. a tankönyvek ábraelemzései;
b. internetes tájékozódás, pl. bankok
honlapjain. A tapasztaltak megvitatása;
c. pénzügyi reklámok elemzése.
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Hívjuk fel tanulóink figyelmét azokra az
újságokra (portálokra), amelyek gazdasági-pénzügyi kérdésekkel foglalkoznak.
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Fogalomértelmezés. Napi hírek, információk elemzése. Történetértelmezés.
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ
1.26. Az erkölcsi kérdések kapcsán:
a határok megvitatása (csalássikkasztás-adóelkerülés stb.)

A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
Dr. Vigvári András: A pénzügyek alapjai
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c4_1070_1072_penzugyekalapjai_scorm/3_3_2_eszkozrendszer_1vR
V5fSvGXHeQBe1.html

A tanóra címe

1.30. Megtakarítások, hitelek

Óraszám

Rugalmas tanmenet: 1+1
Hagyományos tanmenet: 1+1

A tanóra témája

Javasolt módszerek a tananyag feldolgozásához

A fejezet célja az, hogy bemutassa a tanulók számára az egyéni szinten működtethető banktranzakciók előnyeit és (kedvezőtlen esetben) azok hátrányos következményeit (pl. a devizahitelesek helyzete).
A fejezet célja teljesen gyakorlatias jellegű.
A tankönyv elméleti fejtegetéseit vitassuk meg a tanulókkal!
Speciális feladat:
A bankok által kiadott különféle típusú tájékoztató füzetek elemzése.
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a. Értelmezzék az ajánlatokat a tanulók!
b. Vitassák meg, hogy elfogadnák-e
ezeket vagy sem! Indokolják válaszaikat!
Értékelés
A tanulói aktivitás megítélése az egyes feladatok elvégzése kapcsán.
Követelmények Fogalomértelmezés. Napi hírek, információk elemzése. Történetértelmezés.
Kapcsolódási pontok:
Matematika

Természet-ismeret

KOMA
program

OKÉ

2.14. gyakorlati számítási
feladatok
végrehajtása
A lecke feldolgozásához ajánlott szakirodalom:
9. Hitelek – megtakarítások | Pénziránytű Alapítvány
http://penziranytu.hu/archivalt-pop-torzsanyag/konyv/az-en-penzem/iii-akik-gazdalkodnak%E2%80%93-szereplok-gazdasagban/haztartasok/9-hitelek-megtakaritasok

A munkafüzet 5.31. fejezete Tudáspróba. Végeztessük el a feladatokat, majd a tanulók töltsék
ki az utolsó táblázatot! Most érdemes elvégezni ezeknek a táblázatoknak az összehasonlítását:
a. az egyes területeket illetően hogyan fejlődött a tanuló,
b. hogyan fejlődött a tanuló önreflexiója a két tanév alatt?
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Függelék: Ötletbörze a fejezetekhez
9. 5.3. fejezet
A Bizánci Birodalom esetében is több lehetőség nyílik arra, hogy a történelem jelenségeiről
más és más források segítségével tudjanak maguknak képet alkotni a tanulók. Példa-javaslatunk alapján számos olyan feladat jelölhető ki a tanulók számára, amelyek alkalmasak akár
projektfeladatnak17, akár pedig egy-egy alkalomra szóló gyűjtőmunkának.


A feladat egy képi és egy szöveges ábrázolás tartalmi elemeinek az összehasonlítása.

Eredetileg Bizánc határait még maga a császár, Nagy Konstantin jelölte ki. Egy új Rómát
álmodott a Márvány-tenger menti dombokra. A város leghíresebb épülete a Hagia Szophia
templom lett. Mai formáját Justinianus császár idején nyerte el. A császárt és feleségét egy
ravennai mozaikábrázolás mutatja be. Mit kívánt a szerző a szemlélők számára sugallni ezzel
a munkájával?

17

Lásd erről: Tk. 1.16.
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A másik feladat: Olvassál el a tanulók az alábbi jellemzést Justinianusról történetírója,
Prokopios tollából! Prokopios munkája az alábbi címet viselte: Titkos történet. A szerző pontosan tudta, hogy a leírtakért minden bizonnyal magára zúdította volna a császár haragját.
Munkája ezért nem került nyilvánosságra.
„Látszatra szilárdan hitt Krisztusban, de ez is az alattvalók vesztére szolgált. Engedte,
hogy a papok szabadon elnyomják embertársaikat, s együtt örült velük, ha elragadták a szomszéd birtokosok földjét, mert úgy gondolta, ezzel szolgálja az istent. Amikor ilyen perben ítélkezett, úgy vélte, akkor cselekszik jámborul, ha a vallásra hivatkozó fél megkaparinthatja azt,
amihez semmi joga nincsen, és győztesként távozhat a bíróságról. Azt tartotta, az igazság abban áll, hogy a papok felülkerekednek a velük perben állókon.
...Ha úgy adódott, és elismerte valakinek a kiválóságát, kis idő múlva szidalmakat szórt
rá, mint valami gonosztevőre. Ha pedig ócsárolta valamelyik alattvalóját, később minden ok
nélkül megváltoztatta a véleményét, s újból dicsérő szóval beszélt róla. A szándéka ugyanis
ellentétes volt azzal, amit mondott vagy mutatni akart.
...Valóban, igen sok hívét megölette, de senkit sem fogadott barátságába azok közül,
akiket egyszer meggyűlölt. Még legbelső és legodaadóbb híveit is készségesen kiszolgáltatta
feleségének vagy bárki másnak, hogy egykettőre elpusztítsák őket, noha jól tudta, hogy csupán
az iránta tanúsított hűségükért fizetnek életükkel. Szembeszökő volt megbízhatatlansága mindenben, kivéve, ha embertelenségről vagy pénzszerzésről volt szó: ettől senki sem tudta eltántorítani.
...Többnyire elkerülte az álom, étellel-itallal sohasem élt a jóllakásig, hanem épp csak
hozzáért az ujja hegyével, és már állt is fel az asztaltól. Ezeket a szükségleteket mellékesnek
tekintette, a természettől rá kiszabott robotnak, s gyakran két napon és éjjelen át is étlen maradt, különösen amikor elérkezett az úgynevezett húsvéti ünnep előtti időszak. Ilyenkor, mint
mondtam, gyakran két napon át nem vett magához ételt, némi vízen és néhány vadon termő
növényen élt, hébe-hóba aludt egy órát, aztán szüntelen járkálással töltötte a többi időt. Pedig
ha éppen ezt az időt hajlandó lett volna jótettekre áldozni, igen kedvezőre fordultak volna a
közállapotok. De ő természet adta képességeit arra használta, hogy tönkretegye a rómaiakat,
és sikerült is az állam egész építményét a földig lerombolnia.”
A császárnőről Prokopios az alábbi „portrét” készítette:
„A testét a szükségesnél odaadóbban, de az igényeinél fukarabbul ápolta. Igen korán ment a
fürdőszobába, és nagyon későn jött ki, miután megfürdött, reggelizni ment, reggeli után pedig
lepihent. Ebédre meg vacsorára az ételek és italok minden fajtáját fogyasztotta. Mindig igen
hosszú ideig szokott aludni, nappali álma egészen a kora esti órákig tartott, az éjszakai napfelkeltéig. Bár a nap nagy részében így teljesen rendetlen életmódjának különböző teendőivel
volt elfoglalva, az egész Római Birodalmat kormányozni akarta. S ha a császár valakit az ő
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beleegyezése nélkül bízott meg feladattal, annak sorsa fordulópontra jutott: rövid idő múlva
otromba kíméletlenséggel megfosztották hivatalától, és a legrútabb halállal pusztult el. …
Szolgalelkűség lett úrrá a birodalomban, s Theodora volt a rabszolgahajcsár. Így tették
tönkre a római államot, a zsarnok azzal, hogy látszólag túlzottan közvetlen volt, Theodora pedig kegyetlen, rettenetesen gyűlölködő természetével. …
Gondolkodásukban és életmódjukban szembetűnően különböztek, közös volt azonban
bennük a kapzsiság, a vérszomj, és az, hogy senkihez sem voltak őszinték. A színleléshez mind
a kettő kiválóan értett.”
A feladat két „forrás” összehasonlítása. A kézenfekvő dolgok mellett (pl. látható-olvasható tartalmi elemek rögzítése, egyéni meglátások és vélemények összevetése stb.) két, később több
helyütt is hasznosítható kérdést vethetünk fel:
 Mi a propaganda szerepe a politikában?
valamint
 Hogyan kapcsolódik egymáshoz a mindenkori hatalom és a művészet (művészek)?
A fejezet és a téma szempontjából további érdekes feladatokat adhatunk.
1. Nézzenek utána a tanulók Justinianus és Theodora származásának! Keressenek a római
császárok – és akár más országok-birodalmak vezetői – közül olyan személyeket, akik
közismerten alacsony sorból emelkedtek fel a hatalom csúcsaira! (Gyűjtőmunkaként
ez is lehet izgalmas feladat! Néhány példa: a Hunyadi-család, Dzsingisz kán, Napóleon.
De számos egyéb vezető életútja megvizsgálható a „társadalmi és hatalmi felemelkedés” oldaláról: Sztálin, Hitler, vagy éppen a volt szocialista országok vezetőinek egy jelentős része.)
2. A feladat alkalmas lehet arra is, hogy elkezdjük (folytassuk) a tanulók felkészítését a
történeti jellegű források értelmezésére. Ez nyilván nem könnyű feladat, ezért a rendelkezésre álló számos szempont és módszer közül a legfontosabbakra koncentráljunk!18 Nézzünk erre egy példát19!
9. 5.7. fejezet
A legeredményesebb tanulók számára adjunk vaktérképeket! Különféle típusú térképeket készíthetünk, illetve tölthetünk le az internetről. Ezeket párhuzamosan is használhatjuk, páro-

18

Lásd ehhez: http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi-maskent/tablazatok-adatsorok
http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/05/szabo-marta-%E2%80%93-kaposi-jozsef-modszerek-a-forrasokfeldolgozasahoz/
19
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kat/csoportokat alakítva a tanulókból, de ha egyéni munkát várunk tőlük, akkor egymást követve is használhatjuk őket. Melyek lehetnek azok a reális célok, amelyeket kitűzhetünk tanulóink számára e térképekkel kapcsolatban?
 Topográfiai ismereteket várhatunk el, elsősorban azoknak az „alapvető” helyszíneknek az azonosítását, amelyekhez jelentős történelmi esemény kapcsolódott, pl.
a török kort említve: Mohács, Szigetvár, Eger, Buda.
 Néhány megye azonosítása, amelyek segítségével a tanulók képessé válhatnak fontosabb települések jelölésére. Művelődéstörténeti szempontból ilyen lehet pl. Vizsoly vagy Kolozsvár.
 A vízrajzi térkép lehetőséget kínál a nagyobb folyók (Duna, Tisza, Dráva, Száva, a
Körösök stb.), tavak (Balaton) és egy-egy nagyobb tájegység (pl. Felvidék, Erdély,
Szerémség) határainak azonosítására.

Ezeken a térképeken végeztethetjük el azokat a feladatokat is, amelyek azokat a településeket jelölteti a tanulókkal, amelyek a honfoglaló törzsek neveit tartalmazzák. Ez a feladat
egyúttal átvisz a nyelvtörténet területére. A cél elsősorban az, hogy a tanulók számára jelentéssel lássuk el akár a szóban forgó törzsneveket vagy annak/azoknak a településeknek a neveit, amelyekhez a tanulók kötődnek. Ezekhez a helytörténeti irodalom (falumonográfiák)
vagy helytörténeti gyűjtemények nyújthatnak segítséget.
A tanulást számos olyan játék is megkönnyítheti, amelyet a tanulók tanórán kívül is játszhatnak. (Néhány linket közlünk).
 http://lazarus.elte.hu/vakeger/
 http://geolearn.fw.hu/
 http://www.szimex-net.hu/mj/index.php?p=301
 http://online.seterra.net/hu/ex/12
(Ezek az interaktív játékok komoly kihívás elé állíthatják a tanulókat azokban az esetekben, ha
számítógépes szaktantermekben versenyeket rendezünk akár egyének, akár csoportok számára. Természetesen elengedhetetlenül szükséges, hogy a pedagógus előre tájékozódjon a
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játékokról, elsősorban azok nehézségi fokáról. A legcélszerűbb ezeket kipróbálni, mert így lehet nemcsak számos tapasztalatot, hanem ötletet is szerezni a fejlesztés lehetőségeiről.)
Bizonyos szempontból hasznosak lehetnek azok a stratégiai játékok is, amelyek – lehetőleg
minél több szállal – a történelemhez kapcsolódnak. Ilyennek tekinthető a
http://www.honfoglalo.hu/ internetes játék is, amely egyszerre több játékost foglalkoztat. A
cél ezekkel a játékokkal egyrészt az lehet, hogy a tanulók érdeklődését felkeltsük a történelem
megismerésének más lehetőségei iránt is, másrészt pedig érdemes kihasználni, hogy az igényesebb játékok esetében olyan tanulási folyamatok zajlanak, amelyekre az iskolai tanulás során is lehet építeni.
A Mohács-kérdéshez:
Erős Vilmos: A Mohács -vita20
Az ún. Mohács-vita az 1960-70-es évek (sőt, az egész 1945 utáni magyar történetírás) egyik
legnagyobb horderejű vitája volt,(2) amely még az 1980-as évekre is áthúzódott, s amely –
mint ez később kiderül – végső soron a mai napig nem zárult le. A vita elemzése számos tanulsággal szolgálhat az utókor számára, akár a korszak szellemi-politikai légkörének megismeréséhez, de egyéb, általánosabb kérdések boncolgatásához is.
A Mohács-vitának három fő szakasza volt. Az első Nemeskürty István 1966-ban napvilágot látott Ez történt Mohács után című könyvéhez kapcsolódik, amely megjelenése után
azonnal széleskörű visszhangot váltott ki.(3) Mint ismeretes, Nemeskürty legfontosabb,
ikonoklasztának szánt tézise az volt, hogy a mohácsi csatavesztésnek korántsem volt olyan
(főleg nem katasztrofális) jelentősége, mint ahogy korábban gondolták: lényegében egy csatavesztés volt a sok közül, s a magyarság igazi katasztrófáját az „uralkodó osztály" okozta. Ez
ugyanis a Buda végleges megszállásáig tartó időszakban változatlanul egyéni, önző céljaival,
hatalmi és pártharcokkal, vagyongyarapítással (mint a martalóc Török Bálint) volt elfoglalva,
aminek következtében szabad és könnyű préda lett az ország a török számára. Nemeskürty
„képrombolása“ nagy visszhangot váltott ki, a könyvet a közönség több ezres példányszámban
vásárolta (a későbbi kiadásokét is), alapvetően igen kedvező vélemények, kritikák jelentek
meg az író Gyurkó László, Lázár István, a színész-rendező Major Tamás, Ruffy Péter, a történész
Rottler Ferenc és mások tollából a Magyar Nemzet, a Népszabadság, a Kritika, a Valóság és
egyéb folyóiratok, napilapok(4) hasábjain. Rövidesen azonban a történész szakma is jelentkezett, a Vasi Szemlében Sinkovics István, a Látóhatárban a később szintén protagonistává váló

20

http://www.magyarszemle.hu/cikk/a_mohacs_vita
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Perjés Géza, a Valóságban és a Századokban Szakály Ferenc(5) személyében. A szakmai fogadtatás szinte egyöntetűen elutasító volt. Sinkovics István még csak a Kőszeg deheroizálását
célzó megállapításokkal vitatkozott, de Perjés Géza és Szakály Ferenc az egész könyv koncepcióját támadta, azaz a nemességet sommásan elítélő kijelentéseket bírálta, valamint Fráter
György és mások démonizálását sem fogadta el. Bírálat érte a forráskritika hiányát (pl. Szerémi
György esetében), sőt általában a források háttérbe szorítását, új források fel nem használását.
Összességében károsnak vagy tudománytalan dilettantizmusnak értékelték Nemeskürty könyvét.
A Mohács-vita második szakasza az 1970-es évek közepére tehető, amikor az időközben a Dózsa György-féle parasztháborúról(6) is könyvet író (és azzal is jelentős vitát generáló)
Nemeskürty 1975-ben megjelenteti híres-hírhedt „hármaskönyvét".(7)Ez az 1966-os írás folytatását képező Elfelejtett évtizedet, valamint a Dózsa György-tanulmányt foglalja magába, rövid összekötő szövegekkel. Időközben azonban érik a „sárkányfog-vetés", mert a korábban talán legharcosabb kritikus, Perjés Géza irányt vált. Minden tekintetben, hiszen az 1967-es kritika után kezd komolyan foglalkozni a Mohács-kérdéssel, s a hetvenes évek elején jelenik meg
először a Kortársban több részletben, majd 1975-ben külön kötetben is Az országút szélére
vetett ország(8)című könyve. Ebben Perjés immár Nemeskürtyhez sok vonatkozásban hasonló
álláspontot foglal el, s itt fejti ki részletesebben először a nagy vihart kavaró tételeit, az ún.
Szulejmáni ajánlatról (azaz a törökkel való békekötés lehetőségéről, ami azt is jelentette, hogy
az állami függetlenség elveszítése nem volt szükségszerű), valamint az ezzel a lehető legszorosabb összefüggésben lévő, ún. "akció rádiusz"-ról (ez pedig azt jelentette, hogy a török hódításnak volt egy olyan utólag kiszámítható, modellezhető „hatósugara", amelyen a történeti
Magyarország kívül esett, tehát a Török Birodalomnak így alapvetően nem volt célja és nem is
állt érdekében az ország meghódítása).
Perjés könyvét parázs vita fogadta a történészek és nem történészek részéről. Itt a szélesebb közönség talán kevésbé kapcsolódott be, lévén jóval inkább szakmai kérdések voltak
porondon. A legjelentősebb és legterjedelmesebb vita a Jelenkor című folyóiratban zajlott,
ahol Vekerdi László, Nemeskürty István, a szakmai oldalról legharcosabb Barta Gábor, Szakály
Ferenc publikált (akinek ebben az évben jelenik meg az ekkor induló Sorsdöntő történelmi napok című sorozatban az ellentábor által is nagyra tartott A mohácsi csata című kismonográfiája,(9) valamint Keresztury Dezső, Beke Kata, Faragó Vilmos jelenteti meg írását.(10) A vitához
egyéb folyóiratokból is kötődik publikáció, így például az irodalomtörténész Klaniczay Tiboré
a Kortársból.(11)
A diszkusszióban a szaktörténészek (leginkább Barta Gábor és Szakály Ferenc) egyöntetűen elutasítják Perjés mindkét alapvető tézisét. Szerintük a Szulejmáni ajánlat feltételezése
merő fikció, közvetlen forrásokkal nem bizonyítható (ezt Perjés sem tagadja); másrészt az ún.
„akció rádiusz“ is pusztán egy utólag kiagyalt mesterséges modell, amely a gyakorlatban nem
egészen úgy működött, ahogy Perjés bemutatta, hiszen a török csapatok gyakran – a források
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tanúbizonysága szerint is – már jóval korábban Magyarország területén voltak, mint ahogy azt
az utólag racionálisnak tűnő perjési logika előírta. Az összeütközésben persze más szempontok, kifogások is felmerültek, így például a történelmi determinizmus és indeterminizmus, a
modern gazdaságtörténeti szempontok hasznosítása, a magyar historiográfiai hagyományok
és a nemzettudat kérdése is. Ezek közül csak egyet emelek ki, a "Ki írjon a történelemről?"
problémáját. Alapvető motívum ugyanis a vita szinte összes fázisában, hogy a nem történésznek van-e illetékessége megszólalni szakmai kérdésekben, illetve, hogy milyen is a történészszakma és a nagyközönség viszonya, azaz kinek írjuk a történelmet? Szerepet játszott a
parahistória szempontja is: létezik-e alternatív történelem a szakmai megállapítások mellett,
vagy egyenesen azokkal szemben.(12)
A Mohács-vita harmadik periódusa az 1970-es évek végére, az 1980-as évek elejére
tehető. Ekkor jelenik meg Perjés nagy szintézise, Mohács címmel,(13) ahol a korábbi kutatásait
folytatva már magát a mohácsi csatát is részletesen elemzi a hadtörténész eszköztárával.(14)
Perjés nézete szerint a magyar hadvezetés a mohácsi csatában a lehető legoptimálisabban
viselkedett, kitűnőre vizsgázott, nem követett el hibákat a mozgósítás során sem, jól választotta meg a csata helyszínét és a kidolgozott taktikát, így Tomorit is csak dicsérni lehet. Egy
évvel korábban jelent meg a régi Szekfű-tanítvány Kosáry Domokos könyve (A magyar külpolitika Mohács előtt[15]), amelyben – részben a szekfűi és rankei „Der Primat der Aussenpolitik"
intencióit követve – Kosáry a moralizálás helyett a kedvezőtlen külpolitikai összetevőkre mutatott rá, amelyek alapján szükségszerűnek, de legalábbis érthetőnek bizonyult a mohácsi csatavesztés.
Az újabb polémia a Valóság, a Magyar Tudomány, a Hadtörténelmi Közlemények lapjain bontakozott ki, Nemes Imre, Kosáry Domokos, Perjés Géza, ismételten Barta Gábor, valamint érintőlegesen Faragó Vilmos és a szociológus Szalay Sándor részvételével.(16)
A vitában a felek alapvetően megismételték korábbi álláspontjaikat, inkább csak a hangvétel
vált durvábbá és személyeskedőbbé esetenként, már-már a szakmai és az általános etika elveit
feszegetve, ami ellen Szalay Sándor kelt ki erőteljes szavakkal.(17) (Nem célom a teljes névsorolvasás, de megemlítem, hogy nem publicisztikai szinten, hanem konkrét szaktörténészi
munkákkal számos egyéb történész neve kapcsolatba hozható a vitával, így Szűcs Jenőé,
Kubinyi Andrásé, Hermann Zsuzsáé, a turkológus Káldy Nagy Gyuláé. Róluk a következőkben
szükség szerint megemlékezem.)(18)
Bár az előzőkben mindezekre részletesen utaltam, a következőkben – kissé rendszerezve – összefoglalom a főbb vitakérdéseket, jóllehet minden egyes vitapont beható taglalására természetesen itt nincs lehetőség.
Amint már említettem, Nemeskürty István legfőbb és legnagyobb vitát kiváltó tétele
az volt, hogy a mohácsi csatavesztés korántsem volt olyan súlyos, végzetes, ahogy a magyar
közvélemény és a történetírás állította. Sokkal inkább az uralkodó osztály önzése és belső széthúzása okozta az ország romlását, három részre szakadását. Az egyéb, vitatott elemek közül

107

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

utaltam már a Kőszeg-kérdésre, Fráter György értékelésének ügyére, valamint a forráskritikai
problémákra, például Szerémi megítélésének kritika nélküli elfogadására.(19) Nemeskürty
mondanivalójának értelmezésekor feltétlenül meg kell említeni, hogy ebben az időszakban és
a későbbiekben számos egyéb munkát is írt a magyar történelem egyes kérdéseiről, amelyek
szinte mindegyike jelentős visszhangot váltott ki a történészek körében, ugyanakkor a nagyközönség sokezres példányszámban kapkodta el könyveit, számos interjú készült vele, az ünnepi könyvhetek sztárja lett, a filmszakmában alapvető szerepet töltött be (forgatókönyvíróként) és több tévéjátékot forgattak ekkor műveiből.(20)
A nagyobb vihart kavart egyéb művei a Krónika Dózsa György tetteiről (a
„hármaskönyv" része), a Requiem egy hadseregért, valamint a Kik érted haltak szent világszabadság című könyvei.(21) Az 1972-ben megjelent Krónika Dózsa György tetteiről című monográfiája (a lehető legszorosabban kötődve a Mohács-könyv problematikájához) ismét csak azt
veti fel, hogy az újkori magyar történelem problémáiért az uralkodó osztály a felelős, hiszen a
törökkel való szembeszállás legfontosabb alternatívája a parasztság, a jobbágyság, a nép mozgósítása lehetett volna, a nemesség azonban esztelen dühével és bosszújával elzárta ezt a lehetőséget, mely megakadályozhatta volna az állam szétesését, a függetlenség elvesztését.
Természetesen itt kitérőt kellene tenni az 1960-as években kibontakozott ún. Molnár Erik-,
illetve nemzet-vitára,(22) amelyről annyit érdemes megjegyezni, hogy az 1956-os eseményekhez kapcsolódik, ami után felvetődött (Molnár Eriknél is), hogy 1956-ért nem kis részben a
magyar történetszemlélet nacionalista maradványai a felelősek, s ezért a történettudomány,
sőt általában a tudomány fő feladata ezzel a nacionalista szemlélettel, a korábbról örökölt
nemzeti illúziókkal való leszámolás. Az utólagos vizsgálónak nem kis meglepetés okoz, hogy az
utóbb inkább a nemzeti szempontokat érvényesítő Nemeskürty István tulajdonképpen szintén
ezt a „nacionalista“ illúziókkal való leszámolást célozza, hiszen itt említett műveiben szüntelen
az uralkodó osztályt, a nemességet ostorozza, mondván: ennek önzése, az ország, a nemzet
problémái iránti közömbössége okozta a katasztrófákat. A szaktörténészek ezzel szemben rámutattak többek között arra, hogy ez a nemesség sem jobb, sem rosszabb nem volt, mint Európa más országainak uralkodó rétege, egyedül őket okolni az ország romlásáért történetietlen álláspont. Másrészt kifejezetten illúziónak minősíthető az elképzelés másik összetevője
(ezt Szakály Ferenc cáfolja leginkább),(23) miszerint a nép, a parasztság a nemzeti érdekek
igazi és egyedüli hordozója lett volna, s kizárólag a rá támaszkodó függetlenségi harc kecsegtetett eredménnyel a törökkel szemben is. A parasztság ugyanis (főleg a szegényparasztság) –
a szaktörténészek, leginkább Szűcs Jenő szerint(24) – nem rendelkezett a nemzeti látóhatárig
terjedő horizonttal, hiszen mindez számára legfeljebb családja, faluja határáig terjedt s legfeljebb ezek védelméért volt mozgósítható a török ellen.
Mindezzel világos kapcsolatban van a Dózsa György-vita egyik fő momentuma is: Barta
Gábor, Nemeskürty és Perjés egyik legfőbb későbbi támadója, Fekete Nagy Antal kutatásait
befejezve, illetve Mályusz Elemér és Szabó István korábbi koncepcióira építve ugyanis azt fejti
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ki, hogy a Dózsa György-féle parasztháborút nem a parasztság helyzetének romlása, a paraszti
kizsákmányolás, az osztályelnyomás fokozódása, súlyosbodása okozta.(25) Hiszen – ezt Szabó
István is így látta – a parasztság helyzete a középkor végén éppen emelkedő, s éppen ez az
emelkedő tendencia, a parasztoknak a mezővárosokba való költözése (a magasabb életforma
kialakításának igénye), illetve a belőlük kiemelkedő értelmiségi réteg a felkelés legfőbb társadalmi bázisa. A tézist Szűcs Jenő fogalmazta meg a legélesebben ekkor.(26) Mindennek következtében azután Nemeskürty nacionalizmust és illúziókat romboló fellépése látszólagos csupán, illúziórombolás helyett éppen illúziókat kelt, hiszen azt sugallja, hogy a parasztságra, a
népre való építéssel, nagyobb támaszkodással elhárítható, de legalábbis elodázható lett
volna a török veszedelem. Ezt a végső soron nacionalista illúziót csak erősíti a törökkel való
szövetség, a felé való tapogatózás, s Szapolyai János politikájának pozitívabb értékelése Ferdinánddal szemben.
Nemeskürty sokat vitatott könyvei ilyen tekintetben összeérnek egymással: hiszen a
Requiem egy hadseregért című munkája is az áldozatként tekintett magyar nép hősi helytállásának és szenvedésének állít emléket a Don-kanyarban, amely végső soron a nemzetvesztő
uralkodó osztály áldozata. A Kik érted haltak szent világszabadság pedig a fekete-sárga tisztekből lett magyar nemzeti forradalmárok szerepét, hősi helytállását monumentalizálja.(27)
Mindezek után Nemeskürty értelmezésével látszólag homlokegyenest ellenkező álláspont Perjés Géza interpretációja. Ahogy már említettem, a „másik Horthysta katonatiszt“ (korabeli minősítés) egyik alapvető tézise az ún. „akciórádiusz“ elmélet, amelynek alapján utólag
is modellezni lehet, hogy meddig terjedt a török hódítás határa. E modellezés és számítások
alapján e vonal nagyjából Magyarországig terjedt, mindezzel tehát a lehető legszorosabb öszszefüggésben van Perjés másik fő tétele a szulejmáni ajánlatról, miszerint Nagy Szulejmán az
"akciórádiusz" logikájának engedelmeskedve tulajdonképpen nem is akarta meghódítani Magyarországot. Békeajánlatában lényegében egy, a Havasalföldéhez hasonló vazallusi, lazább
függést eredményező helyzetet kínált, amit a magyar politikai vezető réteg, alapvetően Habsburg nyomásra és sugallatra nem fogadott el. Perjés szerint a török békés szándékának, valamint az akciórádiusz logikájának bizonyítéka, hogy a győztes mohácsi csata után nem szállta
meg az országot, s későbbi kutatások – pl. Káldy Nagy Gyuláé(28) – bizonyították, hogy az ország megszállása a török számára gazdaságilag veszteséges volt, nem állt érdekében tehát a
hódítás. Alapvető tézise volt még Perjésnek a török hódítás "racionális" voltának a feltételezése és bizonyítása. Szerinte ugyanis a korábbi történészek egyik legnagyobb tévedése a török
irracionális, határtalan és mértéktelen hódításvágyának sztereotípiája, feltételezése.
A vele vitatkozó történészek számos részletkérdés cáfolata mellett (pl. Mohács után
nem vonult ki teljesen a török az ország területéről, mert a Szerémséget megszállva tartotta)
alapvetően nem fogadták el Perjés állításait: Szakály Ferenc (többek közt az 1976-os, a csata
450. évfordulóján tartott konferencián, amelyre a szervezők „adminisztrációs hiba“ miatt el-
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felejtették meghívni Nemeskürtyt, s amelynek anyaga csak 1986-ban jelenhetett meg kötetben) szintén nagyívű modellt vázolt fel a török katonai hódítás szakaszairól. E szerint(29) ez a
hódítás (balkáni tapasztalatok alapján is) nagyjából mindig hasonló módon történik. Máshol
sem hódít végleg közvetlenül egy megnyert csata után a török, csak fokozatosan, a vazallusi
függés különböző formáin keresztül foglalja el az alávetni kívánt területeket. Említettem már
Barta Gábor 1980-as, a Magyar Tudományban megjelent tanulmányában(30) (is) számos forrást vonultat fel Perjés tézisének cáfolatára, amelyek azt bizonyítják, hogy a török csapatok a
perjési logika által előírt időpontnál már lényegesen korábban magyar területen tartózkodtak,
tehát bőven volt idejük akár a Bécs ellen indítandó hadműveletekre. Ráadásul Barta szerint
Perjés rosszul is számol, hiszen indoklás nélkül eltérő tartamot feltételez a Konstantinápolyból
való felvonulásra és a hazamenetelre, ami pedig feltételezhetően ugyanannyi ideig tartott.
Perjés nézőpontjának taglalásánál mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet egy
1967-es, a Látóhatárban megjelent másik tanulmányára, amely A nemzeti közérzet zavarai
címmel jelent meg.(31) Ebben Perjés – alapvetően a Molnár Erik-vitára utalva, illetve annak
néhány tanulságán töprengve – kifejti, hogy a történeti adatok értelmezésénél csak az egyik
fontos tényező az értelemmel magyarázható, racionális momentumok figyelembe vétele. Legalább akkora jelentősége van azonban (Perjés ezt hosszú időn keresztül folytatott szociológiai
és pszichológiai, társadalomtudományos kutatásaira hivatkozva fejti ki) az érzelmi, emocionális, nem racionális momentumoknak is. A két szempont összeütközése, ellentmondása esetén
inkább az érzelmi megfontolásoknak kell dönteni, erre kell inkább hallgatni (Perjés állítását
Eörsi István gyilkos gúnnyal figurázta ki, ahogy azt Zöldi László művéből is megtudhatjuk).(32)
Úgy gondolom, hogy ez az a mozzanat, ami összeköti Perjés és Nemeskürty értelmezéseit (kettejük szellemi rokonságára filológiai bizonyítékunk is van: Zöldi László 1989-es könyvében hosszú részletet közöl Perjésnek a Nemeskürtyhez a viták idején írott leveléből,(33)
amiből egyértelmű a végső soron azonos pozíció), hiszen végeredményben mindketten azt
feltételezik és sugallják: a mohácsi vereség után – bár Perjés szerint maga a vereség szükségszerű volt – létezett az ország megszállásával, az állami függetlenség elvesztésével, a felosztással, azaz a bekövetkezett történelmi realitással szemben alternatíva. Annak megvalósulását
különböző tényezők megakadályozták (Nemeskürtynél inkább az uralkodó osztály nemtörődömsége, közömbössége, Perjésnél a Habsburgok magyarellenes törekvései, s mindketten inkább Szapolyaiban és a török orientációban látták a pozitív alternatívát).
Felfogásom szerint ez. az „érzelmi elemek“ stílusosan „csatadöntő“ szerepének hangsúlyozása határozza meg Perjés értelmezésének legalább két további fő komponensét: a csata
interpretációjában további vitapont volt, hogy szerinte Tomori és a magyar hadvezetés a legoptimálisabb taktikát, harci terepet választotta, hősiesen és racionális eszközökkel küzdött.
Szerinte késlekedésről sem beszélhetünk a felvonulásnál, hiszen nem volt egyértelmű a török
szándék igazi iránya. Perjés szerint(34) a súlyos csatavesztés ellenére a Mohács utáni időszak
a „parázs a hamu alatt“ kora. Azaz ennek legfőbb hozadéka egy virágzó szellemi és kulturális
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élet volt. Terjedt a reformáció, fellendült a magyar nyelvű irodalom és művelődés, kialakult
egy olyan értelmiségi réteg, amely alkalmas volt a nemzeti érdekek képviseletére, a nemzeti
összefogás megvalósítására, ami már képes az alsóbb társadalmi rétegek, a nép nemzettestbe
való integrálására is.
Magától értetődően még számos elemet ki lehetne emelni a vitákból. Így a történelmi
determinizmus és indeterminizmus kérdését (általában a történelemben, de konkrétan Mohács kapcsán is), azaz mennyiben határozzák meg a történelmi ágensek döntéseit külső körülmények, szükségszerűségek és milyen tere van mindezekben a morális megfontolásoknak. Ezzel a lehető legszorosabb összefüggésben pedig, hogy milyen súlya legyen a politikai eseménytörténetnek, az „histoire evenementielle“-nek (Nemeskürty csak azt ír, súlyosan a szemére is
vetik ezt), valamint a szélesebb közönség számára lényegesen nehezebben érthető, mert nagyobb szakmai elmélyülést igénylő gazdasági, társadalmi, valamint külpolitikai körülmények
vizsgálatának. A vita során számos alkalommal felvetődik a magyar historiográfiai hagyományok (Vekerdi Lászlónál „paradigmák")(35) kérdése. A következőkben ezek közül csak egyet
emelnék ki, a „Ki írjon a történelemről?“ kérdését, az ún. parahistória problémáját, hiszen ez
is több szempontból túlmutat a konkrét pengeváltásokon.
A kérdés leginkább a Jelenkorban folyó vita során került elő, mindenekelőtt Beke Kata
és Barta Gábor között,(36) de részben e probléma miatt ragadott tollat Keresztury Dezső és
Faragó Vilmos is,(37) s látható volt a korábbiakból, hogy a publicisztika és a nagyközönség a
vitában alapvetően a szakmailag roppant vitatott (el nem fogadott, marginalizált) Nemeskürty
és Perjés oldalán állt, hiszen könyveik a szakmabeliek által megközelíteni sem tudott példányszámban keltek el.
A céhes történetírással szemben az vetődött fel, hogy stílusa száraz, a kívülálló számára sokszor bonyolult, érthetetlen, követhetetlen nyelven és apparátussal készült. Ehhez képest üde
színfolt Nemeskürty stílusa (később Szakály Ferenc is pozitív minősítést kapott), de a kívülálló,
dilettáns Nemeskürty szerepe azért is újszerű, mert a szaktörténészek által elhanyagolt, fel
sem tett kérdéseket vetette fel, például a bekövetkezettel szembeni alternatíva lehetőségének, a morális helytállás vagy a nemzettudat zavarainak kérdését. Nem véletlen, hogy épp
Keresztury Dezső fogalmazza meg azután a dilemmát (szemben Barta Gáborral),(38) hogy ha
magán a történettudományon belül sincsen egyértelmű és egységes álláspont (Perjés és Szakály vitáira utalt), miért ne lenne elképzelhető, sőt jogos, hogy az irodalom legalább olyan érvényes értelmezéssel, ábrázolással, narratívával álljon elő Moháccsal kapcsolatban, mint a
szaktörténetírás, még ha nem is olyan apparátussal dolgozik. A korban – és persze korábban
is – a jelenség számtalanszor előfordul, hogy igazán releváns kérdéseket írók, kívülállók vetnek
fel, a névsor Szabó Dezsőtől és Németh Lászlótól kezdve Bibó Istvánon és Illyés Gyulán keresztül Száraz Györgyig és Csoóri Sándorig terjed.(39)
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A fejezet jó lehetőséget kínál az életútelemzés tanulságainak hasznosítására. 21 Jelentős személyek tetteit nemcsak a politika dimenzióiban vizsgálhatjuk, hanem kitérhetünk a cselekedetek erkölcsi vetületeire is. (Lásd például Luxemburgi Zsigmond e tekintetben is kacskaringós
életútját.)22
9. 5.11.
Barcsay Ábrahám (1742–1784) testőríró verse A kávéra címet viseli.
„Rab szerecsen véres veríték-gyümölcse,
Melyet, hogy ládáját arannyal megtöltse,
Fösvény angulus elküld messze nemzeteknek,
Nádméz! Mennyi kincsét olvasztod ezeknek.
Hát te, rég csak Mokka táján termett kis bab,
Mennyit szenved érted nyúgoton is a rab.
A bölcs iszonyodik, látván, egy csészéből
Mint hörpöl ő is részt angulusok bűnéből.
9. 5.13.
Az alábbi szöveg kapcsán – gondolva pl. a helytörténeti szempontokra – sokféle feladatot adhatunk tanulóink számára:
a. nyelvészeti és irodalmi jellegűeket;
b. klasszikus helytörténeti gyűjtőmunkát;
c. egy-egy gyár/üzem rövid történetének bemutatását;
d. kiemelkedő feltalálók, vállalkozók életrajzának megismerése és a sikerek/kudarcok
okainak elemzése.
A barnaszenet 1766-ban fedezte fel Matussek Vencel és Fischer Antal, Eresztvény mellett, a Várberek-patak völgyében. A favágók hívták fel figyelmüket a füstölgő fekete földre.
1840-től kezdve bányászták a környéken iparszerűen a szenet, egészen 1959-ig. A Várberekpatak völgyében ma egy bazaltgúlába helyezett emléktábla, távolabb egy emléktáró állít a
barnaszén felfedezésének, illetve bányászatának emléket. 1868-tól kezdődött a bányatelep ki-
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Bögre Zsuzsa: Élettörténeti módszer elméletben és gyakorlatban – Feldolgozási javaslat és illusztráció:
https://www.google.hu/#newwindow=1&q=t%C3%B6rt%C3%A9neti+%C3%A9let%C3%BAtelemz%C3%A9s+m%
C3%B3dszerei
22
Az életutak elemzése akkor is izgalmas lehet, ha a közelmúlt eseményeit igyekszünk egy-egy életpálya kapcsán
megragadni. Ehhez családtagok visszaemlékezéseinek gyűjtése, interjúk készítése egyaránt jó megoldás lehet.
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építése, ez lett a mai Salgóbánya, ami annak idején a vidék egyik legszebb fekvésű, leggondozottabb bányatelepe volt. A város és Salgóbánya között épült ki Közép-Európa első ipari fogaskerekű vasútja. A 6 km hosszú, 239 m szintkülönbségű sínpálya először lóvasútként szolgált,
majd 1879-ben építették át részben adhéziós, részben fogaskerekű vasúttá. Legnagyobb lejtőszöge 105‰ volt. A gőzüzemű kisvasút 1950-ig működött, utána felszedték. A terepen és a
térképen is jól végigkövethető útvonalát azonban máig „Fogas”-nak nevezik a helybéliek.
A kibányászott szén legnagyobb felhasználója az acélgyár volt, aminek építését gróf
Andrássy Manó kezdeményezte 1869-ben. A „vasgróf” szolgált feltehetőleg Jókai Mór Fekete
gyémántok című regénye főhősének, Berend Ivánnak egyik élő modelljéül. Az acélgyártáshoz
a vasércet Gömörből hozták, ezért jött létre 1881-ben a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.,
amely a maga idejében Közép-Európa legnagyobb vállalkozása volt.
A bazaltot 1878-tól bányászták a medvesi bányákban. Az első bányát a holland származású Jansen Adolf nyitotta meg a Bagó-kő oldalában, ezt követte aztán a többi. A kőbányászat központja Eresztvény lett, aminek a neve is a kőbányászattól ered: a fennsíkon kibányászott bazaltot siklópályán eresztették le idáig. Innen aztán kisvasúton vitték le a Somoskőújfalunál lévő rakodóig, ahol nagyvasútra rakták. Akárcsak a Fogasé, a kőszállító kisvasút nyomvonala is megtalálható a térképen és a terepen is, sőt egy alagút is fennmaradt. A bazaltot,
kockakő formájában útburkolásra használták. Nemcsak Budapest és Bécs, hanem London és
Párizs utcáin is megtalálható volt a medvesi bazalt.
http://lazarus.elte.hu/salgotarjan/terkep/tf/ipar.htm
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Az első és második ipari forradalom „eredményeinek” sematikus ábrája:



Az euro-atlanti térségben kialakuló kapitalizmus velejárója lett a gyarmatosítás.

A XIX. század végére egyértelművé vált Európa népeinek fölénye a világ többi részével
szemben. A klasszikus, majd a második ipari forradalomban megerősödött nyugat-európai –
az ún. centrumországok – hatalmi túlsúlyát Európán kívül csak az Amerikai Egyesült Államok
és Japán tudta megkérdőjelezni. Mi lehet a magyarázata ennek a példátlan dominanciának?
Egyrészt az európai országok gazdasági ereje: 1900-ban a világ ipari termékeinek 40%-át itt
állították elő, míg a nemzetközi kereskedelemben való európai részesedés 66% volt. Másrészt
a legfontosabb technikai találmányok Európában születtek meg, ez a tény pedig tartós katonai
fölényt eredményezett az afrikai és ázsiai hatalmakkal szemben.
Megvitatható problémák:
I. Centrum és periféria kapcsolata a modern világban (Immanuel Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Gondolat, Bp., 1983.)
A modell tényezői: A fokozatosan fejlődő térségek ún. növekedési pólusokká fognak válni, s
rendkívül nagy innovációs képességgel kell rendelkezniük. Az országoknak vezető, hatalmi szerepre kell törekedniük. A szerző a növekedési pólusokat nevezi el centrumoknak. Ezek a növekedési pólusok folyamatosan, dinamikusan erősödnek, a többiek pedig perifériákká fognak
süllyedni. A két elem között erős aszimmetrikus függőség alakul ki, melyek jelentős területei:
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a. a periférikus területek nyersanyag- és munkaerejének felhasználása, illetve a perifériák termékfelvevő szerepének biztosítása;
b. a fejlődés üteme a centrumtérségekben töretlen fejlődéssel írható le, míg a perifériák távolsága marad, esetleg növekszik, a fejlődés vontatott;
c. a centrumtérségek beavatkoznak a perifériák életébe.
A centrumok és a perifériák mellett a modell harmadik eleme(i) a félperifériák, melyek
tulajdonságai részben a centrumokból, részben a perifériákból keveredni fognak. A fél-perifériáknál vagy megindul a gazdasági fejlődés, és így sikerül a felzárkózás a fejlett országuk, centrumok környékére, vagy a perifériákhoz való süllyedés lesz a jellemző.
http://www.agr.unideb.hu/ebook/logisztika/magyarorszg_infrastruktrja.html
A gyarmatosítás eredményeit tükröző hagyományos térképeken lehetőség nyílik a fent
bemutatott modell ábrázolására is, amely a tanulók számára jobban érzékelteti e folyamat
dinamikáját. A sort további térképek bevonásával lehet folytatni.
A. Gyarmatosítás 1850-ig.

B. Gyarmatosítás a 19. század második felében

II. A „rövid” és a „hosszú századok” kérdése
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Több történész vélekedik úgy, hogy a „rövid” 20. századot (1914–1989) egy „hosszú” 19. század előzte meg, amely 1789-től 1914-ig tartott. E századhatárokon túlnyúló korszak lényegét
a kapitalizmus kialakulásában, a modern világgazdasági rendszer kiformálódásában látták. Európa jelentős részén és az USA-ban hatalomra került polgárság új politikai és gazdasági kultúrát alakított ki, amelynek következményei az életmódban, a mentalitásban is kifejezésre jutottak.
 Vitassuk meg, hogy helytállóak-e ezek a felfogások!
 Miért gondolják többen azt, hogy a 20. század története véget ért 1989-ben?
III. A 19 század utolsó harmadának és a 20. század első évtizedének a bemutatása lehetőséget
kínál arra is (5.15. 5.16.), hogy tanulóink számára érzékeltessük, hogyan épül fel és milyen
jellegzetességeket mutat a modern polgári társadalom.
Az első világháború kitörése előtt Nyugat-Európa lakosságának majdnem a fele már
ipari munkásként dolgozott. A társadalom zöme városokban élt. Kialakult a modern középosztály, s az értelmiség jelentős számszerű növekedésére is ekkor került sor. Megváltozott az élet
minősége. Beköszöntött a tömegfogyasztás kora. Ennek az új jelenségnek volt tipikus és egyben leglátványosabb példája az 1908-ban megjelent autó, Henry Ford híres T-modellje. Az
autó bolti ára 850 dollár volt, bizonyságául annak, hogy a gyártó arra törekedett: termékét a
fogyasztók széles köre vásárolhassa meg. Csökkent az élelmiszerek és a ruházati cikkek ára. A
hagyományos boltok és üzletek mellett megjelentek a nagyáruházak is. A szociális rendszerek
és az egészségügyi ellátás minőségi javulása nyomán jelentősen csökkent ezekben a társadalmakban a gyermekhalandóság, s nőtt az átlagéletkor. Az életszínvonal növekedéséhez sajátos
módon járult hozzá a gyermekvállalási kedv mérséklődése: a nyugat-európai és észak-amerikai
középosztályhoz tartozó családokban a két gyermek vált általánossá. A munkaidő a korábbiakhoz képest rövidült, így a tömegek számottevő szabadidőhöz jutottak. Új időtöltési szokások
honosodtak meg. Sokan látogatták a stadionokban rendezett futballmérkőzéseket. Az olimpia
mellett fontos sporteseménnyé vált az 1900 óta rendszeresen megrendezett, teniszezők számára kiírt Davies Kupa. Míg Angliában inkább a foci, addig Franciaországban a kerékpározás
vált nemzeti sporttá. Európa legjelentősebb kerékpárversenye (napjainkig!) a Tour de France
lesz. Tömegfogyasztási cikké vált az újság is. Az újságolvasás az életmód elengedhetetlen elemét képezte. (Ekkor már elengedhetetlen kelléke az egyes lapoknak a hirdetés, a reklám. Ezek
teszik lehetővé a viszonylag alacsony lapárakat.) A klasszikus, férfiaknak szánt sajtótermékek
mellett egyre több olyan kiadvány lát napvilágot, amely a nőket és gyermekeket célozza meg,
mint lehetséges olvasókat. A legjelentősebb napilapok példányszáma akár a napi 1-2 milliót is
elérhette.
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9. 5.13.
Az ipari forradalom fogalma
Ipari forradalomnak nevezzük a termelés technikájának viszonylag gyors, ugrásszerű átalakulását, új, eddig nem ismert és nem használt eszközök és módszerek elterjedését. Ez a folyamat
a XVIII. század közepén kezdődött el Angliában, és több gazdasági területen párhuzamosan,
egymással szoros összefüggésben ment végbe. Az ipar radikális átalakulása magával hozta a
mezőgazdaság és a háttérágazatok (az infrastruktúra) forradalmát is. A gazdasági életben történő változások nagy hatással voltak a társadalomra. Ezek a hatások jelentkeztek a társadalmi
élet valamennyi területén, a társadalom szerkezetében, a népesség lélekszámában, a települések átalakulásában, illetve a szellemi életben: a tudományos és kulturális világban, az ideológiákban, illetve az emberek mindennapi életében. A nagy társadalmi mozgások, változások
nagy politikai feszültségekkel, robbanásokkal jártak.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a mai, XX. századi világunk alapvető pillérei, nélkülözhetetlen feltételei ekkor kezdtek kialakulni.
Az ipari forradalom korszakai
Az ipari forradalom Angliából kiindulva gyorsan terjedt. Előbb az európai kontinens nyugati
partvidékén kezdett kibontakozni az úgynevezett centrumban (a mai Hollandia, Belgium és
Franciaország értendő ide), majd Észak-Amerika keleti partvidéke is igen hamar e régió részévé vált. Az ipari forradalom terjedése azonban nem megállítható, szabályozható folyamat
volt, így a centrumból előbb az úgynevezett félperifériára (a skandináv és a mediterrán térség,
Közép- és Kelet-Európa) hatott. Bár hozzá kell fűzni, hogy ezeknek a térségeknek a gazdaságitársadalmi fejlettsége vagy fejletlensége miatt az ipari forradalom csak jelentős akadályok leküzdésével, késlekedéssel tudott gyökeret verni. De a folyamatból való kimaradás lehetetlen
volt. Majd a XIX. és a XX. század folyamán az ipari forradalom a világ minden részébe eljutott.
Az ipari forradalom kezdetét hozzávetőleges pontossággal ki tudjuk jelölni, a folyamat
végét sokkal nehezebb megnevezni. Az ipari forradalom szűkebb értelemben a XIX. század közepe táján véget ért az Atlanti-óceán északi részének két oldalán. Ezt a századnyi időszakot
nevezik klasszikus ipari forradalomnak.
A következő nagy hulláma az ipari fejlődésnek a XIX. század hetvenes éveiben kezdődött, és Anglia helyett az Egyesült Államok és az egyesült Német Császárság területeiről sugározta hatásait környezetére. Ezekben az évtizedekben az előző időszakban felhalmozódott hatalmas tőke az ipari világ gyors és hatalmas fejlesztését hajtotta végre. A mai fogalmaink szerinti nagyipar és ezek vezető iparágai: a gépgyártás, a vegyipar és a közlekedési gépgyártás
ekkor válnak általánossá. A fejlődésben azonban jelentős különbségek, egyenlőtlenségek mu-
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tatkoztak még a centrumon belül is. A tőkével csak korlátozottan rendelkező régiókban a fejlődés olyan területeken volt jelentősebb, amelyekhez kevesebb tőke kellett, a kisebb befektetés pedig csak kisebb vonzást tudott kifejteni más területekre.
Az ipari forradalom egy újabb korszakának tekinthetjük a két világháború közötti évek
változásait, melyek különösen a hétköznapi élet modern használati tárgyait tette általánossá,
egyre elterjedtebbé, mint például a rádió, a háztartási gépek, a gépkocsik stb.
A második világháború utáni időszakot nevezhetjük a negyedik ipari forradalomnak,
amelyet más néven tudományos-technikai forradalomként is szoktak megnevezni. Ebben a
máig terjedő négy-öt évtizedben különösen az új energiaforrások felkutatása, felhasználása,
az információáramlás, a telekommunikáció fejlődése, az űrkutatás és ennek eredményei, a
közlekedés felgyorsulása, a fogyasztás soha nem tapasztalt igényeinek kielégítése (pl. a szórakoztatóipar kialakulása és gyors felfutása), illetve az ezekből adódó problémák (pl. környezetszennyezés) megoldására létrejött új tudományos ágazatok jellemzőek.
A fentiekből látható, hogy az ipari forradalom egy térben egyre szélesedő, globálissá,
világméretűvé váló, több szakaszra tagolható folyamat. A következőkben csak az első fázisáról,
a klasszikusnak nevezett ipari forradalomról és annak társadalmi következményeiről lesz szó.
A klasszikus ipari forradalom
Az ipari termelés jelentős mennyiségi és minőségi átalakulása Angliából indult ki a XVIII. században. Angliában gazdaságilag és társadalmilag is megteremtődtek egy forradalmi átalakulás
feltételei, körülményei. A mezőgazdaságban lezajlott változások egyrészt jelentős élelmiszerbőséget eredményeztek, melynek egyik következménye a népesség gyors növekedése lett.
(Anglia és Wales lakossága az 1700-as 7 millió főről 1800-ra 9 millióra nőtt, a következő 50 év
alatt pedig megduplázódott, 18 millió lett!) Másrészt a kézművesipar számára biztosították a
szükséges munkaerőt. A XVII. századtól egyre bővülő gyarmati nyersanyagáradat feldolgozása
és szintén a gyarmatokhoz kapcsolható hatalmas iparcikkigény a termelés növelésére ösztönözte a manufaktúratulajdonosokat. A kézimunkaerő egyre kevésbé volt képes ezeknek az elvárásoknak eleget tenni. Különösen a gyapotfeldolgozásnak és a textiliparnak kellett új kihívásokkal szembenézni. A mesterek újabb megoldások kieszelésére kényszerültek a termelés
meggyorsítása érdekében. Ezekből az ötletekből találmányok születtek, a mesteremberekből
feltalálók lettek. Az első, szövést gyorsabbá tevő szerkezetet 1733-ban John Kay hozta létre,
ez volt a repülő vetélő, amely a hagyományos kéziszövőszékhez erősített eszköz. Kay találmánya elterjedt, minek következtében megnőtt a kereslet a szövés alapanyaga, a fonal iránt. Ez
az úgynevezett „fonaléhség” arra sarkallta a mestereket, feltalálókat, hogy olyan szerkezeteket készítsenek, amellyel a fonalgyártást lehet növelni. A fonógépek sorában az első
Hargreavas nevéhez fűződik, aki lányáról nevezte el mozgókocsis gépét „fonó Jennynek”
(1770). A találmány segítségével egy munkás több orsóval is tudott dolgozni. Több feltaláló is

118

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

jelentkezett ezután fonógéppel az 1770-es évek második felében: Arkwright, Crompton, majd
Roberts. Az utóbbi fonógépe terjedt el a leginkább.
A fonóipar megújulása a szövőiparra is hatással volt. Új típusú szövőszékekkel jelentkezett Cartwright 1784-ben, Franciaországban pedig mintás szövésre is alkalmazható szerkezettel Jacquard 1804-ben. A pamutipar átalakulása láncreakciószerűen újabb területek fejlődését mozdította elő. Az emberi energia mellett és egyre inkább helyett a gőzenergia felhasználása, a gyakorlatban való megjelenése került előtérbe. Már 1698-ban egy Newcomen nevű
feltaláló gőzgépe jelentős lépés volt, bár e szerkezet rossz hatásfokú volt, és csak igen korlátozott körben lehetett használni. Valamivel jobb gép volt Thomas Savery találmánya, de ez
sem vált elterjedtté. Az igazi áttörést James Watt találmánya jelentette. 1763-ban a galsgowi egyetem kérte fel a 27 éves skót fiatalembert, aki közismerten igen nagy műszaki tehetséggel
volt megáldva, hogy egy Newcomen-féle gépet javítson meg. A javítás során felismerte a gép
hiányosságait, és új ötletekkel állt elő, 1769-ben megtervezett és megalkotott egy igen jó teljesítményű gőzgépet, amelyet szivattyúként hasznosíthattak. Igazi haszna ennek csak akkor
lehetett, amikor 1774-ben társult egy birminghami gyártulajdonossal. Matthew Boulton
anyagi segítségével megkezdődött a gyártás és a gőzgép népszerűsödése. Előbb egy különálló
sűrítővel látta el Newcomen szerkezetét, majd 1783-ban néhány átalakítással a gőzerejét
forgó mozgásra is hasznosítani lehetett. Sokoldalúan felhasználható, viszonylag jó hatásfokú
gőzgépet alkotott. A Boulton–Watt-féle cég a következő két évtizedben többszáz szivattyút és
gépet készített el. A találmány gyorsan terjedt Európában és a tengerentúlon is. Használták
gyárakban és bányákban, majd 1809-től egy Fulton által épített hajó is gőzmeghajtású lett.
(Sokan nem jósoltak nagy jövőt a gőzhajónak, hiszen eleinte a raktér nagy részét a saját magának szükséges fűtőanyag tette ki.) A fejlődést nem lehetett megállítani, egyre tökéletesebb
gőzgépeket állítottak elő, és a tengeri hajózásban lassan kiszorította a vitorlás hajókat. Előbb
a vitorlás hajókat szerelték fel gőzgépekkel és hajólapátokkal, majd a hagyományos fatestű
hajók helyébe a vasból és acélból készült, új formájú gőzhajók léptek. 1838-tól a propeller
alkalmazásával a tengerhajózás új lendületet kapott. (A Great Western nevű gőzös 2 hét alatt
kelt át az Atlanti-óceánon.)
De nemcsak a vízi, hanem a szárazföldi közlekedésben is helyet követelt magának a
gőzgép. 1825-ben készült el az első vasból készült pálya Stockton és Darlington között, melyen a George Stephenson által megalkotott Rocket nevű gőzmozdony nyerte meg a gyorsasági versenyt. Innentől kezdve a vasútépítés és a gőzmozdony az iparosodás, az iparosítás
egyik jelképévé vált. De nemcsak szimbolikus értelemben, hanem mint az ipar többi ágazatára
ható, húzó erő is. Az 1825-ös vasútvonalnál gazdaságilag nagyobb jelentőségű volt az 1830ban megnyitott Liverpool és Manchester közötti vonal. A személyszállítás után megkezdték
teherszállítási lehetőségként is használni. A XIX. század a közlekedésben a vasút százada lett.
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Az 1830-as években az európai kontinensen sorra építették meg első vasútvonalaikat az államok. Ezekben az esztendőkben született meg a francia, a német, a belga, az orosz és az olasz
vasút. Magyarországon 1846-ban indult meg az első gőzmozdony Pest és Vác között.
A „vasútépítési láz” következtében az 1840-es év 2700 km hosszú vágányai harminc év
alatt 90 ezerre nőttek. Megépítették az első Alpokat áttörő alagutat, és 1888-ban a francia
kikötőből, Calais-ból egészen Konstantinápolyig lehetett vonaton megtenni az utat.
A vasút fejlődése nemcsak a vonalak hosszának növekedését, hanem a gyorsaságot, a
személyszállítás biztonságát és kényelmét is jelentette. A század utolsó harmadában már hálóés luxuskocsik álltak a gazdagabbak rendelkezésére, illetve a szállításban megjelentek a hűtőkocsik.
A közlekedés fejlődésének gyorsulására két adat: a London és Edinburgh közötti utat a
leggyorsabb postakocsi 4 nap alatt tudta megtenni a XIX. század elején, 1870-ben 12 óra kellett ugyanennek az útnak a megtételére vasúton. A német postakocsik napi átlagteljesítménye
42 megtett km volt a század első harmadában, a vonatok ezt a távot egy óra alatt maguk mögött tudták.
A gőzenergia előállításához szükséges anyagok és a fémigény új helyzetet teremtett a
bányászatban és a kohászatban. Előbb a bányászati eszközök fejlesztése: szállítószalag, Davylámpa stb., majd a kohászati eljárások korszerűsödése következett el. Darby felfedezése, mely
szerint a vasérc olvasztása könnyebb koksszal, elszakította az ipart a faszénfüggéstől. (Angliában erdők tűntek el ekkoriban a nagy faszükséglet miatt.) A Darby-féle módszert tökéletesítette Smeaton, majd 1780-tól Cort eljárásával (az 1754-ben feltalált vashengermű segítségével) már különösen nagy tisztaságú kovácsoltvasat tudtak a kohók előállítani. Az acélgyártás
azonban, bár igen nagy igény mutatkozott iránta, csak a XIX. század második felében vált olcsóbbá és elterjedtebbé. Egy Huntsman nevű angol mérnök technikai újítása után is igen drága
maradt a jó minőségű acél. (A nyersvas tonnája 3-4 font volt, az acél pedig 50-60 fontba került
tonnánként.) 1856-ban egy francia származású, de Angliában élő feltaláló, Bessemer eljárása
tette végre olcsóbbá az acél előállítását. A Bessemer-féle módszer azonban nem volt alkalmazható a foszfortartalmú vasércre, amelynek a bányászata volt könnyű. Ezt a problémát csak
1878-ban Gilchrist Thomas oldotta meg a nyers vasérc foszfortalanításával. Egy másféle megoldást dolgoztak ki német feltalálók, ez lett a Siemens–Martin-féle kohó, amely Európa-szerte
igen népszerű lett, és lényegesen megnövelte és olcsóbbá tette az acéltermelést.
A klasszikus ipari forradalom következő szakaszában a gépgyártás gépesítése történt
meg. Megszülettek, majd elterjedtek a fémmegmunkálás eszközei: az esztergagép (Maudslay
találmánya még 1800-ban született meg), majd a fúró-, a maró- és a gyalugépek.
Összegezve: az ipari forradalom legelőször a könnyűipar, azon belül is a textilipar különböző ágaiban jelentkezett, majd a gőzgép sokrétű hatása miatt a nehézipart (bányászat,
kohászat) és a közlekedést (gőzhajó, gőzmozdony) hozta lendületbe, és végül a szorosan vett
ipari forradalom a gépgyártás gépesítésével teljesedett ki. Az ipari forradalomhoz azonban a
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mezőgazdaság gépesítése is hozzá tartozik, egyrészt mivel ezeket az eszközöket is az ipar állította elő, másrészt mivel ennek is erős társadalmi hatása volt.
A mezőgazdaságban végbemenő technikai, technológiai fejlődést agrárforradalomnak
is nevezhetjük, mivel ezen a gazdasági területen is olyan változások történtek, amelyek alapjaiban változtatták meg a mezőgazdasági munkák hagyományos folyamatát. Az ipari találmányok új mezőgazdasági eszközök megszületését segítették elő, mint a Fowler által feltalált
gőzeke, a Jethro Tull nevéhez fűződő vetőgép, illetve a Bell- és Hussey-féle aratógépek. Az új
eszközök mellett az új módszerek, a technológiai újítások is nagy szerepet játszottak. A mezőgazdaság két nagy ága, a földművelés és az állattenyésztés tovább specializálódott. Különösen
az állattenyésztésben történtek nagy változások. Elterjedt az istállózó állattartás, új haszonállatfajták (hússertések, nagyobb tej-, húshozamú szarvasmarhák) kinemesítésére is sor került.
A növénytermesztésben csökkentették a gabonafélék termőterületét az ipari és a takarmánynövények javára. A földek intenzívebb kihasználása érdekében a vetésforgó módszere egyre
jobban elterjedt, csakúgy, mint a trágyázás és az öntözés. Mindezek következtében a termés, illetve az állatállomány mennyisége növekedett, minősége javult.
Európában és Észak-Amerikában a földművelés különböző társadalmi keretek között
fejlődött. Az Egyesült Államokban a hatalmas, szabad földterületek nagy lehetőségeket tartogattak. A fejlődés azonban kétirányú volt. Az USA déli államaiban a rabszolgatartó, ültetvényes gazdálkodás terjedt el, az északi államokban a farmergazdálkodás lett jellemző. Ez
utóbbi az amerikai utas agrárfejlődés. Európában három különböző gazdálkodás volt jellemző. Amíg Angliában a tőkés bérleti rendszer keretei között, és Nyugat-Európában a jobbágyfüggéstől megszabadult, szabad paraszti gazdaságok által termelt mezőgazdasági termékek kerültek a piacra, addig Közép- és Kelet-Európában továbbra is a nagybirtokrendszer maradt túlsúlyban, és a korszerűsítés a nagybirtokokon ment vége (természetesen később és lassabban). Ez nevezik porosz utas agrárfejlődésnek.
A mezőgazdasági áruk mennyisége, minősége a lakosság jobb táplálkozását (nő a kalória- és fehérjefogyasztás) tették lehetővé, amely az átlagéletkor emelkedéséhez, illetve a népesség számának növekedéséhez vezetett. A mezőgazdasági munkákhoz azonban már kevesebb munkaerő is elég volt, így az ipari munkahelyek váltak vonzóvá.
A városiasodás mint az ipari forradalom terméke
Az ipari forradalom változást hozott előbb az angol, majd az európai területek településszerkezetében is. (1600-ban Európa népességének 1,6%-a lakott 100 ezernél nagyobb lélekszámú
városokban, 1700-ban ez 1,9%-ra, 1800-ban pedig 2,2%-ra emelkedett.) A XIX. század folyamán Nagy-Britanniában ment végbe a leggyorsabban az urbanizáció, a városiasodás. A XVIII.
század végi Európának mindössze két „igazi” nagyvárosa volt: London (l millió lakossal) és Párizs (több mint félmillió lakossal). A XIX. és a XX. század fordulóján már hét egymilliónál nagyobb lélekszámú várost találhattunk. Londonban 1850-re 2,3 millió, a századforduló után
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csaknem 4,5 millió lakos élt. Az angol főváros mellett meg kell említeni a szintén gyors ütemben növekedő Moszkvát, Berlint és Párizst.
A fővárosokon kívül a fontos közlekedési csomópontokban fekvő városok (mint Lyon,
Köln, Frankfurt am Main, Krakkó), a nagyobb kikötővárosok (mint Hamburg, Bréma, Antwerpen, Rotterdam, Amszterdam, Le Havre, Marseille, Odessza) fejlődtek. Az Európán kívüli területek közül az észak-amerikai városok növekedése volt igen látványos: New York, Philadelphia,
Boston, Pittsburgh, Chicago stb.
De nemcsak a városok lakossága, hanem általában Európa népessége is jelentősen gyarapodott. A XVIII. század közepi 157 millióról a XIX. második harmadára csaknem megduplázódott a kontinens lélekszáma. Különösen a brit, a német és az orosz nép tagjainak száma
növekedett gyors ütemben. (Nagy-Britannia lélekszáma az 1800-as 11 millióról a század végére 37 millióra nőtt.) Más okokra is visszavezethetően nőtt 18-szorosára az Amerikai Egyesült
Államok lakossága ugyanezen idő alatt. Itt elsősorban az európai bevándorlók jelentették a fő
tényezőt.
Visszatérve Angliára, el kell mondani, hogy az ipari forradalom élországaként teljes joggal nevezték a „világ műhelyének”. Nemcsak London, hanem Manchester, Liverpool és Birmingham is az ipar, a bányászat és a kereskedelem fellegvárai lettek. A XIX. század első harmadában a nemzeti jövedelem csaknem 1/3-a az iparból, és csaknem 1/5-e a kereskedelemből
származott.
Az angol fejlődést a kontinensen elsőként Belgium követte. Antwerpent a világkereskedelem egyik központjává váló kikötőként ismerték. A belga szénbányászat is rohamléptekkel
fejlődött az ásványkincsek feltárása után. A könnyűipar központja Gent, a gépgyártás központja Liége, az angol mintát követve szerveződtek. A főváros, Brüsszel pedig egy vasúthálózat
centrumává vált.
Az európai fejlődés azonban igen egyenlőtlen volt a XIX. század első felében. Néhány
terület kedvező adottságánál fogva kiemelkedett a főleg még mindig mezőgazdasági termeléssel foglalkozó államok gazdasági földrajzából. Angliát mint egységet tekintve megemlíthetjük még Észak-Franciaország szén- és vaskitermelését, feldolgozását Lille központtal, a Rajnavidék széntermelését és Szászország, Szilézia, valamint Berlin és környékének iparosodását,
Flandria textilgyártását, a Habsburg Birodalom területén pedig a Cseh-Morva-medence és
Lombardia ipari fejlődését.
Az ipari forradalom társadalmi hatásai
A népesség gyors növekedése és a gazdaság gyors átalakulása nem maradt társadalmi hatások
nélkül. Ennek kell tekintenünk a városiasodást, amely az emberek életkörülményeinek radikális megváltozását jelentette. De ez csak egy része volt annak a hatalmas folyamatnak, amely
egy a XVI–XVII. századi Angliában elkezdődött társadalmi átalakulás felgyorsulása, valamint
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térben való kiterjedése volt. A tőkés társadalmi viszonyok kibontakozásáról van szó. Megerősödtek a magántulajdonnal rendelkező rétegek (iparosok, kereskedők, bankárok), akiket a polgárság összefoglaló néven nevezhetünk meg. Velük ellentétben egyre nehezebb helyzetbe kerültek a kizárólag munkaerejüket birtokló ipari és mezőgazdasági bérmunkások. A két társadalmi osztály ellentéte egyre nyilvánvalóbbá vált a XIX. század folyamán. Ellentétük feloldását
sokan sokféleképpen képzelték el.
A munkásság életkörülményei, élete mai szemmel nézve döbbenetes minőségű volt. A
heti 6 napos munkahét és a 12-14 órás munkanap iszonyú, embertelen erőfeszítésre kényszerítette a munkásokat, akik száma mindig több volt, mint az egyre nagyobb számban létrejövő,
új ipari üzemek, gyárak, bányák bérmunkásszükséglete. Az ebből adódó állandó munkahiányt
a tulajdonosok a munkabérek leszorítására használták fel. Sőt a férfi munkaerővel szemben
előnyben részesítették a női és a gyermeki munkát, mivel fegyelmezésük könnyebb volt, és
bérüket is alacsonyabban lehetett megszabni. Természetesen a legnagyobb fegyelmező és
kényszerítő erő a munkanélküliség volt. Minden minőségű és mennyiségű munka elvállalására
készek voltak. Természetesen a tulajdonosok sem a baleset-, sem az egészségvédelmet nem
tekintették feladatuknak. Így rengeteg volt a sérülés, a könnyebb vagy súlyosabb baleset. Valamint a gyengébb fizikumú nők és gyermekek egészsége gyorsan megsínylette a megerőltető,
sokszor egészségtelen körülmények között folyó munkákat. A rossz munkakörülményeken kívül a munkásság rossz lakáskörülményeiről is szólni kell. A városiasodás a nyomornegyedek
számának növekedését is jelentette. Ezeken a lakóhelyeken is embertelen körülmények uralkodtak. A lakások minősége és az egy főre jutó lakótér borzalmasan alacsony volt. Több család
is gyakran egy lakásba kényszerült, illetve az épületekben, a lakásokban egészségügyi szempontból veszélyes helyzetek alakultak ki. Nem csoda, ha a gyakori megbetegedések sokszor
halálhoz vezettek, és a járványos kórok, fertőzések (kolera, hastífusz, torokgyík) gyorsan terjedtek.
A munkásság tarthatatlan helyzetéből sokan az önpusztító életmódban keresték a kiutat. Így vált szinte népbetegséggé az alkoholizmus és az ópiumélvezet. Ahogy Manchesterben
tartották, a városból a leggyorsabban kivezető út az alkohol volt.
Más módszert kerestek helyzetük megoldására azok a munkások, aki az életük megrontójának a munkájukat feleslegessé tevő gépeket tartották. Ez az ösztönös megoldáskeresés
tekinthető a munkásmozgalom első időszakának. Ekkor, a XIX. század első évtizedeitől jellemző az új gépek összetörése, a feltalálók elleni agresszív cselekmények. A nottinghami Ned
Luddról luddizmusnak nevezett mozgalom csoportjainak azonban hamar rá kellett döbbennie
arra, hogy a hatalom az erőszakos tettekre erőszakkal válaszol. Angliában az 1810-es években
könyörtelenül elfojtottak minden ilyen jellegű megmozdulást, illetve ezek vezetőit kíméletlenül megbüntették. (Hasonlóan jártak el a francia géprombolókkal a napóleoni háborúk után.
Német területeken, mivel az ipari forradalom később zajlott le, a géprombolás eszközével már
ritkábban éltek a munkások.)
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Az 1820-as években új lendületet kapott a munkásmozgalom Angliában. 1824-ben eltörölték a munkások szervezkedését és sztrájkját tiltó törvényt, és ezzel megnyílt az út az úgynevezett trade-unionok működése előtt. A trade-unionok a következő évtized elején még
együttműködtek az angol liberális párttal politikai kérdésekben, mint például az új választási
körzetek kialakításáért folytatott küzdelemben. A politikai együttműködés megszakadt 1832ben, és ez lehetővé tette az önálló politikai szerep kialakítását.
Az 1830-as évek közepén jött létre a chartizmus. Nevét a mozgalom az 1836-os Népalkotmány (People’s charter) című programjáról kapta, amelyben politikai jogokat és jóléti intézkedéseket követeltek. A mozgalom kezdett komolyabb formát ölteni, amikor az élére James O’Connor állt, és önálló kiadvánnyal is jelentkeztek. Ez volt az Északi Csillag című lap. A
chartista mozgalom egyik fontos tevékenysége az angol parlament alsóházának címzett petíciók (kérvények, folyamodványok) aláírásgyűjtéssel való megerősítése volt. A 30-as évek végén, a 40-es évek elején több petíciójuknak is millió feletti támogatottsága volt. Sőt az is előfordult, hogy több mint 3 millió aláírással fordultak az alsóházhoz, amely annak ellenére, hogy
ez a szám meghaladta a választásra jogosultak számát is, elutasította a hozzá fordulók kérvényét.
A tory kormány a hadsereg felvonultatásával és letartóztatásokkal igyekezett megelőzni a helyzet elmérgesedését. Az 1840-es évek közepéig azonban ez a mozgalom maradt az
angol munkásosztály legjelentősebb politikai ereje. Ez volt az első tömegméretű és politikai
jellegű mozgalma a munkásságnak. Nem is maradt teljesen eredménytelen, hiszen elérték a
negyvenes évek folyamán, hogy megtiltották a nők és a 10 év alatti gyermekek föld alatti munkáját, 6 és fél órára csökkentették a 12 év alattiak munkaidejét, és az angol parlament törvényt
hozott a 10 órás munkanapról. Az 1848-as gazdasági válság és az európai forradalmak hatására
a chartista mozgalom egy rövid időre újjáéledt.
A munkásság jobb életkörülményeiért folytatott politikai harccal egy időben megjelentek új ideológiák, eszmék. Ezeknek központi kérdése a munkásság, a tulajdontól megfosztott
tömegek gazdasági felemelkedésének, politikai jogainak biztosításának megteremtése egy
igazságosabb társadalomban. Bár megjegyzendő, hogy már a XIX. század előtt is voltak elgondolások egy igazságosabb, emberibb társadalomról, kiemelkedik ezek közül VIII. Henrik kancellárjának, Thomas Morusnak (1478–1535) az Utópia című műve (amely a névadója lett az
ideális államokról alkotott elképzeléseknek), Francis Baconnek (1561–1626) az Új Atlantisz
című utópiája vagy Campanella (1568–1639) Napállam című műve. Ezeket tekinthetjük a XIX.
századi társadalmi átalakításról gondolkodók előzményeinek, illetve közös és összefoglaló néven ettől a századtól kezdve szocialista irányzatnak.
A XIX. század első felében az utópista gondolkodók a növekvő társadalmi igazságtalanságok és az ebből adódó elégedetlenség láttán erkölcsi kötelességüknek tartották egy új, igazságosabb és ésszerűbb társadalom kialakítását.
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Legjelentősebb képviselői Franciaországban gróf Claude Henri de Saint-Simon (1760–
1825) és Charles Fourier (1772–1837). Saint-Simon, akinek a felvilágosodás jelentős alakja,
d’Alembert volt a nevelője, 17 évesen az amerikai függetlenségi háborúban vett részt, a francia forradalom első napjaiban önként lemondott nemesi címéről. A politikától távol tartotta
magát, és tudományos munkával foglalkozott. Ennek termékei többek között Az iparosok katekizmusa, Az ipar rendszere című művei. Elszegényedve halt meg. Saint-Simon társadalmi nézeteinek középpontjában a társadalom két nagy csoportja, az „ingyenélők”, „henyélők”, „élősködők” és az „iparosok”, „termelők” álltak. Az elsőbe tartoznak nézetei szerint a nemesek, a
katonák és a papok, a másodikba a vállalkozók, a munkások, parasztok, tudósok és művészek.
A társadalmi ellentétek megoldása az lehet, hogy a „henyélőket” bevonják a „termelők” világába. A gazdasági haladást tartotta az emberiség fejlődése motorjának. Az állam irányítására
egyik csoportot sem tartotta alkalmasnak, inkább a mai szóval értelmiségnek nevezett „tudósok” feladata az állam irányítása, a végrehajtás pedig a „legjelentősebb iparosoké”.
Fourier kereskedőcsaládból származott, és ifjúságát is kereskedelmi munkákkal töltötte. Éppen ezért műveiben hiteles képet tudott adni a kereskedelmi életről, a tisztességtelen
módszerekről, spekulációkról. A társadalmi bajok okát a termelés szervezetlenségében, az
egyéni és a társadalmi érdekek közti ellentétben látta. Ezek a bajok szerinte úgy lennének
megoldhatók, ha a munkát kisebb, önkéntes közösségek végeznék, és mindenféle kényszer
nélkül dolgoznának a munkások. A munkahelynek, lakóhelynek és mindenféle társadalmi életnek a helyszíne a falanszter. Fourier a gyermekek közösségi nevelését tartotta a jövő meghatározó tényezőjének. De ő is látta, hogy ezeknek a falansztereknek a létrehozásához tőkére
van szükség. Ezért levélben fordult Napóleonhoz és Rothschild bankárhoz, de felhívására egyik
sem válaszolt.
A kapitalista társadalmak korai bírálói közé tartozott az angol Robert Owen (1771–
1858). Ő nemcsak elméleti munkáival, hanem gyakorlati megoldásokkal is próbálkozott. Elképzeléseinek alapja a megfelelő irányú nevelés és a megfelelő társadalmi környezet megvalósítása volt. Gyakorlatban először a New Lanark-i mintaüzemében igyekezett humanista megoldásokkal csökkenteni a munkásság nyomorát, emelni az életszínvonalukat. Javított a munkakörülményeken, csökkentette a munkaidőt (napi 10,5 órára), szociális intézményeket (a
munkásgyermekeknek óvodát, iskolát), valamint betegségi és öregségi biztosítást hozott létre.
Az 1820-as évek közepétől az észak-amerikai Indiana államban birtokot vásárolt, és híveivel
egy mezőgazdasági telepet hozott létre New Harmony (Új Harmónia) néven. A tőkés környezet
azonban nem kedvezett ennek az új gazdasági formációnak, és 1829-ben be kellett zárni.
Owen hazatért Angliába, a 30-as években előbb a chartista mozgalomban, majd a tradeunionok alapításában vett részt. A 40-es évek közepén fogyasztási szövetkezeteket hozott
létre, ezek a közvetítő kereskedelem kikapcsolásával alacsony áron forgalmazták áruikat, árengedményeket biztosítottak, és a tagoknak osztalékot fizettek. Tervezetekkel, felhívásokkal
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fordult korának vezető politikusaihoz, uralkodóihoz (többek között I. Miklós orosz cárhoz, Lajos Fülöp francia királyhoz). Természetesen – Fourierhez hasonlóan – minden eredmény nélkül.
A XVIII. század végén és a XIX. első évtizedeiben a tőkés rendszer gazdasági és társadalmi jellegzetességeit nem csak az utópisták igyekeztek leírni, illetve működésének problémáit megmagyarázni. Mások is tettek javaslatot ezeknek a problémáknak a megoldására, később pedig, kilépve az elméleti szintről, gyakorlati megoldási kísérletekkel is próbálkoztak.
Adam Smith (1723–1790), majd David Ricardo (1772–1823), a szabad verseny és a szabad kereskedelem közgazdasági elméletének leírói voltak a gazdasági liberalizmus megalapozói. Smith 1776-ban megjelent A nemzetek gazdagságának természetéről és okairól című művében mint összefüggő gazdasági rendszert mutatja be a tőkés gazdaságot. E munkát a „kapitalizmus bibliájának” is szokták tekinteni, és az úgynevezett klasszikus közgazdaságtan alapvetése. Ricardo szerint az egyéni szabadság és nyereségvágy, valamint a munka az alapja a szabad versenyes gazdaságnak. Fontos felismerése volt a munkaérték-elmélet, amelynek lényege
az volt, hogy az előállított áru értékét a ráfordított munka szabja meg, és ettől a piaci ára hoszszabb időn át és lényegesen nem térhet el. A későbbiekben ebből a felismerésből merítette
Marx is gazdasági téziséinek kiindulópontját. A tőkés gazdaság társadalmi hatásaival azonban
nem foglalkoztak.
A társadalmi bajok leírását és ezek magyarázatát, szinte elsőként, egy angol protestáns
lelkész és közgazdász adta. Thomas Robert Malthus (1766–1834) Tanulmány a népesedés törvényéről című munkájában a kor tömeges nyomorúságát azzal magyarázta, hogy amíg a népesség lélekszáma mértani haladvány szerint növekszik, addig a létfenntartáshoz szükséges
mezőgazdasági és ipari termékek előállításának növekedési üteme csak a számtani haladványt
követheti. Ebből azt a következtést vonta le, hogy az emberiség túlnépesedése a nyomor oka,
és mivel ezt az általa felismert törvényszerűséget a társadalmak nem tudják áthágni, ezért a
nyomor „természetes” velejárója a népesség növekedésének. További kiábrándító következtetések is adódtak ebből, mint például az emberek tömeges pusztulását jelentő háborúk, járványok, éhínségek vagy más katasztrófák pozitív értékelése.
A XIX. század első felében kezdte meg tevékenységét Karl Marx (1818–1883). A poroszországi Trierben született egy zsidó ügyvéd fiaként. Bonnban, Berlinben és Jénában tanult
jogot, történelmet. Filozófiai doktorátust szerzett. 1842-től egy Kölnben megjelenő, polgári
radikális lap, a Rajnai Újság (Rheinische Zeitung) szerkesztőjeként dolgozott. A lapot 1843-ban
betiltották, ezután Párizsba ment. Itt a kor szocialista eszméivel foglalkozott, és barátságot
kötött Friedrich Engelsszel (1820–1895). Párizsból való kiutasítása után barátjával együtt
ment Brüsszelbe. 1847-ben létrehozták a Kommunisták Szövetségét, amely Londonban kezdett működni. E társaság alapdokumentuma lett az 1848-as Kommunista Kiáltvány, amelyben
a tőkés társadalommal szembeni küzdelemre szólították fel a világ munkásait.
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Brüsszelből való kiutasítása után Londonban telepedett le, ahol haláláig élt. A tőkés
rendszer gazdasági törvényszerűségeiről tett megállapításait foglalta össze az 1867-ben megjelent, főművének tartott A tőke című munka első kötetében. Evvel és egyéb elméleti műveivel
hozta létre a történelmi materializmust vagy más elnevezéssel tudományos szocializmust. Ennek a szemléletnek az alapja, hogy a történelem folyamán a társadalmakban mindig osztályok
álltak egymással szemben. Vagyis az emberiség történetét osztályharcok határozták meg. A
kibékíthetetlen osztálykülönbségek határozták meg a gazdaság, a politika, az ideológia vagy
vallás és a kultúra területeit. A társadalmi igazságtalanságokat csakis az osztálytársadalmak
felszámolásával lehet megszüntetni – gondolta Marx és követői. A század folyamán az ipari
forradalom hatására egyrészt a munkásság száma gyorsan és állandóan nőtt, másrészt a társadalom osztályai közötti ellentétek egyre mélyültek. Ennek tudható be, hogy Marx radikális
gondolatainak, politikai nézeteinek mind a munkásság, mind az értelmiség soraiban sok híve
akadt. A század egyik legnagyobb hatású elméletévé vált.
A XIX. század második felében Marx és Engels az elméleti munkásságuk mellett jelentős
szervező munkát is végeztek a különböző országok munkásságának összefogása érdekében.
1864-ben Londonban megalakult az I. Internacionálé, a Nemzetközi Munkásszövetség. 1876ban bomlott fel, és a marxista és nem marxista csoportok vitái jellemezték működését. Marx
halála után Engels 1889-ben Párizsban hozta létre a II. Internacionálét, amelynek állandó irodája is volt Brüsszelben. A résztvevők között az első világháború előtti nemzeti ellentétek azonban erősebbeknek bizonyultak, mint a munkásosztályt összetartó erők. Forrás: Mayer J. Történelem 3. Iskolaszolga 2000.
9.5.16.
A századforduló magyar társadalma
A XX. század elejére a magyar társadalom is számos változáson ment keresztül. A társadalomban zajló folyamatok legfontosabb elemének a polgárosodást tekinthetjük. Tudnunk kell
azonban, hogy e fogalom tartalma nem azonosítható minden vonatkozásában a legfejlettebb
nyugat-európai társadalmakban tapasztaltakkal. A polgárság mint társadalmi kategória azonban mindenütt egyaránt társadalmi helyzetet, értékrendet, életminőséget és életmódot jelentett.
A magyarországi arisztokrácia létszáma – a korábbi évtizedekhez képest – számban
megnövekedett. Sokan kaptak Ferenc Józseftől kitüntető bárói, grófi címet. E réteg „magyarságát” sok esetben csak az igazolta, hogy birtokaik történetesen az ország területén helyezkedtek el. Voltak közöttük persze olyan családok is, akiket ennél több kötött a magyarsághoz
(pl. a Károlyiak, Batthyányak stb.). A feudális eredetű hitbizományi birtokok biztosították számukra, hogy az ország földterületének számottevő részét – az összterület mintegy 10%-át –
továbbra is birtokolják. A nagy vagyonok birtokosainak a többsége közvetlenül nem vett részt
a politikai életben, az ország irányításában.
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A földbirtokos elit másik csoportját azok a köznemesi eredetű családok alkották, amelyek meggazdagodva 1000 – 10 000 hold nagyságú birtokok tulajdonosainak mondhatták magukat.
A tőkés nagyipar kialakulása együtt járt egy nagypolgári réteg kiformálódásával. Ebben
a kategóriában kb. 1000 családról beszélhetünk, azokról a gyártulajdonosokról, bankárokról,
akiknek a tevékenysége nélkül a magyar kapitalizmus kialakulása és fejlődése nem képzelhető
el. A családfők egy része nemesi címet, főrendi házi tagságot kapott, s közülük a leggazdagabbak vagyonukat birtokvásárlásba fektették.
A társadalmi elit sajátos részét képezte az ún. szellemi elit. Az idetartozás fontos követelménye a szakmai elismertség volt. Írók, építészek, színészek, jogászok (Jókai Mór, Jászai
Mari, Gyulai Pál, Csemegi Károly stb.) alkották e sajátos csoportot.
A sikeres politikai szerepvállalás gyakorlatilag belépőt jelentett az elit valamelyik csoportjába. A politikai elithez országos szinten a miniszterek, képviselők, állami és közigazgatási
tisztviselők tartoztak.
Jellegzetes ebből a szempontból Wahrmann Mór életútja. A Wahrmann család ősei a
XVIII. században érkezhettek Magyarországra. Az ősök közül hitközségek vezetői, Talmud- és
Biblia-szakértők kerültek ki, míg egyikük, Mayer Wolf (1795–1859) textilkereskedő lett. Az ő
fia volt az 1832-ben született Wahrmann Mór. Gondos iskoláztatásban részesült, hiszen a pesti
evangélikus gimnázium elvégzése után az egyetem bölcsészkarára íratták be. Apja azonban 20
éves korában már cégvezetőnek nevezte ki, majd nem sokkal később már apja üzemének társtulajdonosává vált. Apja halála után a „Wahrmann és fia” banküzlet egyedüli tulajdonosa.
Tőzsdei ügyletek révén vagyonát megsokszorozta. Az 1867. évi XVIII. tc. kimondta a
magyarországi zsidóság teljes politikai emancipációját (egyenjogúsítását), s ez lehetővé tette
Wahrmann Mór számára, hogy politikai tevékenységet folytasson. Ő lesz a képviselőház első
zsidó vallású tagja, Lipótváros képviselője nyolc cikluson keresztül. A Szabadelvű Párt tagja s a
párt pénzügyi szakértője. Gyakran felszólal a parlamentben, egyik kezdeményezője Pest, Buda,
Óbuda egyesítésének. A Belvárosban elegáns lakást tart fenn, szenvedélye a festmények gyűjtése. 1894-ben hal meg. Fiai a felhalmozott vagyont rövid idő alatt elherdálták.
Sajátos színfoltját képezték a korabeli magyar társadalomnak a katonatisztek. Nagyon
komoly presztízzsel rendelkeztek az ún. K.u.K.-tisztek, azok, akik a közös (azaz „császári és királyi”) hadseregben szolgáltak. A kevésbé vagyonos, csekély társadalmi és politikai összeköttetésekkel bíró, ám nagy ambíciókkal rendelkező fiatalemberek számára a hadsereghez való
tartozás még mindig biztosíthatta az előnyös házasság megkötésének vagy egy jelentős presztízzsel bíró állás megszerzésének a lehetőségét.
A középosztályhoz sorolták azokat, akik a társadalom legfelsőbb rétege alatt és a „szegények” között helyezkedtek el. Társadalmi és politikai értelemben rendkívül vegyes összetételű egyének és családjaik alkották ezt a kategóriát. A középosztályhoz tartozásnak számos
ismérve volt, amelyek mintegy íratlanul határozták meg a jogosultságot.
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A középosztályhoz tartoztak a nemesi származású dzsentrik, akik nem feltétlenül rendelkeztek számottevő vagyonnal. Számukra kulcskérdésnek bizonyult, hogy állami vagy törvényhatósági állást tölthessenek be, hiszen ebbe az új helyzetbe korábbi uralmi pozícióikból
még néhány elemet átmenthettek. Ezt a réteget mutatta be írásaiban – nem minden kritika
nélkül – Mikszáth Kálmán.
A középosztály másik csoportja nem volt nemesi származású. Az ide tartozók pozícióját
vagyonuk határozta meg. Magánzók, kisüzemek tulajdonosai, részvényesek, háztulajdonosok
tartoztak ide.
Az értelmiség (köztisztviselők, magántisztviselők, szabadúszók köre) szintén a középosztály részének számított.
A középosztályhoz tartozók lakása minimum 3 szobás volt, de semmiképpen nem léphette túl a 6-8 szobát. Bennlakó cseléd, mosónő, a gyermekek mellett nevelőnő és bejáró fodrász jellemezte ezt az életformát.
A lépcsőházból közvetlenül az előszobába jutunk, a bejárattal szemközti ajtó vezet az
ebédlőbe. A szoba közepét nagy, súlyos ebédlőasztal foglalja el, amelyet étkezéskor fehér abrosszal terítenek. Körülötte magas, egyenes támlájú, karfa nélküli ebédlőszékek. A fal mellett
áll a nagy és ugyancsak súlyos kredenc, benne az étkészletek, terítők, az ezüstnemű, mellette
a kisebb pohárszék, amely a tálalást segíti elő.
A polgári hálószoba jellegzetesen szimmetrikus beosztású, a főbb tárgyakból kettő van.
Rendszerint világos színű kettős családi ágy, mellette két éjjeli szekrény: egy polcos a fehérnemű és egy akasztós a felakasztható ruhák számára. A családi ágyak előtt néha gyerekágy
vagy sezlon áll, amelyet serdülő koráig a kisgyermek használ, ha nincs külön gyermekszoba. A
páros szimmetriát az egyetlen toalett-tükör bontja meg, többnyire hármasszárnyú, amelyet a
ház asszonya használ reggeli és esti szépítkezésnél. A hálószoba már régtől, az ókortól fogva
szakrális jellegű. Idebenn nem teheti be a lábát, kiváltképpen nem a bevetetlen hálószobába;
a falon az ágy felett szentképek, kegytárgyak és családi képek.
... Ha a családnak nem volt szüksége pénzes kazettára, akkor a bankjegyeket a fehérnemű közé rejtve, a sifonérban tartották.
...A középosztályban a vendégszoba fontos szerepet játszik. Ez az otthon fénypontja, a
háziasszony büszkesége, itt vannak a legdrágább bútorok, a legfényesebb díszletek.
A kisárutermelésben és a szolgáltatásokban dolgozó kispolgárságot a középosztályhoz
való tartozás vágya, a középosztály által nyújtott minták követése jellemezte. Sokuk számára
azonban a nyújtott minták elérése, a reális felemelkedés lehetősége többnyire csak vágyálom
maradt.
A kispolgár lakása 1-2 szobás volt... azt az egy-két szobát bizony telezsúfolta bútorokkal, nippekkel ,olcsó olajnyomatokkal, dupla ággyal, ebédlőasztallal és mindennel, amiről úgy
vélte, hogy közelíti a „tisztességes” élethez. Igaz, ette a másnapi, elmelegített maradékot –
nem mindennap hússal –, s az édesség, a bonbon, az aprósütemény már inkább a heti ünnepet,
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mintsem a napi gyakorlatot jelentette. Feleségének vett divatos ruhát – amire az nagyon vigyázott, hisz lehet, hogy évekig ki kell tartania.
A kispolgársághoz tartozhattak azok a szakmunkások is, akiknek a jövedelme biztosította a kispolgári élethelyzetet.
A munkásság létszáma az 1890-es évektől kezdve fokozatosan gyarapodott, számuk
1910-re elérte a 2,5 milliót. Ez a lakosság 15%-a volt. A szakmunkásokat leszámítva a munkásság számottevő része megélhetési gondokkal kellett, hogy szembenézzen.
A társadalom zömét azonban a parasztság képezte. Létszámuk 11 millió volt, az ország
lakosságának mintegy 62%-a. A birtokos parasztság élesen differenciálódott. A nagygazdák –
a „gazdagparasztok” – 100-200 holdon gazdálkodtak. A középparasztság képviselői 20-50
holddal rendelkezhettek.
A parasztság legszélesebb rétegét a kisparasztság alkotta. Életkörülményeiket tekintve
a legrosszabb helyzetben egyrészt a törpebirtokosok voltak, mert birtoknagyságuk nem érte
el az 1 holdat, másrészt azok, akik nem rendelkeztek földtulajdonnal (cselédek, aratók, napszámosok).
Magyarország társadalmát más szempont szerint tagolta a nemzetiségi hovatartozás.
A feszültséget az okozta, hogy az 1868-as nemzetiségi törvény értelmében Magyarországon
egy politikai nemzet létezett, s az a magyar volt. Asszimilációs törekvést saját létszámához képest nagyobb arányban csak a Magyarországon élő németség és a zsidóság fejtett ki.
Forrás: Mayer J. Történelem 3. Iskolaszolga 2000.
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9.5.17.
E.J. Hobsbawn brit történész 20. századról szóló könyve A szélsőségek százada címet viseli.
Erre a megközelítési módra a tankönyv is utal (5.17.). A század egészének az értékelését érdemes akkor elvégezni, amikor az ezt bemutató fejezeteket feldolgoztuk (5.15; 5.17–5.22.). Vajon egyetértenek-e tanulóink ezzel a megállapítással? Olvassunk fel a számukra egyéb „jellemzéseket” is!


René Dumont (ökológus): „Ez a tömegmészárlások és háborúk évszázada”.



Ernst Gombrich (művészettörténész): „A 20. század legfőbb sajátossága, hogy a világ
lakossága iszonyúan megsokszorozódott. Ez katasztrófa, ez szörnyűség. S nem tudjuk,
hogyan oldjuk meg”.



Severo Ochoa (spanyol Nobel-díjas tudós): „A legalapvetőbb sajátossága a tudomány
fejlődése, mely valóban lenyűgöző volt…”



Rita Levi Montalcini (olasz Nobel-díjas tudós): „…kialakult a nyilvánosság hatalma, évszázados elnyomás után felszabadultak a nők”.



Raymond Firth (antropológus): „Technikailag a 20. század legjelentősebb fejleménye
az elektronika volt…”.
Vitassák meg tanulóink, hogy tanulmányaik alapján ők hogyan látják a 20. századot?!

9.5.21.
A „kádárizmus” alkonya – a ’80-as évek
1980 márciusában az MSZMP XII. kongresszusán a fő téma az országot sújtó gazdasági nehézség volt. A kibontakozás lehetséges irányát a párt vezetése a „hatékonyság” minden lehetséges eszközzel történő növelésében jelölte meg. Ugyanakkor a kialakult helyzetet nem kísérték
az egyre inkább elkerülhetetlennek és szükségesnek ítélt, a párt felső köreit is érintő személycserék. Ez annyit jelentett, hogy a számos vonatkozásban kritikusnak ígérkező új évtizedbe a
párt megújulásra alkalmatlan vezetőgarnitúrával lépett be.
Brezsnyev (1982), Andropov (1984) és Csernyenko (1985) szovjet pártfőtitkárok halála
után Mihail Gorbacsov hatalomra kerülésével merőben új helyzet alakult ki a nemzetközi politikában. A fő kérdés az volt, hogy az MSZMP vezetői miképpen tudnak reagálni a változásokra.
1985-ben, az MSZMP XIII. kongresszusán – noha a párt legnagyobb befolyással rendelkező vezetői még mindig csak „gazdasági gondokról, nehézségekről” beszéltek – már nem lehetett elfedni az egyre súlyosabb és mélyebb válság tényeit.
A társadalom elégedetlensége – amelyet a lengyelországi események is tápláltak – az
életszínvonal romlása nyomán tovább nőtt, de egyelőre nyílt, tömeges szembefordulásra a
politikai vezetőréteggel szemben nem került sor. A párt, amely még a ’80-as évek elején is
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„össze tudta zárni a sorait” a kívülről érkező problémákkal szemben, az évtized közepén – a
külső szemlélők számára is nyilvánvaló módon – különböző, egymással éles harcot folytató
politikai csoportosulások gyűjtőhelyévé vált.
Kádár legfontosabb támaszát a személyét feltétel nélkül támogató, a hatalom kulcspozícióit betöltő régi káderek alkották (Németh Károly, Gáspár Sándor, Gyenes András, Aczél
György). Ők még 1988-ban is úgy látták, hogy Magyarországon legfeljebb válsághangulat van.
Grósz Károlyt és követőit (pl. Berecz Jánost), aki Lázár Györgyöt váltotta fel 1987-ben
a kormányfői poszton, az előbbi csoporttól az különböztette meg, hogy a válság tényét ugyan
felismerték, de úgy gondolták, hogy az a szocializmus fenntartása mellett leküzdhetővé válik.
Az MSZMP-n belül elkülönült egy reformszárny (Pozsgay Imre, Nyers Rezső, Németh
Miklós, Szűrös Mátyás). E politikusok radikális reformokban gondolkodva új típusú szocializmus kialakítását hirdették meg.
Az MSZMP-n belüli erőviszonyok az 1988. márciusi pártértekezleten dőltek el végérvényesen, mégpedig a Grósz-csoport javára. Grósz Károly Kádár Jánost váltotta fel (számos korabeli elemző szerint: le) a párt élén. A hatalmi pozíciók újraelosztása nyomán azonban a reformszárny politikusainak a szempontjait is figyelembe kellett venni.
(Kádár lemondatása a görög sorstragédiák drámai hangulatát idéző ülésen történt
meg. A mindenkitől magára hagyott, testileg és szellemileg teljesen megtört öregember „kitessékelése” a politikai életből zárta le a politikus nevével jelzett korszakot.)
A hatalom és a párton kívüli ellenzék a ’80-as években
A párton kívül szerveződő ellenzéki mozgalmak a ’70-es évek közepén szerveződtek meg, s
megszületésük pillanatától fogva azonnal konfrontálódtak a hatalommal. Kádár állama, a puha
diktatúrákra jellemző módon ugyan súlyosan korlátozta a politikai ellenzék mozgási lehetőségeit, de létét tudomásul vette. Ez nyilvánvalóan szoros összefüggésben volt azzal a ténnyel,
hogy Magyarország 1975-ben aláírta a Helsinki Záróokmányt, majd egy évvel később a Polgári
és Politikai Jogok Záróokmányát is. Ezzel – sajátos módon – a hatalom önmaga korlátozására
kényszerült.
Az ellenzék által létrehozott civilszervezeteket (pl. a Szegényeket Támogató Alapot) a
hatalom ugyan eltűrte, de működésüket számtalan módon korlátozta.
Az ellenzék politikai állásfoglalása a „második nyilvánosságban”, ún. szamizdat kiadványokban vált ismertté. A legismertebb és legfontosabb lapok a következők voltak: Beszélő,
Hírmondó, Demokrata.
A ’80-as évek közepétől az MSZMP-től támogatott hivatalos szervezetekkel szemben
megjelentek a közéleti-politikai klubok, amelyek közül jónéhány a később kialakuló pártok
előzményeinek is tekinthetők (Bibó István Szakkollégium, Duna-kör, Bajcsy-Zsilinszky Baráti
Társaság stb.).
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A szovjet zóna országaiban kialakuló ellenzéki csoportok és mozgalmak szinte megalakulásuk pillanatától kezdve igyekeztek egymással is kapcsolatot teremteni. Ennek a folyamatnak volt az egyik jelentős állomása a prágai Charta ’77 kiáltvány támogatása, amelynek aláírásában neves magyar „másképpen gondolkodó” értelmiségiek is részt vettek.
A hazai ellenzéki erők különböző csoportjai között számos kérdésben alapvető nézetkülönbség mutatkozott. Az „urbánus” liberális-demokratikus hagyományokat képviselő „demokratikus ellenzék” (Kis János, Pető Iván, Haraszti Miklós, Demszky Gábor) és a „népi mozgalom” nézeteire támaszkodó „népiek” (Csoóri Sándor, Lezsák Sándor, Csurka István) első közös találkozójára 1985-ben – Donáth Ferenc közvetítésével – Monoron került sor. (Itt azonban
a nézet- és véleménykülönbségek feloldása nem történt meg megnyugtató módon, s ez előrevetítette a későbbi, a rendszerváltás utáni súlyos konfliktusok sorozatát.)
Egy évvel később az Írószövetség közgyűlésén az írók többsége fordult szembe a hatalommal.
A közvélemény formálásában jelentős szerepe volt azoknak a tanulmányoknak és helyzetelemzéseknek, amelyeket radikális közgazdászok, filozófusok, szociológusok (akik közül
többen az MSZMP reformszárnyához tartoztak) készítettek el (Fordulat és reform, Társadalmi
szerződés, Reform és demokrácia).
Az ellenzéki erők párttá szerveződése
1988 őszén fontos fordulat következett be az eseményekben. Szeptember 3-án a Bács-Kiskun
megyei Lakitelken tartott tanácskozáson a népi ellenzéket tömörítő Magyar Demokrata Fórum
önálló politikai szervezetté vált. (Maga a tanácskozás egyrészt a hatalom számára jelentett
komoly, figyelmet érdemlő kihívást, másrészt pedig a nyílt szakítás üzenetét is tartalmazta az
ellenzék demokratikus szárnya felé.)
Tíz nappal később, mintegy válaszként, a demokratikus ellenzék által korábban létrehozott Szabad Kezdeményezések Hálózatából megalakult a Szabad Demokraták Szövetsége.
Többnyire az egyetemekre járó, fiatal ellenzékieket a Fiatal Demokraták Szövetsége, míg a radikális baloldali gondolkodásúakat az Új Márciusi Front elnevezésű szervezet tömörítette. A
hagyományos történelmi pártok közül a Független Kisgazdapárt alakult elsőnek újjá.
A megalakuló szervezetek jelezték, hogy Magyarországon a hatalom ellenzéke nem a
„lengyel utat” választotta, ahol egyetlen „mamutszervezet”, a Szolidaritás vállalta a konfrontációt a hatalommal. A hazai ellenzék sokszínűsége sejtetni engedte, hogy az egypártrendszer
felszámolását követően milyen politikai struktúra alakul ki majd Magyarországon.
Ezekkel az eseményekkel párhuzamosan az MSZMP-n belül felülkerekedtek a reformerők. Amikor Pozsgay Imre 1989. január 28-án egy rádiónyilatkozatában 1956 eseményeit a
hivatalos „ellenforradalom” minősítéssel szemben népfelkelésnek nevezte, gyakorlatilag pártszakadást idézett elő az MSZMP-n belül. Bár a párt vezetése az azonnali robbanást ekkor még
elkerülte, de csak azon az áron, hogy szakítottak az „egypártrendszer” magyarországi kötelező
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hagyományával. Ez azt jelentette, hogy a párt vezetése – egyelőre és kompromisszumként –
egy négy tagból (Grósz Károly, Németh Miklós, Nyers Rezső, Pozsgay Imre) álló elnökség kezébe került. A párt vezetése a körülményeket figyelembe véve tudomásul vette, hogy a hatalom kérdését a politikai ellenzékkel tárgyalások útján fogja megvitatni.
A békés átmenet
A Független Jogász Forum javaslatára szerveződött meg az Ellenzéki Kerekasztal. A kerekasztal-tárgyalásokra azért volt szükség, mert így az ellenzék egyes csoportjai önmagukat is biztosítani kívánták abból a szempontból, hogy közülük senki se kezdhessen külön tárgyalásokat a
hatalom birtokosaival. A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain, ahol már jelen voltak a hatalom
képviselői is, sor került annak a folyamatnak a rögzítésére, amelynek a lényegét az állampárt
részéről annak a szándéknak a kinyilvánítása jelentette, amely a hatalom békés átadására irányult. (Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy akkor még a fegyveres erők, a
rendőrség irányítása az MSZMP kezében volt, s mindezeken túl a munkahelyeken ott voltak a
pártalapszervezetek és a munkásőrök.)
A tárgyalások során, noha a felek még az ellenzéki oldalon sem értettek mindenben
egyet, néhány alapkérdésben azért sikerült megállapodni. Döntöttek a köztársasági elnöki intézmény felállításáról, a választásokról s a választójogról. Az ellenzéki erők térnyerését számos
egyéb tényező is jelezte. Elérték, hogy június 16-án újratemethessék Nagy Imrét és társait. A
temetés a hatalom elleni és az ellenzéki erők melletti demonstráció is volt egyúttal. Az ’56-os
mártírok rehabilitálására július 5-én került sor. (Véletlenszerűen ugyan, de mégis szimbolikusnak tekinthető az a tény, hogy ezen a napon halt meg Kádár János.)
Az országgyűlés, ahol egyébként megindult a képviselők visszahívása és az újak megválasztása, megszavazta a békés átmenethez szükséges törvényeket.
Az országgyűlés, ahonnan megindult az utolsó, még az egypártrendszerű választásokon
„megválasztott” képviselők visszahívása és néhány új, függetlennek és ellenzékinek tartott
személy „beválasztása”, megszavazta a békés átmenetet biztosító törvényeket.
Jellemző volt erre az időszakra, hogy a kormány a korábbiaktól teljesen elütő módon
szinte Moszkvától függetlenül a nemzetközi kérdésekben tudott és akart szuverén döntéseket
hozni. Ennek egyik leglátványosabb bizonyítékát az jelentette, amikor szeptember 10-én megnyitották az ország nyugati határát a Magyarországon tartózkodó kelet-német menekültek
előtt, akik így Ausztrián keresztül Nyugat-Németországba távozhattak. E döntés jelentős mértékben elősegítette a német egység megvalósulását – és az NDK összeomlását.
Az átmenet békés jellegét tovább erősítette az a tény, hogy az MSZMP-n belül eldőlt a
hatalmi küzdelem: Grósz Károly irányvonala, amely „káosztól, anarchiától, fehérterrortól” féltette az országot, megbukott. Október 5-én kezdődött meg az MSZMP utolsó kongresszusa,
amely végül is a párt feloszlatásával fejeződött be. A küldöttek egy része, a reformerek, új
pártot alapítottak Magyar Szocialista Párt (MSZP) néven.
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A szocializmus korszakát 1989. október 23-a jelentette, amikor a Parlament előtt óriási
tömeg jelenlétében kikiáltották a Magyar Köztársaságot, amelynek ideiglenes elnöke Szűrös
Mátyás lett.
A választásokig terjedő időszakban megindult az ellenzéki erőkből szerveződött pártok
küzdelme. Az első komoly erőpróbát a politika új szereplői számára a november 26-i népszavazás jelentette, ahol a szavazók az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain nyitva maradt kérdésekben erősítették meg a Parlament döntéseit. (Forrás: Mayer József: Történelem IV. Bp. 2002.
Iskolaszolga)
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS LEHETŐSÉGEI
Elemi tanulási stratégiák
A pedagógusok egyik fontos célkitűzése, hogy a tanulók olyan elemi tanulási stratégiákat ismerhessenek meg, amelyeket bármilyen papíralapú vagy online változatú tankönyv (egyéb
taneszköz) forgatásakor, honlapok vagy digitális tartalmak tanulmányozásakor jól tudnak
hasznosítani.
Nézzük a legfontosabbakat!
A) Alapvetően fontos, hogy a tananyaghoz kapcsolódó ún. tanulási útmutatót/tájékoztatót figyelmesen tanulmányozza, mert ezzel időt (és a tanulás során a tévutak elkerülését, rosszabb esetben súlyos kudarcokat) takaríthat meg önmaga számára.
B) Ismerkedjen meg a tananyag tartalmával, tanulmányozza a tartalomjegyzéket, mert ez
a tananyag szerkezetének megismeréséhez, az egyes részek közötti kapcsolatok felismeréséhez vezethet. Az ilyen módon áttekintett tananyag megkönnyíti majd az egyes
részek tanulmányozását, majd megtanulását.
C) Ha a fenti feladattal végzett, sort keríthet az egyes részek/részletek tanulmányozására.
Alapvető kérdés – szinte minden tanuló esetében –, hogyan birkózzanak meg a tanulók
a szöveges anyagrészekkel. Nézzünk egy lehetséges megközelítést!
A) A tananyag (szöveg) előzetes áttekintése
Mielőtt a tanuló hozzákezd a tanuláshoz, tekintse át a szöveg bevezetőjét, összefoglalását,
alcímeit, bekezdéseit! Ez azért hasznos, mert a fejezetcímeket olvasva, azokon elgondolkodva
megismerheti a tananyag szókincsét és szerkezetét, egyáltalán a szöveg nehézségi fokát. Valójában az olvasó (tanuló) ezzel a módszerrel önkéntelenül egy intellektuális hálót alkot, amely
támpontot ad az elolvasott anyag rögzítéséhez.
B) Kérdések alkotása
Fontos lehet a tanuló számára, hogy az olvasottakkal kapcsolatban kérdéseket fogalmazzon
meg, amelyek
 egyrészt a megértést,
 másrészt pedig a tanulást támogathatják.
A kérdések elősegítik, hogy a tanuló a szöveg passzív olvasójából aktív olvasóvá váljon. Azért
is jó, hogy kérdései vannak, mert valószínűleg ezekkel a kérdésekkel (vagy legalábbis nagyon
hasonlókkal) fog majd találkozni a teszteknél, a záróvizsgánál.
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C) A szöveg „újraolvasása”
A szöveg egyszeri elolvasása a tanulók többsége számára nem elegendő ahhoz, hogy az olvasottakat „megtanultnak” tekinthesse. Ezért további olvasásra van szükség. A második alkalommal történő olvasás nemcsak azért fontos, mert ekkor kezdődik el az anyag „bevésése”, rögzítése, tanulása, hanem azért is, mert az olvasottak átgondolása lehetőséget teremthet arra is,
hogy a korábban megfogalmazott kérdésekre a tanuló választ tudjon adni, vagy – más források
igénybevételével – választ kereshessen. Javasoljuk, hogy a válaszok megfogalmazása során a
tanuló használja a tankönyv kifejezéseit, szerezzen gyakorlatot az adott tantárgy/szakmaterület szaknyelvének/szakszókincsének az elsajátításában.
D) Az olvasott információk átgondolása
A tanulók adjanak maguknak időt arra, hogy összekapcsolják a tanultakat korábbi ismereteikkel! Mondjanak ki magukban olyan fogalmakat (esetleg írják is le őket), amelyekről könnyen
eszükbe jutnak az olvasottak! Ilyenkor fogalmak társításával segítenek a tanultak felidézésében, az egyes részek összekapcsolásában.
E) Felidézés
Az emlékezetükre támaszkodva próbáljanak a tanulók a feltett kérdésekre választ adni! Ezt
már megtehetik úgy is, hogy magát a tanulási tevékenységet befejezték, és már másfajta tevékenységet végeznek.
F) Ismétlő áttekintés
Újabb segítség lehet az ismétlő áttekintés. Ezt nyugodtan halaszthatja a tanuló másnapra úgy,
hogy azzal kezdi a tanulást, hogy újra átnézi a tegnap tanultakat: a fejezetcímek, a kérdések
alapján, a felidézés problémáira gondolva azokat a részeket nézi át először, amelyekkel problémái voltak. Fontos, hogy az ismétlések számának növelése lehetőséget ad a mélyebb bevésésre.
G) Kiegészítő tanácsok, alkalmazható trükkök
A szöveg olvasása
A szöveg olvasható némán és hangosan, vagy akár „motyogva” is. Azt a módszert válassza a
tanuló, amelyik jobban illeszkedik az egyéni tanulási stílusához! Az első olvasást követően fel
kell idézni saját szavaival az olvasottakat. Egyrészt kiderül, hogy mire emlékszik az olvasottakból, másrészt azt is ellenőrizheti, hogy érti-e az olvasottakat, a szövegben megjelenő összefüggéseket. Nézzük a konkrét módszert!
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1. Mondja el magának az elolvasott szöveget! Először úgy, hogy tartsa meg az írott
szöveg mondatszerkezeteit. Másodszor úgy mondja el, hogy fogalmazza át az eredeti szöveget: a saját szavaival, saját stílusát használva.
2. Olvassa el újra a szöveget! Akkor tekinthető sikeresnek a tanulás, ha most már jobban érti az elolvasottakat, vagy meg is tudja jegyezni a tanultak lényegét. Hosszabb
szöveg esetén (pl. egy több száz oldalas tankönyv kapcsán) lehet, hogy akár többször is át kell még tekinteni azokat a részeket, amelyeknél a tanuló bizonytalanságot érez.
Amennyiben a tanulással kapcsolatos nehézségek nem csökkennek, célszerű segítséget
kérni.
Segítség 1.
Az elolvasott vagy elmondott szövegről készítsen magnófelvételt, és játssza vissza! Olvassa és
hallgassa a szöveget! Az eljárás addig ismételhető, amíg a tanuló képessé válik az önálló felidézésre. (Elterjedt gyakorlat – különösen a felsőoktatásban –, hogy a hallgatók felvételt készítenek az előadásokon elhangzottakról. Ez a megoldás – összefüggésben az eddig mondottakkal – akkor lehet hatékony, ha időt fordítanak a felvétel – esetleg többszöri – meghallgatására. Egy másik előny, hogy a szöveg más tevékenység mellett is hallgatható, ezzel – különösen
a munka mellett tanulók – időt takaríthatnak meg.)
Segítség 2.
A tanuló mondja el a problémás szöveget más személynek, és beszélgessen vele a tanultakról.
Az ún. egymástól történő tanulás rendkívül hatékony módszer, de csak akkor, ha valóban
konkrét, a tananyagot érintő dolgokról beszélgetnek, ha valóban magyarázzák egymásnak a
nehezebben érthető elemeket.
Ismeretlen szó meghatározása
A tanulásban sokszor jelent problémát az adott tantárgy/szakmaterület szaknyelvének elsajátítása, vagy éppen a szövegben ismeretlen vagy akár az idegen szavak használata.
Nem lehet addig továbbhaladni, amíg a szövegben ismeretlen kifejezések találhatóak. Meg
kell nézni az ismeretlen szó jelentését lexikonban (ma már az interneten számos ilyen van). Az
ismeretlen kifejezést célszerű leírni, megtanulni, mintha idegen nyelvet sajátítanánk el.
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A tankönyv az mégiscsak tankönyv
A tankönyv olyan könyv, amelybe bátran beleírhatunk. (Ha e-alapú változattal dolgozunk, a
pdf programban ugyanezt megtehetjük.) A szöveget kísérő jegyzetek a tanulást segítik (aláhúzás, kiemelés stb.).
Elősegíti a tanulás hatékonyságát, ha az előadás (vagy olvasás) közben jegyzeteket készítünk. A jegyzet (vagy vázlat) a tanultak felidézéséhez az egyik leghatékonyabb segítséget
nyújthatja.
Azt is megtehetjük, hogy a mondatok más sorrendjével segítünk magunkon, ezzel is
segítjük az értelmezést.
Kulcsfogalmak kiírása
Ezek nem feltétlenül idegen szavak. Egyes tananyagrészek megismerése után egy kisebb papírdarabra célszerű néhány olyan kulcsfogalmat felírni, amelyekről többféle dolog is könnyen
a tanuló eszébe jut(hat). Kiválóan lehet így memorizálni az idegen szavakat is. (A cetliket a
lakásban számos helyre fel lehet tűzni. Napjában többször rápillantva alaposabban memorizálható a tananyag. Fontos feltétel, hogy minden egyes fogalom jelentésével tisztában legyen
a tanuló.)
Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése, s ennek diagramszerű feljegyzése
Azokat a fogalmakat, amelyek köré illeszthetők kiegészítő fogalmak, célszerű valamilyen ábra
segítségével megjeleníteni. Ezek lehetnek alá-fölérendeltségi viszonyok, mellérendelt viszonyban lévő fogalmak, ellentétes fogalmak stb. A rajz segítségével olyan logikai hálót kapunk, ami
kiváló segítője nemcsak a megértésnek, hanem a megjegyzésnek és a felidézésnek is.
Manapság rendkívül elterjedt megoldás az ún. szófelhőkészítés. A 6. ábra egy környezetvédelmi program során készült, és a projekt szempontjából a legfontosabb fogalmakat tartalmazza. A (tanuló)csoport tagjai számára ez a további munkához kiindulópontnak is megfelelő, de akár úgy is tekinthetjük, mint a csoporttagok által kidolgozott szakmai konszenzus minimumát.

139

FI-511010902/1 Szakiskolai közismereti 9. | FI-511011001/1 Szakiskolai közismereti 10. – Tanári kézikönyv

Szófelhő

Forrás: http://fenntarthatosag-projekt.webnode.hu/.
Hasonló megoldáshoz juthat a tanuló, ha ún. elmetérképet készít. Ez nem más, mint
egy speciális jegyzet, amelynek a segítségével bármilyen terjedelmű anyagrész kijegyzetelhető. A hosszú, egybefüggő szövegekből egy rajz készül, amely vizuális jellege miatt rengeteg
információ rögzítését biztosíthatja. A lap közepén szerepel a központi téma, majd innen ágaznak ki az alcímek, amelyekből újabb alcímek válnak ki. Gyakorlatilag egy olyan hierarchikus
struktúra alakul ki, amely rendszerjellege miatt megkönnyíti a tanultak rögzítését (megjegyzését).
Elmetérkép-variáció (A szófajok rendszere)

Forrás: http://3.bp.blogspot.com/- elme1.jpg.
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Összefoglalás
A tananyag egészéről/részeiről a lényegi mozzanatokat kiemelő, néhány soros összefoglaló
készíthető. Ezt azoknak lehet ajánlani, akik számára a vázlat, ábra nem nyújt elegendő biztonságot.
A tanulással kapcsolatban elmondottak részben a nemzetközi szakirodalomban egyik
leggyakrabban hivatkozott stratégiát követik. Az ún. SQ4R-módszer egy többlépcsős tanulási
stratégia, amelynek elemei a következők:
scan – előzetes áttekintés
query – kérdezés
read – elolvasás
reflect – átgondolás
recite – felidézés
review – ismétlő áttekintés
 Előzetes áttekintés
A szöveg bevezetőjének, kiemelt részeinek, összefoglalásának rövid áttekintése, melynek során a tanuló orientációs támpontokat keres, melyekhez kapcsolódni tud a feldolgozás során.
Sokat segíthet ebben a fázisban a tananyag tartalomjegyzéke, valamint – ha rendelkezésre áll
– az ún. vezetői összefoglaló áttekintése.
 Kérdezés, kérdések alkotása
A leíró jellegű tananyag kérdésekké történő átfogalmazása elősegíti az aktív olvasóvá válást,
illetve segít a vizsgára történő felkészülésben. Az aktív olvasó egyik legfontosabb jellemzője
az, hogy folyamatosan reflektál az olvasottakra, akár kérdések, akár megjegyzések segítségével.
 Elolvasás
A tanulási folyamat talán legfontosabb mozzanata. Olyan értő olvasás, melynek célja, hogy a
megfogalmazott kérdésekre választ tudjunk adni. Másképpen fogalmazva, ez a biztosítéka annak, hogy vizsgákon, teszteken hatékonyan és eredményes szerepelhessünk.
 Olvasott információk átgondolása
Az olvasott információk összekapcsolása korábbi ismeretekkel, fogalmakkal, a lehetséges öszszefüggések feltárása. Ennek a mozzanatnak az egyik célja, hogy minél alaposabban rögzítsük
a tanultakat.
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 Felidézés
Emlékezetből történő válaszadás a korábban megfogalmazott kérdésekre. Valójában ez egy
„ellenőrző pont”, ahol meggyőződhetünk arról, hogy „megtanultuk-e a tananyagot?”. Ha nem
tudunk válaszolni valamilyen ok miatt (pl. mert az adott részre/fejezetre kevésbé emlékezünk), akkor itt még lehetőség nyílik – pl. újabb ismétléssel – korrekcióra.
 Ismétlő áttekintés
Célja a hatékony rögzítés, illetve a lényeges elemek újbóli áttekintése. Erre a mozzanatra többnyire a vizsgák előtt kerül sor. Itt már nem lehet cél újabb anyagrészek megtanulása, sokkal
inkább arról van szó, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy megfelelő „rálátásunk” van az
anyag egészére, azokra a lényegi összefüggésekre, amelyek a garanciái annak, hogy valóban
„megtanultuk” a tananyagot.
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IV. A MUNKAFÜZETEK
A két történelem-társadalomismeret fejezethez –évfolyamonként – két munkafüzet csatlakozik. Minden tankönyvi fejezethez egy-egy munkafüzeti fejezet tartozik.
A munkafüzetek bevezető és záró leckéi un. tudáspróbák. Az 5.0. fejezet célja, hogy
minden esetben az, hogy a pedagógus képet kaphasson a tanulók előzetes tudásáról.
A 9. évfolyam bevezető fejezete az általános iskolában tanultak felelevenítését igényli
a tanulóktól. A cél kettős:
a. egyrészt meggyőződni arról, hogy a tanuló birtokában van-e a tárgy tanulásához nélkülözhetetlen tárgyi jellegű alapismereteknek,
b. másrészt pedig rendelkezik-e megfelelő szintű olvasási (szövegértési-szövegértelmezői) készségekkel/képességekkel. Ez utóbbi felmérése kulcskérdés, hiszen hiánya esetén maga
a tanulás válik lehetetlenné.
A tanulók egy része számára az utóbbi pontban leírt problémával összefüggő fejlesztés
nem kerülhető meg és nem odázható el. Ezért a tudáspróba –feladatlapok kapcsán az értékelés alkalmával érdemes az írásképre, a fogalmazás és a helyesírás minőségére is komoly hangsúlyt helyezni. Komolyabb probléma esetén a többi tantárgyat tanító pedagógusokkal együttműködve érdemes a korrekcióhoz hozzá látni.
Az elmondottakat szeretnénk néhány példával illusztrálni:
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A fenti példák az elmondottakat illusztrálják. Nyilvánvaló, hogy ezek fennmaradása
esetén a tanulókkal kapcsolatban az a és b pontban megfogalmazott elvárások egyaránt teljesíthetetlennek tűnnek.
A munkafüzet leckéi, amelyek a tankönyv fejezetihez kapcsolódnak, általában különféle típusú feladatokat (konkrét ismereteket számon kérő, szöveg/forrás/ -és ábra értelmezések stb. tartalmaznak. A tankönyvi feladatokkal együtt megoldásuk valószínűleg nem végezhetők el egy tanóra alatt.
 Az osztály tanulói összetételétől függően a feladatok egy része házi feladatként elvégezhető. (Nyilván lesznek olyan osztályok, ahol a pedagógusok csak a tanórai
munkára számíthatnak.)
 A jobb képességű (és érdeklődő) tanulók számára a feladatok lehetővé teszik a differenciálást.
Az egyes fejezet végén összefoglaló jellegű kérdések kaptak helyet. Ezek egyúttal jelzik
azt is, hogy a tanulókkal szemben melyek azok a tartalmi követelmények, amelyeknek meg
kell felleniük, illetve amelyek kapcsán kialakíthatóvá válik az egyes tanulók értékelése.
A tanulók értékelésekor érdemes a bevezető és záró-fejezetek önértékelését is elvégeztetni. Az önértékelés és a tanári értékelés komolyabb eltéréseit érdemes akár egyénileg,
akár csoportban megbeszélni.
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