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1. A TANKÖNYV KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA 

Az általános iskola 8. évfolyamos történelemtankönyv (NT-98748) és a hozzátartozó 

munkafüzet (NT-98748/M) a tanulásban akadályozott tanulók számára készült a 2012-es NAT-

hoz illeszkedő kerettanterv alapján. A tankönyv a jelenkor történelmét a második világháború 

befejezésétől (1945) napjainkig foglalja össze, ezenkívül olyan új témakörökkel ismerteti meg 

a tanulókat, mint a legalapvetőbb állampolgári és pénzügyi ismeretek, és betekintést ad a 

munka világába is. A tankönyv megírása során a kerettanterv tartalmi és fejlesztési 

követelményei mellett igyekeztünk kiemelt figyelmet fordítani az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók sajátosságaira.  

A Nemzeti alaptanterv – a felső tagozatos (5–8. évfolyam) Ember és társadalom 

műveltségterületen – a tananyag feldolgozásának alapelveként a történetek elbeszélésén, 

megjelenítésén alapuló, tevékenységközpontú történelemtanítást jelöli meg. Hangsúlyozva, 

hogy „a történelemtanítás akkor érheti el célját, ha képes felkelteni a fiatalok érdeklődését a 

múlt iránt, kellő bizonyítékkal szolgál ahhoz, hogy a tanulók megéljék, megértsék a jelen és a 

múlt egymásra épülését. […] A felkészítés további célja, hogy a tanulók felismerjék és 

megértsék, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként az emberek a 

múltban, mint a jelenben élők.” Kiemeli, hogy „a történelmi események feltárása, értelmezése 

és bemutatása olyan készségek elsajátításához járul hozzá, amelyek sokat segíthetnek abban, 

hogy a tanulók sikeres felnőtté váljanak”.1 

A tanulásban akadályozott tanulók oktatása-nevelése során az Ember és társadalom 

műveltségterület fejlesztési területei megegyeznek a Nemzeti alaptantervben leírtakkal, de 

azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan 

módosul. A tanulásban akadályozott tanulók tanításához kiadott kerettanterv kiemelten 

hangsúlyozza, hogy „a műveltségi terület tanítási-tanulási folyamatában figyelembe kell venni 

a tanulásban akadályozottság gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit, és a tanítási-tanulási  

folyamat fókuszába a saját élményű tevékenységeket helyezi. […] A műveltségterületen 

középpontba kell állítani a múlt reális megismerését, a térben és időben való pontos 

tájékozódást, a nemzeti és európai identitástudat kialakítását, az ok-okozati összefüggések 

láttatását. […] 

A fejlesztési feladatok közül a cselekvés szintjén az alábbi területek fejlesztése kerül a 

fókuszba: 

 a megkülönböztetés, azonosítás, összehasonlítás képessége; 

 az algoritmusok felismerése; 

 az elvonatkoztatás és általánosítás képessége; 

 kommunikációs készségek és képességek; 

                                                                 
1 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Melléklete 

Nemzeti Alaptanterv II.3.4. EMBER ÉS TÁRSADALOM A) Alapelvek, célok 
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 elfogadó és elutasító attitűd felismerése és megkülönböztetése; 

 a kritikai és a történelmi gondolkodás kialakítása; 

 a térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése, az ismeretszerzéshez kapcsolódó eszközök 

adekvát használata.”2 

A történelem tantárgy tanításának, tanulásának folyamatában fokozottan tekintettel kell 

lennünk a tanulókra jellemző gondolkodási és tanulási sajátosságokra. Ebből adódóan a 

történelem tanítása során is kiemelt feladat a tanulói aktivitás fenntartása és a különböző 

képességterületek fejlesztése, előnyben kell részesíteni a saját élményű tevékenységeket. A 

személyes élmény segít számukra megérteni, hogy történelmi folyamat részesei vagyunk, és 

segít felfedezni a jelen és a múlt kapcsolatát.  

A történelem és állampolgári ismeretek területén az alábbi kiemelt habilitációs és 

rehabilitációs feladatok fogalmazódnak meg az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében.  

 Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, az évtizedek, évszázadok,  

évezredek, az emberöltő fogalmának megértése. 

 Az idő múlása és a különböző korok emberének, társadalmának, környezetének 

változása közötti összefüggések felfedeztetése. Az egyén és a társadalom 

kapcsolatának vizsgálata (egyén, család, közösség, a világ nemzetei). 

 Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének és az információgyűjtés 

technikájának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése: melyek a 

bizonyosan hiteles, nem bizonyosan hiteles és a hiteltelen források. 

 A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

 A kommunikációs képességek fejlesztése. 

 A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

 Tapasztalatszerzés a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a valóság és a 

fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

 A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése.  

 A kritikai gondolkodás fejlesztése. 

 Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával.  

 Az érdeklődés felkeltése és fenntartása a világ, a társadalom eseményei iránt.3 

A tanulói sajátosságok és a bemutatott fejlesztési, habilitációs és rehabilitációs feladatok a 

történelem tantárgy esetében is – az ismeretorientált szemlélet helyett – a tanulók készség- 

és képességfejlesztését helyezi középpontba. Éppen ebből a megfontolásból a tankönyvben 

az adott korszak történéseinek és társadalmi-politikai viszonyainak megértéséhez csak a 

                                                                 
2 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 11.1. 

MELLÉKLET 

Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Történelem és állampolgári ismeretek 5–8. 

évfolyam 
3 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 
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legszükségesebb ismeretek, összefüggések kerülnek feldolgozásra a tanulók számára 

leegyszerűsített, könnyen érthető formában. A tanulók lineáris időszemléletéhez igazodva a 

tankönyv nem követi mindenhol a történelemtanításban megszokott klasszikus egyetemes és 

magyar történelmi felosztást. Az egyetemes és magyar történelem egymással szoros 

összefüggésben álló eseményei egy fejezeten belül, egymást követő leckékben kerülnek 

bemutatásra.  

A munkafüzet feladatainak összeállításakor törekedtünk arra, hogy a leckékhez tartozó 

feladatok között egyaránt legyenek írásos és rajzos megoldásokat igénylő feladatok 

(keresztrejtvények, nyelvi fejtörők, képkiegészítéses, ábramásolós, színezős, összekötős, 

kitöltős feladatok), hogy minél több csatornán nyerjen megerősítést az a néhány 

kulcsfogalom, ami az adott tartalmi részben elsajátítandó. Éppen ezért ezek nem annyira a 

megtanultak számonkérésére, mint inkább a tanulandók bevésésére, rögzítésére szolgálnak.  

A tanulásban akadályozott tanulók tanulócsoportjai kis létszámú, ugyanakkor jelentős 

képességbeli különbséget mutató heterogén csoportok. Fejlesztésük hatékonyságában 

különös jelentősége van a személyre szabott differenciálásnak. Mindenkinél meg kell találni 

azokat az utakat, melyeken kis lépésekben, de haladni tudunk. A differenciálás alkalmazásával, 

a szükségleteknek megfelelő tanulásszervezési mód kiválasztásával biztosítani kell számukra a 

személyre szabott tanulás lehetőségét. Fontos, hogy minden tanulót be tudjunk vonni a közös  

munkába, és örömét lelje a tanórán végzett tevékenységekben. Az órán elhangzottak 

felkeltsék érdeklődésüket a körülöttünk lévő világ megismerése iránt. Ezért a tankönyv és a 

munkafüzet összeállításakor hangsúlyos szempont volt, hogy azok olyan változatos 

feladatokat és gazdag képanyagot tartalmazzanak, amelyek segítik a tanórai differenciálást. 

Ezek felhasználási lehetőségeit a tankönyvi fejezetek bemutatásánál részletezzük.  
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2. A TANKÖNYV, A TANKÖNYVI LECKÉK SZERKEZETÉNEK 

BEMUTATÁSA   

Tartalmi egységek – témakörök és ezek összefüggésének rövid bemutatása 

A tankönyv hat fejezetben dolgozza fel a történelem és állampolgári ismeretek kerettantervi 

témaköreit. Az első három fejezet az 1945 utáni, jelenkori egyetemes és magyar történelem 

legfontosabb összefüggéseit és történéseit mutatja be. A tankönyv második része az aktív, 

felelős állampolgári lét legfontosabb kérdéseivel foglalkozik, és az önálló életvitelhez 

nélkülözhetetlen pénzügyi és munkavállalói ismeretekkel is megismerkedhetnek a tanulók.  

Fejezetcím Tartalom 

I. A szuperhatalmak 

szembenállása 

A második világháborút lezáró békeszerződések tartalma 

és következményei. A szövetséges hatalmak 

együttműködése: Németország felosztása, a háborús  

bűnösök felelősségre vonása. A béke hosszú távú 

fenntartása érdekében az ENSZ létrehozása.  

A hatalmi erőviszonyok átrendeződése, a Szovjetunió és 

az Amerikai Egyesült Államok meghatározó világpolitikai 

tényezővé válása, feszült viszonyuk és a kölcsönös 

fenyegetettség légköre a hidegháború éveiben. A szovjet 

érdekszféra kiépülése, a keleti blokk teljes elszigetelődése 

és a pártállami rendszerek kialakulása.  

II. A kommunista diktatúra 

kiépülése és működése 

Magyarországon 

Magyarország helyzete a vesztesek oldalán: 

területvesztés, jóvátétel fizetése. A trianoni határok 

visszaállítása után a határon túli magyarság kisebbségi 

létének nehézségei. A szovjet befolyás erősödése, a 

kommunista párt hatalomra kerülése. A többpártrendszer 

felszámolása és a kommunista diktatúra kiépülése. A 

magántulajdon felszámolása, a központi állami irányítás 

gazdasági, társadalmi és politikai következményei. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc eseményei és 

legfontosabb követelései, a Nagy Imre-kormány 

intézkedései. A forradalom és szabadságharc leverése, 

Kádár János hatalomra kerülése.  

III. Az egységesülő Európa  

és a demokratizálódó 

Magyarország 

Európa megosztottságának a keleti blokk általános 

gazdasági, politikai és társadalmi válsága vetett véget. A 

Gorbacsov szovjet pártfőtitkár által meghirdetett 

reformpolitika az eladósodott kelet-közép-európai 

államokban is felgyorsította a rendszer összeomlásához 

vezető belpolitikai folyamatokat. A szovjet–amerikai 

viszony enyhülése, a Szovjetunió felbomlása utat nyitott a 

szélesebb körű európai integráció felé. A kommunikáció 
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és a technológia gyors fejlődése, a piacok kiszélesedése új 

gazdasági együttműködéseket hozott létre (pl. Európai 

Unió), mely újabb közösen megoldandó globális 

problémákkal szembesítette a világot.  

IV. Társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

Az egyén és a közösség viszonyát írott és íratlan 

szabályrendszerek határozzák meg. Ezek a normák 

szabályozzák a közösségen belül elfogadott viselkedési és 

a társas érintkezési formákat, értéktartalmuk kulturális 

összetartozást és folytonosságot biztosít. A felelős 

állampolgár ismeri az állampolgári jogok és 

kötelezettségek egymással egyensúlyban lévő rendszerét, 

tiszteletben tartja az egyéntől elidegeníthetetlen alapvető 

jogokat, felnőttek és gyerekek esetében egyaránt.  

A felelős állampolgári lét kereteit alapvetően 

meghatározza az adott állam társadalmi berendezkedése 

és államformája. Így Magyarországon is a 

rendszerváltoztatást követő demokratikus átalakulás 

során kialakuló független demokratikus  

intézményrendszer, mely a jogállam működését biztosítja. 

Az egymástól elkülönülő három hatalmi ágat a modern 

demokráciákban kiegészíti a jelentős kontroll funkcióval 

bíró nyilvánosság, amelyhez az objektív, hiteles 

tájékoztatást a média látja el. 

V. Pénzügyi és gazdasági 

ismeretek 

A gazdaság szereplőinek és kapcsolatrendszerének 

bemutatása. A termelés és fogyasztás gazdaságra 

gyakorolt hatása, a pénz szerepe ebben a folyamatban. A 

pénznek mint fizetőeszköznek a történeti áttekintése. Az 

önálló életvitelhez kapcsolódó pénzügyi tudatossághoz 

szükséges alapvető pénzügyi ismeretek. A családi 

költségvetés legfontosabb elemei, a tervezés és 

gazdálkodás legfontosabb kérdései. 

VI. A munka világa A munka gazdasági, társadalmi szerepének bemutatása. 

Munkaerőpiaci szereplők és lehetőségeik, változó 

gazdasági helyzetben. Az elvégzett munka és a munkabér 

kapcsolata. Alapvető munkajogi ismeretek, a Munka 

Törvénykönyve szerinti szabályos foglalkoztatás 

legalapvetőbb ismérvei. A munkavállalókat megillető 

jogok és kötelezettségek, illetve érdekvédelmük. Az 

álláskeresőket segítő szolgáltatások és pénzügyi 

juttatások köre, és igénylésük módja. Munkavállalói 

teendők álláskeresés és munkába állás esetén. 
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A tankönyvi leckék alapszerkezetének bemutatása 

A tankönyv 35 számozott leckéből és 7 olvasmányból áll. A leckék felépítése a tankönyvcsalád 

megelőző köteteiben megszokott szerkezetet követi. A leckék címe alatt néhány mondatból 

álló bevezető gondolat következik, amely röviden összefoglalja a lecke tartalmát és felkelti a 

tanulók érdeklődését a feldolgozandó téma iránt. Minden lecke olyan bevezető ismétlő 

kérdésekkel kezdődik, amelyek megválaszolása aktivizálja a tanulók témához kapcsolódó 

előzetes tudását, ezzel is segítve a feldolgozandó új ismeretek történelmi, térbeli és időbeli 

kontextusba helyezését. 

A leckék szövege a tankönyvi oldalak széles hasábjában található, melyet belső 

fejezetcímek tagolnak további kisebb tartalmi egységekre. A fontos tanulnivalókat vastag 

betűkkel emeltük ki. A kerettanterv által meghatározott kulcsfogalmakat és a tanulók számára 

esetleg ismeretlen szavakat csillag (*) jelöli. Ezeknek a szavaknak a magyarázata a tankönyv 

végén lévő Kislexikonban található. A tananyag jobb megértését fotók, képek, rajzok, 

magyarázó ábrák és térképek segítik. Ezek a vizuális tartalmak nemcsak a tanulnivalók 

illusztrálására szolgálnak, hanem a legtöbb esetben továbbgondolandó, egyénileg, párban 

megoldandó vagy csoportban megvitatandó kérdések, feladatok is kapcsolódnak hozzájuk. 

Kérdések, feladatok a leckéken belül is előfordulnak egy-egy tartalmi egység lezárásaként. 

Ezeket színes négyzet jelöli (). A lecke szövegét rövid olvasmányok, úgynevezett „kis 

színesek” egészítik ki, amelyek nem részei a kötelező anyagnak, de – mint a nevük is mutatja 

– érdekességekkel gazdagíthatják a tanulók ismereteit, tudását. Ezeket másfajta betűkkel, 

sárga háttérre nyomtattuk, és legtöbbször a tankönyv keskeny hasábján találhatók.  

Minden lecke összefoglaló kérdésekkel zárul, melyek segítenek rendszerezni, 

megérteni és elmélyíteni a leckében tanult új ismereteket. A kérdések összeállításánál 

törekedtünk arra, hogy legyenek egyszerűbb, könnyen megválaszolható és összetettebb, több 

gondolkodást igénylő kérdések is, ezzel is biztosítva a különböző képességű tanulók aktív 

részvételét a közös munkában. 

A tankönyvi leckék mellett különböző olvasmányokat is tartalmaz a könyv. Néhány 

kivételtől eltekintve ezek az olvasmányok igyekeznek egy-egy témát a tanulók korosztályának 

szemszögéből bemutatni – ezzel is igyekeztünk közelebb hozni, megfoghatóvá tenni számukra 

a bemutatott történelmi korokat, jelenségeket.  

Gondolattérképek 

A tankönyvi fejezetek végén színes ábrák, úgynevezett gondolattérképek találhatók. Ezek 

foglalják össze azokat a kulcsfogalmakat, amelyeket a tanulók a fejezet leckéiben 

elsajátítottak. A kulcsfogalmak közötti összefüggéseket vonalak, nyilak mutatják meg. Az egy 

gondolati egységbe tartozó fogalmak összetartozását a háttérként megválasztott azonos  

színek használata is segíti. Az eltérő betűtípus és betűméret is a fogalmak közötti hierarchikus 

viszonyra utal. Minden fejezethez tartozik a munkafüzetben egy összefoglaló feladatsor, ezek 

között a gondolattérkép segítségével megfogalmazható összefüggésekre vonatkozó kérdések 

is találhatók.  
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3. JAVASLATOK, ÖTLETEK A TANKÖNYVI FEJEZETEK ÉS LECKÉK 
FELDOLGOZÁSÁRA 

Kulcsfogalmak tanítása 

A leckékre vonatkozó részletes módszertani ajánlások előtt a tankönyvi anyag egészét érintő 

kulcsfogalmak tanításához szeretnénk néhány ötletet adni. Erre jól bevált módszer a 

villámkártyák használata, melyeket a tanulók is elkészíthetnek egyénileg vagy csoportban 

dolgozva, a tankönyv végén található kislexikon szómagyarázatai alapján. Villámkártyákat 

létrehozhatunk interaktív digitális feladatkészítő oldalakon is. Így a megtanulandó fogalmak 

száma és tartalmának részletezettsége szerint a tanulók absztrakciós szintjének megfelelő 

gyakorló anyagot készíthetünk. 

A kulcsfogalmakat tartalmazó betűháló – a munkafüzetben több példát is találhatunk 

erre – a fogalmak rögzítését, memorizálását segíti. Fontos, hogy a megoldás ellenőrzésénél 

mindig térjünk ki a fogalom magyarázatára is! A fogalom és  tartalom egységének 

elmélyítésére jól használható feladattípus a keresztrejtvény is.  

A tankönyvi leckék feldolgozása 

I. fejezet: A szuperhatalmak szembenállása 

A fejezet leckéinek feldolgozása előtt fontos feleleveníteni a második világháborúról a 

megelőző tanévben tanultakat. Elsősorban a nagyhatalmak erőviszonyait és szövetségi 

rendszerét, kitérve az Európa felosztására vonatkozó megállapodásokra, amelyek Sztálin és a 

szövetséges hatalmak között létrejöttek. Fontos tudatosítani, hogy a Németország elleni 

összefogás milyen európai és nagyhatalmi érdekeket szolgált. Az ismétlés során a tanulók 

előzetes tudásának aktivizálására törekedjünk: használjuk ehhez a hetedikes tankönyvben 

megismert összefoglaló gondolattérképet, a történelmi atlaszt és azokat a „hívóképeket” – 

fotókat, rajzokat, ábrákat –, amelyeket a tanultak elmélyítésénél az előző tanévben 

használtunk. 

1. A béke megteremtése (10–13. oldal) 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

Az ok-okozati összefüggések és bizonyos törvényszerűségek felismerését segíthetjük azzal, ha 

ráhangoló feladatként a tankönyv (a továbbiakban: tk.) 10. oldalán található fotóval vezetjük 

be a leckét, és a kép felhasználásával beszéljük meg a tanulókkal a háború következményeit. 

A feldolgozáshoz ajánlott segítő kérdések: Mit okoz egy város/ország életében a háború? A 

gyerekek aktivitásától függően hasznos lehet annak megvitatása, hogy a háborúnak melyek 

voltak azok a következményei, amelyeket nem láthatunk a  képen. Ezt követően a tanulók 
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egyénileg vagy csoportosan, a megbeszéltek alapján összegyűjtik – a füzetükben, kártyákra 

írva, csomagolópapíron stb. – a második világháború következményeit. 

Differenciálás lehetőségei: A tanulók nem önállóan idézik fel és gyűjtik össze a 

következményeket, csak ráismernek, felismerik azokat. Például kiválogatják a háborúval 

kapcsolatos információkat tartalmazó kártyákból az ide vonatkozókat. A következmények 

összegyűjtésének szintén elfogadható megoldása lehet a megbeszéltek alapján rajzos 

összefoglaló készítése is. A tanultak elmélyítésére szolgál a munkafüzet 4. oldalának 1.  

feladata is.  

A háború következményeinek összegyűjtése után célszerű áttekinteni, hogy a háború 

lezárása milyen következményekkel járt a vesztes hatalmakra nézve. A háborús bűnök és a 

felelősségre vonás kérdésköre az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében is fontos részét 

kell hogy képezze a tananyagnak. Hiszen a történelmi tények megismerésén túl, tudatosulni 

kell a tanulókban, hogy minden emberiség elleni tett a közösség alapértékei ellen való, és ezek 

védelmében elkerülhetetlen a felelősségre vonás.  

Térbeli tájékozódás, térképhasználat 

A történelemtanításban gyakran használt eszközök a térképek, atlaszok, melyek a térbeli  

tájékozódás, a figyelem, a vizuális észlelés és a gondolkodási funkciók fejlesztésére egyaránt 

alkalmasak. Ehhez a leckéhez kapcsolódik a Képes Történelmi atlasz 10–16 éveseknek című 

kiadvány (Oktatási Hivatal, FI-504010503/2 – a továbbiakban: Képes történelmi atlasz) 

Háborús emberveszteségek Európában című térképe (46. oldal/b), amelynek elemzése során 

a tanulók a színkódok leolvasásával maguk hasonlíthatják össze az államok emberveszteségeit.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók a leolvasott adatok alapján felállítják az európai államok 

emberveszteségek szerinti sorrendjét. A témához kapcsolódik a munkafüzet 4. oldalának 2. 

feladata. 

A leckéhez kapcsolódik a háborút lezáró békeszerződések eredményeként létrejövő új 

államok és új országhatárok geopolitikai jelentőségének megértését elősegítő, szintén 

térképhasználatot igénylő feladat. A tanulók a Képes történelmi atlasz – Közép-Európa 1941 

előtti és 1945 utáni helyzetét bemutató – térképeinek (50. oldal a, b) elemzésével bővíthetik 

ismereteiket arról, hogyan rajzolódott át ebben az időszakban Európa térképe. A térképek 

tanulmányozását követően a tanulók kigyűjthetik, mely államok területe nőtt, melyeké 

csökkent 1945-ben. 

Differenciálás lehetőségei: A tanulók páros munkában puzzle-darabokból kirakják az „előtte–

utána” térképeket az atlasz segítségével. A puzzle elkészíthető papíralapú vagy digitális 

változatban. A feladat ilyen formában történő feldolgozása az összetett készségfejlesztésen 

túl az elsajátítandó tartalom mélyebb bevésését szolgálja, hiszen a puzzle sikeres 

összeállításához nélkülözhetetlen a színek, formák, határvonalak pontos megfigyelése, amely 

a feladat elsődleges célja.  
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2. A kettéosztott Európa (14–17. oldal) 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A lecke bevezető, ráhangoló részében érdemes a tanulókkal először olyan gyors osztályozást, 

csoportosítást végeznünk, melynek során kiválogatják a felkínált lehetőségek közül a 

szövetséges hatalmak államait. Ezt követően felidézhetjük a tanulókkal a négy nagyhatalomra 

jellemző azonosságokat és különbözőségeket. A tanulók gondolkodását érdemes előre 

meghatározott szempontrendszerrel segíteni: volt-e a területén fegyveres harc, meggyengült-

e a gazdasága, szerzett-e sok új területet stb.  

Differenciálás lehetőségei: A feladat egyszerűsített változata lehet a nagyhatalmak földrajzi  

elhelyezkedés szerinti összehasonlítása. Ennek keretében a tanulók történelmi atlaszuk 

segítségével megkeresik, hogy a szóban forgó országok mely kontinensen találhatók, és 

megállapíthatják, hogy melyiknek nagy vagy kicsi a területe. A feladat kivitelezhető színezős 

változatban is: ekkor az 1945-ös viszonyokat ábrázoló fekete-fehér, csak az országhatárokat 

jelölő világtérképen keresik meg és színezik ki a tanult államokat. 

Mivel a lecke a világ és Európa megosztottságáról szól, a továbbiakban érdemes a 

tanulókkal a következő csoportosítás (USA, Nagy-Britannia, Franciaország – Szovjetunió) 

kapcsán megkérdezni, hogy ebben az esetben, milyen azonosságok és milyen különbségek 

lehetnek a csoportosítás alapjai. Gondolkodásukat segíthetjük azoknak a „hívóképeknek” a 

bemutatásával, amelyeket a kommunizmus és a Sztálini hatalom kiépülésének tanítása során 

használtunk. Elegendő lehet a vörös csillag, a sarló és kalapács egyezményes szimbólumok 

használata is.  

Fontos, hogy a tanulók megértsék a nagyhatalmak közötti szembenállás világnézeti 

alapjait. Az ok-okozati összefüggések felismerése során válhat számukra érthetővé a 

hidegháború feszült légköre és a vasfüggöny fogalma. Az előző leckében is foglalkoztunk már 

a háború utáni Németország sajátos helyzetével. Ebben a leckében érdemes a tanulókkal 

körbejárni, milyen nagyhatalmi szándékok vezettek Németország kettéosztásához.  

Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése 

A leckéhez két érdekességeket tartalmazó szöveg („kis színes”) tartozik: egyik a berlini fal 

építéséhez, a másik pedig a NATO alapításához kapcsolódik. Mindkét szöveg felhasználható a 

tanórai differenciáláshoz. A berlini fal építéséről szóló szöveghez adhatunk szövegalkotásos 

feladatot: például a tanulók írjanak levelet a Berlin másik felében élő hozzátartozóik számára.  

A NATO megalakulásáról egyénileg vagy csoportban rövid újságcikket/blogbejegyzést 

készíthetnek az olvasottak alapján. 
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3. Élet a vasfüggöny két oldalán (18–21. oldal) 

Térbeli tájékozódás, térképhasználat 

A lecke a keleti és nyugati blokk eltérő gazdasági és társadalmi berendezkedésével ismerteti 

meg a tanulókat. A téma bevezetését érdemes a tk. 18. oldalán található térképpel kezdeni. 

Az egy blokkba tartozó országok nevének leolvasásán túl, különböző tanulói aktivitást igénylő 

feladatokkal segíthetjük az új ismeret feldolgozását. Javasolt feladat, hogy a tankönyvi térkép 

színeit követve sárga és piros kártyákra írják a tanulók a különböző érdekszférába tartozó 

államok nevét. Az így elkészült tanulói kártyákat a későbbiekben is jól tudjuk majd 

hasznosítani. A téma feldolgozásához kapcsolódik a munkafüzet 9. oldalának 1. feladata is.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A lecke a nyugati demokráciák és a szovjet típusú diktatúrák öss zehasonlításával folytatódik. 

Ez az anyagrész tartalmazza azokat a legfontosabb kulcsfogalmakat, amelyek a további 

fejezetek megértéséhez nélkülözhetetlenek. Ezért fontos, hogy változatos módszerekkel 

segítsük ezek megértését, rögzítését. 

A különböző politikai berendezkedési formák megismerése során fontos, hogy a 

tanulók megértsék, hogy a demokratikus és a diktatórikus államszervezet a gazdaság és a 

társadalom egészének fejlődését meghatározta. (Sőt, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat is 

– erre jó példa a KGST.) Az általuk tanult rendszert leíró jellemzők kölcsönösen meghatározták 

egymást, a közösség és benne az egyén életét is. Az új ismeretek feldolgozását a tanult 

fogalmak rendszerezésével, csoportosításával mélyíthetjük el. Ehhez kínál többféle gyakorlási 

lehetőséget a munkafüzet 2., 3., 4. feladata is. 

Differenciálás lehetőségei: A kritikai gondolkodás és az önálló véleménynyilvánítás  

fejlesztéséhez a munkafüzet 5., szorgalmi feladata jó kiindulópont lehet. Tanári irányítás 

mellett érdemes megbeszélni a tanulókkal, milyen döntéshelyzetek lehetnek egy gyár, egy 

üzlet, egy termelőszövetkezet életében, kik tudnak ezekben a helyzetekben jó döntéseket 

hozni. Ha a tanulók kevés háttérismerettel rendelkeznek a témával kapcsolatban, akkor 

érdemes a tanár által felvázolt konkrét helyzetek ismertetésével kezdeni a beszélgetést, 

például: túl sok alma termett az idén, adják-e olcsóbban, vagy majd télen adják el drágábban, 

de addig tárolni és hűteni kell. Hogyan döntenének a piacgazdaságban, és hogyan a 

tervgazdálkodásban?  

4. Konfliktusok a világban (22–26. oldal) 

A hidegháború Európán kívüli fegyveres konfliktusai közül a kerettantervben is szereplő arab–

izraeli konfliktus és a Kínai Népköztársaság létrejötte került a főszövegbe. A koreai és a 

vietnámi háborúk, illetve a kubai válság kiegészítő ismeretként kerültek be a tankönyvbe. 

Azért tartottuk fontosnak ezeket az eseményeket kiegészítő szövegként beemelni, mert jól 

szemléltetik a hidegháború feszült légkörét, valamint ezekről az eseményekről nagyon gazdag 

képi és filmes forrásanyag található, amelyekkel a tanulók találkozhatnak, illetve a tanórába 
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beépítve felhasználhatók. Az arab–izraeli konfliktus teljes mélységében való megértése nem 

célja a leckének, a hangsúlyt érdemes a megosztottságra, az USA és a Szovjetunió 

szembenállására helyeznünk. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése, térképhasználat 

A tananyag feldolgozását bevezethetjük a leckében szereplő államok helyét meghatározó 

földgömbök áttekintésével, melyek megtalálhatóak a tankönyvben. Az ábrákról leolvasható 

információk: a földrajzi helyzet és az országzászlók. Érdemes ezeket az államokat földgömbön 

vagy világtérképen is megkerestetni a tanulókkal. Mivel a lecke feldolgozása során az ezekben 

a földrajzi térségekben zajló fegyveres konfliktusokról lesz szó, a tanulók az USA és a 

Szovjetunió helyét is határozzák meg. Ezzel is tudatosíthatjuk, hogy Európán és a két 

szuperhatalom területén kívüli helyszíneken zajló eseményekről tanulunk majd.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók általános ismereteinek bővítése céljából 

leolvastathatjuk a térképről az országok fővárosainak és szomszédos államainak nevét is. 

Vizuális emlékezet és figyelem fejlesztéséhez készíthetünk memóriakártyákat vagy olyan 

dominót, mely a zászlókon kívül az országok nevét is tartalmazza. Ehhez kapcsolódó feladat a 

munkafüzet 12. oldalának 4. feladata.  

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

Készítsünk (a füzetbe vagy a táblára) időszalagot! Ezen a tanulók megjelölik a lecke két új 

eseményét, Izrael Állam (1948) és a Kínai Népköztársaság (1949) létrejöttének dátumát. 

Megbeszélhetjük, és az időszalagon a tanulókkal megjelöltethetjük, milyen események 

zajlottak ezekkel egyidőben Európában. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

Fontos, hogy felismerjék a tanulók a leckében bemutatott fegyveres konfliktusok hátterében 

meghúzódó azonosságokat. Levonják az alapvető tanulságokat arra vonatkozóan, hogy az 

USA-nak és a Szovjetuniónak milyen szerepe volt, miért avatkoztak bele ezekbe a helyi 

konfliktusokba, annak ellenére, hogy tudatosan távol tartották magukat a közvetlen fegyveres 

összetűzésektől. A munkafüzet leckéhez kapcsolódó feladatai az analizáló-szintetizáló 

képességet (1.), a kritikai gondolkodást (2.) és a fejlesztést segítik elő.  

Differenciálás lehetőségei: A kreativitást fejlesztő kézműves feladatokba könnyebben 

bevonható tanulók számára érdekes csoportos feladat lehet egy katonai terepasztal 

elkészítése. Fontos, hogy a kézműves tevékenységet alapos kutatómunka előzze meg, amely 

során a tanulók információt gyűjtenek a helyszín terepviszonyairól, a harcokban használt 

fegyverekről és a katonák egyenruhájáról stb. Az így megszerzett ismeretek alapján készíthetik 

el a tanulók – kartonok, textilek, egyéb anyagok felhasználásával –azt a terepasztalt, amelyen 

be tudják mutatni a szembenálló feleket és a katonai műveleteket. 
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Ismeretszerzés másodlagos forrásokból 

A vietnámi háború kapcsán érdemes arra is kitérnünk, hogy az elhúzódó, sok halálos áldozattal 

járó konfliktus milyen háborúellenes tiltakozó megmozdulásokat váltott ki az USA-ban. A téma 

felvezetéséhez jól használható a tk. 26. oldalán található fénykép, amelyen jól látható, hogy a 

táblákon békét és a bombázások beszüntetését követelik a tiltakozók. Rövid filmrészleteket is 

vetíthetünk Miloš Forman Hair című filmjéből. Tanári segítséggel a tanulók gyűjtsék össze, 

milyen érvek szólhatnak a háború mellett és ellen. 

Versenyben a szuperhatalmak (olvasmány, 27–28. oldal) 

Az olvasmány feldolgozására a tanmentjavaslat egy képességfejlesztő órát ajánl. Ezt egyfelől 

indokolja a téma – a 20. század második felének két meghatározó technológiai fejlesztéséről 

van szó –, másfelől az olvasmány egyénileg vagy csoportban történő feldolgozása számos 

fejlesztési lehetőséget kínál.  

Olvasás, szövegértés fejlesztése 

Az olvasmány két részre tagolódik: külön rész foglalkozik a fegyverkezéssel és a világűr 

meghódításával. Ez lehetőséget ad a tanórán a mennyiségi vagy az érdeklődés menti 

differenciálásra. Az olvasottak az ismeretterjesztő szövegek esetében használt, a tanulók által 

ismert módszertani eszközökkel feldolgozhatók.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók a szövegrészek elolvasása után rövid prezentációt 

készítenek – ez lehet plakát, PowerPoint stb. – a dőlt betűkkel szedett nevek és fogalmak 

bemutatására. 

Ismeretszerzés elsődleges forrásokból 

A tanulók a témával kapcsolatos korabeli fényképeket, videófelvételeket, újságcikkeket 

gyűjtenek az internetről, és bemutatják azokat társaiknak. A bemutató megtekintéséhez 

többféle megfigyelési szempont adható: pl. Volt-e benne olyan új információ, amiről nem 

olvastál a szövegben? Ha igen, mi volt ez? 

II. fejezet: A kommunista diktatúra kiépülése és működése Magyarországon 

5. Magyarország újjáépítése (32–37. oldal) 

A lecke feldolgozására a tanmenetjavaslat két tanórát ajánl, ez az időkeret szabadon 

használható. A lecke a második világháborút követő évek magyar történelmét dolgozza fel.  

Fontos, hogy a tanulók megértsék: 1945 sorsfordító dátum a magyar történelemben, egy új 

korszak kezdete. A témát két fogalom: a következmény és a változás mentén dolgozhatjuk fel 

a tanulókkal. Milyen szükségszerű következményei voltak annak, hogy a második világháborút 

a vesztesek oldalán fejeztük be? Milyen, hazánk történelmét hosszú évtizedekre meghatározó, 

elkerülhetetlen változások történtek ezekben az években? Az új ismeretek feldolgozását 
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követően a tanulók ismerjék fel az ok-okozati összefüggéseket a gazdasági, politikai, 

társadalmi változások és következményeik között.  

Térbeli tájékozódás fejlesztése, térképhasználat 

Térképhasználattal történő térbeli tájékozódás fejlesztésére a lecke alábbi témái nyújtanak 

lehetőséget: 

 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása: A tanulók megkeresik a Képes 

történelmi atlasz 45. oldalának b) térképén a kormány megalakulásának helyszínét, 

Debrecent. A térkép által bemutatott, Kárpát-medencében zajló hadműveletek 

elemzésével a tanulókkal közösen megkereshetjük a választ, hogy miért Debrecent 

választották az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a kormány megalakításának helyéül. Ehhez 

a témához kapcsolódik a munkafüzet 17. oldalának 1. feladata. 

 A békeszerződés határmódosítást érintő rendelkezése és a határon túli magyarok 

sorsa: A párizsi békeszerződés a trianoni határokat állította vissza. A Képes történelmi 

atlasz 43. oldalának a) térképe segítségével a tanulók áttekinthetik, hogy mely 

területeket veszítette el újra hazánk, melyik új államhoz kerültek az elcsatolt területek. 

A következmény és változás gondolatához kapcsolódva a trianoni határmódosításokat 

bemutató térképet összehasonlíthatjuk az atlasz 45. oldalának a) térképével, amely az 

1938-as első bécsi döntés utáni határviszonyokat mutatja be. A területi változások 

megfigyelése után érdemes megbeszélni a tanulókkal, hogy ezeknek milyen hatása 

(következménye) volt az ott élő magyarság számára.  

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

A leckében előforduló fontosabb események (Ideiglenes Kormány megalakulása, földreform, 

békeszerződés aláírása, forint bevezetése, választások stb.) elhelyezése időszalagon. Az új 

ismeretek feldolgozását követően a tanult események, intézkedések időrendi sorrendbe 

rendezése. 

Differenciálás lehetősége: Minden tanuló kap egy történelmi eseményt megnevező kártyát 

vagy eseményhez kapcsolódó képet stb. A tanulók feladata, hogy a kártyájuk alapján 

idővonalat alkotva álljanak sorba, egymás mellé.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

Az új ismeret feldolgozása során az újonnan megalakult kormány intézkedéseit tekintjük át. 

Ráhangoló feladatként érdemes a háború egyént és az ország egészét sújtó 

következményeivel szembesíteni a tanulókat. A feladat keretében a tanulóknak különböző 

fotók közül kell kiválogatni azokat, amelyek a háború befejezésekor készültek. Az 

egyszempontú válogatás, csoportosítás eredményeként önállóan, vagy rávezető kérdések 

segítségével is képessé válhatnak olyan általánosítások megfogalmazására, amelyek alapján 

következtetni tudnak arra, hogy az újonnan megalakuló kormánynak milyen sürgős teendői 

voltak. A téma feldolgozásához kínál rejtvényes gyakorlási lehetőséget a munkafüzet 18. 

oldalán a 3. feladat. 
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A tankönyvben két választás (1945, 1947) eredményét bemutató ábrát is találunk, a 

33. és a 37. oldalon. A grafikonok, diagramok elemzése összetett gondolkodási műveleteket 

kíván, érdemes először a tanulókkal a kördiagram szerkezetét, a színek, arányok jelentését 

megbeszélni, majd leolvasni az adatokat és értelmezni azokat. A két diagram összehasonlítása 

után a tanulókkal közösen megfogalmazhatjuk, hogy két év leforgása alatt milyen változásokat 

figyelhetünk meg az adatokból, s ezeknek milyen okai és következményei lehetnek.  

6. A Rákosi-korszak jellemzői (38–42. oldal) 

A tankönyv két leckében dolgozza fel a Rákosi-korszakot. Az egyik leckében a hatalom 

megszerzéséről és megszilárdításáról, a diktatúra kiépítéséről tanulnak a gyerekek. A másik 

leckében a Rákosi-rendszer hétköznapokra, egyéni sorsokra gyakorolt hatását tekintjük át. A 

két téma feldolgozására összesen négy órát ajánl a tanmenetjavaslat. 

A Rákosi-korszak jellemzői című 6. lecke három fejezetre tagolódik, a három fejezetcím 

tartalmazza azt a három kulcsfogalmat, amelyek jól kijelölik a feldolgozás irányát: pártállam, 

törvénytelenségek, államosítás. Fontos, hogy a tanulók megértsék: a Rákosi vezette 

kommunista párt az ellenfelek fokozatos kiszorításával szerezte meg a hatalmat. Törvénytelen 

eszközökkel jutott uralomra és tartotta fenn hatalmát. A diktatórikus politikai berendezkedés  

kialakítása együtt járt a gazdaság szovjet típusú átalakításával, amelynek eszköze az 

államosítás, eredménye pedig a magántulajdon felszámolása lett. 

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

A téma bevezetéseként érdemes először áttekinteni – az előző órán megismert kördiagramok 

alapján –, hogyan változtak meg 1945–1949 között a politikai erőviszonyok. Az 

összehasonlításhoz ajánlott szempontok lehetnek: a választáson induló pártok, választási 

eredmények, melyek a kormánypártok/illetve a kormánypárt. Mindezeket a választások 

évszámát jelölő időszalagon is megjeleníthetjük, illetve a választások közötti időszakban a 

rivális pártok kiszorítására tett lépéseket is. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A hatalmi erőviszonyok változásának áttekintése után, az új alkotmány szerepét és tartalmát 

érdemes áttekintenünk. (Az alkotmányról mint alapvető jogi dokumentumról a VI. fejezetben 

lesz részletesen szó.) Fontos, hogy a tanulókban tudatosuljon az alkotmány elfogadásának és 

a nemzeti jelképek megváltoztatásának jelentősége: szakítás a történelmi hagyományokkal és 

teljes elköteleződés a sztálini politika mellett. Az új ismeretek elsajátítását az azonosságok és 

a különbözőségek megfigyeltetésével, felismertetésével mélyíthetjük el. Erre alkalmas 

feladatok lehetnek a társadalmi berendezkedéssel kapcsolatos állítások, kártyák 

csoportosítása, rendszerezése (pl. köztársasági elnök – Népköztársaság Elnöki Tanácsa; 

kormány – Minisztertanács). 
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Differenciálás lehetősége: Az azonosságok megértését megtámogathatjuk vizuális 

eszközökkel is. A Rákosi-címer és a szovjet címer összehasonlításán túl megnézhetünk a 

tanulókkal olyan fotókat, amelyek az ötvenes években, a keleti blokk országaiban készültek 

állami, párt- vagy katonai rendezvényeken. A látottak megbeszélése után a közös  

szimbólumokról rajzos jegyzeteket készíthetnek. Ehhez kapcsolódik a munkafüzet 19. 

oldalának 3. feladata. 

Az új ismeretek szintetizálásaként a tanulók azonosítják a Rákosi -rendszer pártállami 

jellemzőit, és indokolják döntésüket. A feladat elvégezhető a megbeszéltek és a tankönyv 

segítségével önállóan vagy csoportban. 

Differenciálás lehetőségei: A tanulók megadott gazdasági, társadalmi, politikai jellemzők 

közül kiválasztják a feladat szempontjából relevánst. A gondolkodási műveletek mindkét 

szintjén – ráismerés, felidézés – hívóképek, hívószavak megadásával segíthető a tanulók 

feladatmegoldása. Ehhez kapcsolódik a munkafüzet 19–20. oldalának 1., 2., 4., 5. feladata. 

A rendszer ellentmondásait a tanulók számára megfoghatóbbá tehetjük, ha a tk. 41–

42. oldalán lévő képeket (plakát, padlássöprés) összehasonlítjuk. A két jelenet 

összehasonlítása, értelmezése alapján képesek lesznek a pártpropaganda és a valóság közötti 

ellentmondás felismerésére és az erre vonatkozó tanulságok megfogalmazására.  

Kreativitás fejlesztése 

A tankönyvi leckéhez kapcsolódó nagy, színes rajz egy az ötvenes évekre jellemző életképet, a 

padlássöprést ábrázolja (42. oldal). A rajzon több esemény is megfigyelhető, ezeket a tanulók 

dramatikus játék keretében megeleveníthetik, „kihangosítva” a szereplők érzéseit, 

gondolatait. 

Szintén a tanultak egy kreatív feldolgozási módja lehet, ha egyénileg vagy párban 

megírják a kép két kiválasztott szereplője között lezajló párbeszédet. (Ugyanez a feladat 

elvégezhető a terménybeszolgáltatásról készült fotóval is.)  

7. Élet a Rákosi-diktatúra időszakában (43–46. oldal) 

Ismeretszerzés elsődleges forrásokból 

A Rákosi-rendszer hétköznapjainak megismerését korabeli filmhíradók vetítésével kezdhetjük. 

A filmvetítés megfigyelési szempontjai a következők lehetnek: az aláfestő zenék hangulata, a 

narrátor és a megszólalók jelzőhasználata, megjelenő díszletek, Rákosi Mátyás és a dolgozók 

ábrázolása stb. A filmhíradók online adatbázisában találhatók – tanulókkal feldolgozható – 

részletek a személyi kultusz, az állami ünnepek és az erőszakos iparosítás témájához is.  

  



NT-98748 Tö rté n e l e m  8. –  Ta n á ri  k é z i k ön yv 
 

 
18 

Térbeli tájékozódás fejlesztése, térképhasználat 

A térbeli tájékozódás fejlesztéséhez ajánlott a tankönyv 44. oldalán lévő feladat: a tanulóknak 

a Képes történelmi atlasz segítségével kell megnevezni az ötvenes években működő internáló- 

és munkatáborok helyét.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A Rákosi-korszak túlkapásainak megismerése után a tanulók kis csoportokban vagy tanári 

segítséggel gyűjtsék össze, miért voltak törvénytelenek a leckében megismert 

kényszerintézkedések. Az összegyűjtött okok alapján fogalmazzák meg véleményüket a 

Rákosi-rendszer hatalomgyakorlásával és általában a diktatúrával kapcsolatban.  

Differenciálás lehetőségei: A tk. 43. oldalán a fekete autót ábrázoló rajzhoz kapcsolódóan a 

tanulók kis csoportban vagy tanári segítséggel összegyűjtik: kiért, és mely okokból mehetett a 

„fekete autó” az ötvenes években. Ezt követően az összegyűjtött lehetőségeket a tanulók 

csoportosítják aszerint, hogy törvényes-e vagy törvénytelen a rendvédelem fellépése. A téma 

feldolgozásához kapcsolódik a munkafüzet 22. oldalának 3. feladata.  

A túlzott iparosítás következményeinek megbeszélését a tk. 45. oldalán található 

plakát feldolgozásával érdemes bevezetni. Fontos, hogy a tanulók megértsék a nehézipar 

erőszakos fejlesztése, az iparszerkezet és a településszerkezet megváltozása és ezeknek az 

életszínvonalra gyakorolt hatása közötti ok-okozati láncolatot. A témához kapcsolódik a 

munkafüzet 22. oldalának 4. feladata. 

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

Az időbeli tájékozódás fejlesztéséhez jól használható a munkafüzet 22. oldalának 5. feladata. 

A Rákosi-rendszer ünnepeinek időrendbe sorolása előtt érdemes megbeszélni a tanulókkal, 

hogy mit gondolnak arról, miért tartotta fontosnak a rendszer az egyházi és a nemzeti ünnepek 

betiltását, miért akarta felszámolni a nemzeti és a közösségi hagyományokat. Ismertessük  meg 

a tanulókkal, hogy az újonnan bevezetett ünnepek hogyan kötődnek a kommunista párthoz 

és a munkásmozgalomhoz. Az ünnepek hangulatát, légkörét korabeli plakátok, filmrészletek 

bemutatásával idézhetjük fel. 

Szövegértés fejlesztése, önálló szövegfeldolgozás 

A Rákosi-korszak hétköznapjainak bemutatásához szorosan kapcsolódik az Úttörővasút 

történetét feldolgozó olvasmány (47. oldal). A tanulók egyénileg vagy csoportban kérdések 

alapján kikeresik a szövegből a lényeges információkat. Ezt követően rövid vázlatot készítenek.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók internetes kutatómunka során képi vagy multimédiás  

anyagot gyűjtenek az Úttörővasútról, és azt bemutatják társaiknak. 
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8. Az 1956-os forradalom és szabadságharc (48–52. oldal)  

Az 1956-os forradalom eseményei valószínűleg nem ismeretlenek a tanulók előtt, hiszen 

számos megemlékezést – iskolai ünnepségeket, települési önkormányzati és állami 

megemlékezéseket – láthattak már. Ezekre az élményekre, előzetes ismeretekre építhetünk a 

tanórákon is. A tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma feldolgozására. 

Elsődleges és másodlagos források használata 

A mai történelemoktatás fontos eleme, hogy a tanulók megismerjék a forrásalapú 

történelemtanulás lehetőségeit, hogy elsajátítsák a forráskritikához szükséges alapvető 

készségeket. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a téma feldolgozásához gazdag 

forrásanyag áll rendelkezésünkre, amelyből a tanulásban akadályozott tanulók számára is 

válogathatunk. Érdemes kiaknáznunk az ebben rejlő lehetőségeket. Az interneten elérhető 

számos elsődleges forrás – fényképek, újságcikkek, röplapok, híradórészletek, 

visszaemlékezések, interjúk. A felsorolt korabeli források mellett több irodalmi és művészeti  

alkotás állít emléket 1956-nak. Ezek önálló kutatómunka vagy tanári válogatás után 

feldolgozhatók a tanulókkal. A forráselemzéshez felhasználhatók a lecke képei, illetve a 

tankönyv Pesti srácok című olvasmánya is, amely feldolgozható forrásrészleteket tartalmaz 

(53. oldal). 

Térbeli tájékozódás fejlesztése, térképhasználat 

A leckéhez a Képes történelmi atlasz 51. oldalának a), c), d), e) kistérképe kapcsolódik. Az 

időbeli és térbeli változásokat a d) és e) térkép összehasonlításával tudatosíthatjuk a 

tanulókban. Az összehasonlítás megfigyelési szempontjai lehetnek: a szovjet csapatok 

mozgása és a felkelők elhelyezkedése.  

Differenciálás lehetősége: A tanulók a Budapest belvárosáról készült térképvázlaton bejelölik 

az október 23-i események helyszíneit, és a megfelelő helyre ragasztják az események 

hívóképeit, eseménykártyáit. Ehhez kapcsolódik a munkafüzet 24. oldalának 3. feladata. 

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

Az 1956-os forradalom eseményeinek és a kirobbanását megelőző eseményeknek az 

ábrázolása időszalagon. Az eseményekhez kapcsolódó hívóképek, eseménykártyák időrendi 

sorba rendezése. Ehhez ajánlott gyakorló feladat a munkafüzet 24. oldalának 5. feladata.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók internetes kutatómunka keretében olyan képpárokat 

gyűjtenek, amelyeken 1956-ban és most készült helyszínek láthatók, és ezekből kiállítást 

készítenek.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A tankönyv 1956-ot a magyar történelem nézőpontjából mutatja be, a párhuzamosan zajló 

nemzetközi eseményekre nem tér ki, kivéve Sztálin halálát és a lengyel megmozdulások 

leverését. A lecke gondolkodásfejlesztéssel kapcsolatos feladatai három, a tanulók számára is 
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könnyen érthető kérdés köré épülnek. Mi vezetett a forradalom kitöréséhez? Mik voltak a 

Nagy Imre-kormány intézkedései, és miért ezek voltak a legfontosabbak? Miért bukott el a 

magyar forradalom és szabadságharc?  

A forradalomhoz vetető okok áttekintéséhez jó kiindulópontul szolgálhatnak a Rákosi-

rendszer előző leckében összegyűjtött törvénytelenségei. A tanulók ez alapján már önállóan 

is meg tudják nevezni a lakosság elégedetlenségének okait. Fontos, hogy a tanulók megértsék 

a Sztálin halála utáni enyhülés és az elégedetlenség nyomán egyre jobban erősödő, egyre 

nyíltabban megfogalmazódó rendszerkritika közötti kapcsolatot, és azt, hogy ez miért tette 

szükségessé Rákosi Mátyás leváltását és bizonyos politikai hibák (bűnök) beismerését. A 

kérdéskörhöz kapcsolódó – kritikai gondolkodási műveleteket fejlesztő – feladat a munkafüzet 

23. oldalának 1. feladata. 

Kreativitás fejlesztése 

Azok a tanulók, akikhez közelebb áll az események vizuálisan történő feldolgozása, képregény 

formájában is áttekinthetik az 1956-os eseményeket.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók különböző technikák felhasználásával elkészítik a 

forradalom és szabadságharc jelképévé váló lyukas zászlót. 

Szintén összetett, kreatív feladatmegoldást igényel, ha a tanulók helytörténeti kutatást 

is végezhetnek arra vonatkozóan, hogy településük lakosai milyen módon vettek részt az 

1956-os eseményekben. Felkereshetik az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi 

emlékhelyeit, ahol fotókat készíthetnek, majd bejelölhetik a lakóhelyükről készített térképen.  

9. A kádári diktatúra 1956 után (54–56. oldal) 

A tankönyv a Kádár-korszakot két leckében tárgyalja: az egyikben az 1956 utáni megtorlást, a 

másikban pedig a kádári konszolidációt. A tanmenetjavaslat egy-egy órát ajánl a leckék 

feldolgozására. 

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

Az új ismeretek feldolgozását követően a tanulók csoportban vagy tanári segítséggel 

hasonlítsák össze az 1956 előtti és utáni időszakot. Az összehasonlítás szempontjai: politikai 

berendezkedés, uralkodó párt, a hatalomgyakorlás  eszközei, rendvédelmi szervek, címer, 

ifjúsági mozgalmak stb. Ezek alapján fogalmazzák meg, milyen változások történtek az 1956-

os forradalmat megelőző időszakhoz képest. A változásokat a már ismert időszalagon is 

jelenítsük meg, ahol lehetséges, pontos dátummal.  

Differenciálás lehetőségei: A feladat egyszerűbb változata, amikor a tanulók előre elkészített 

eseménykártyákat csoportosítanak aszerint, hogy 1956 előtt vagy 1956 után történt, és ezt 

követően helyezik el az eseményeket az időszalagon. 
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Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A kritikai gondolkodás és az önálló ítéletalkotás fejlesztése céljából – megismerve a Kádár-

kormány első időszakának intézkedéseit – érdemes a tanulókkal megbeszélni, miért kapta ez 

a korszak a megtorlás elnevezést. Ezt követően a tanulók egyénileg vagy csoportban a 

tankönyvi szöveg alapján kigyűjtik a füzetükbe a forradalom leverése utáni hatalmi 

túlkapásokat, intézkedéseket. A témához kapcsolódik a munkafüzet 25. oldalának 4. feladata. 

Elsődleges és másodlagos források használata 

A tankönyv összeállítása során fontos szempont volt, hogy a tanulók találhassanak 

kapcsolódási pontokat a saját életük és a történelemtanulás között. A tanulók sajátosságait 

ismerve, ennek a kapcsolatnak a kialakulását a gyermekek életkörülményeinek bemutatásával 

igyekszünk elősegíteni. Ebből adódóan érdemes részletesebben foglalkozni a lecke ifjúsági 

mozgalmakat bemutató részével. A tanulókhoz közel álló téma szintén gazdag forrásanyaggal 

rendelkezik.  

A tanulók személyes környezetük felnőtt tagjaival készíthetnek interjút: ők hogyan 

emlékeznek vissza saját úttörő- és/vagy KISZ-es éveikre. Kereshetnek a családi tárgyi emlékek 

között az úttörőmozgalomhoz vagy a KISZ-hez kapcsolódó tárgyakat, dokumentumokat. 

Ezekből az osztályban kiállítást is rendezhetünk.  

A tanulók az interneten is kereshetnek képeket, videókat, korabeli ifjúsági lapokat (pl. 

Kisdobos, Pajtás újság), amelyek alapján bepillanthatnak a mozgalmi életbe. 

Megismerkedhetnek az úttörők tizenkét pontja és az úttörőavatás fogalmával.  

Differenciálás lehetőségei: A tk. 56. oldalán látható úttörő-egyenruha tartozékainak 

megfigyelése után papírból kivágott fiú- és lányalak „felöltöztetése” úttörő-egyenruhába, 

színezéssel. 

10. Az enyhülés időszaka a Kádár-korszakban (57–60. oldal) 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A tanóra témájának bevezetéseként érdemes a két Kádár-lecke (9–10.) címét 

összehasonlítani, és megkérdezni a tanulókat, szerintük mit jelenthet ebben az 

összefüggésben az enyhülés kifejezés, és milyen változásokat eredményezhetett. A közös  

gondolkodást elősegítheti, ha a tanulók először áttekintik a tankönyvi leckéhez tartozó 

képeket (ezek további tanári válogatással egészíthetők ki), és ezt követően fogalmazzák meg 

véleményüket.  

Fontos, hogy a tanulók megértsék, hogy a változások a gazdasági, politikai 

berendezkedést nem érintették, csak a társadalmi közérzet javítását szolgálták. A társadalom 

és a vezetés között kompromisszum született, amely a keleti blokkon belül viszonylagos jólétet 

biztosított hazánkban. A mezőgazdaságot érintő változás három kulcsfogalom köré épül: 

téeszesítés befejezése, gépesítés és a háztáji. Az iparhoz kapcsolódó fogalmak: a gép- és 
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könnyűipar fejlesztése, új iparvárosok létrejötte. A gazdaságirányításban: a szigorú 

tervgazdálkodás lazítása és a magánszektor megjelenése.  

Fontos, hogy a tanulók megértsék az intézkedések és a társadalmi jólét, az 

életszínvonal emelkedése közötti kapcsolatot: például hogyan vezetett a mezőgazdaság 

gépesítése az élelmiszerhiány leküzdéséhez. Az összefüggések megértését segítő feladat 

lehet: ok-okozati összefüggéseket tartalmazó kártyák párosítása (pl. a gazdák beadták a földet 

– a téeszben nagy földterület jött létre; a textilipar fejlődött – a boltokba elegendő ruhanemű 

került). A témához kapcsolódik a munkafüzet 26. oldalának 1. feladata. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése, térképhasználat 

A tanulók a Képes történelmi atlaszban (49. oldal a) és b) térkép) megkeresik az újonnan 

létrejövő iparvárosokat, és leolvassák, milyen iparág működött ott. Ehhez kapcsolódik a 

munkafüzet 26. oldalának 2. feladata. 

Differenciálás lehetősége: A tanulók utánanéznek az interneten, hogy ezekben az 

iparvárosokban napjainkban milyen ipari tevékenység zajlik, és ezt az információt is jelölik egy 

Magyarország-térképen. 

Kreativitás fejlesztése 

A Kádár-korszak hétköznapjainak bemutatása színes, érdekes téma, ezért érdemes ezt a 

tanulókkal projektfeladat formájában feldolgozni. A tanulók érdeklődési körüknek 

megfelelően választhatnak a korszakhoz kapcsolódó témaötletek közül (ezek természetesen 

csak javaslatok): retró játékok, szocialista gépjárművek, lakberendezés, műszaki cikkek, divat, 

szabadidő eltöltése, reklámok, plakátok stb. Az ezekkel kapcsolatos információk, képek, 

videók, eredeti tárgyak összegyűjtése után bemutatót állíthatnak össze a többiek számára. A 

témához kapcsolódik a munkafüzet 27. oldalának 5. feladata. 

Differenciálásra a tanulók képességeinek megfelelő témaválasztásban és a kidolgozott projekt 

részletezettségében van lehetőség. 

III. fejezet: Az egységesülő Európa és a demokratizálódó Magyarország 

11. A Szovjetunió és a keleti blokk válsága (64–67. oldal) 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A lecke bevezetéseként ismételjük át a hidegháborúval kapcsolatban tanultakat. 

Tanulmányozzuk közösen a tk. 64. oldalán található képet és képaláírást, majd a tanulók 

csoportban vagy tanári segítséggel gyűjtsék össze, hogy a fegyverkezési versenynek milyen 

gazdasági következményei lehettek a Szovjetunióban. A tanulók gondolkodását érdemes úgy 

segíteni, hogy ha a bevételek nagy részét a fegyverkezésre fordították, mire nem jutha tott 

elegendő pénz.  
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Differenciálás lehetőségei: Azok a tanulók, akiknek az önálló következtetések 

megfogalmazása nehezebben megy, ezt a feladatot totó formájában is megoldhatják – a 

következmények végiggondolására a helyes válaszok összegyűjtésével nyílik lehetőségük. 

Fontos, hogy a tanulók megértsék, hogy a gazdasági válság és a fokozódó társadalmi 

elégedetlenség szükségessé tette a reformokat, de ezek bevezetése megosztotta a szovjet 

pártvezetést is. Ennek legalapvetőbb kül- és belpolitikai hatásait mutatja be a lecke. Az új 

ismeretek feldolgozása után a tanulók a Szovjetunió felbomlásához vezető okokat 

rendszerezhetik megadott szempont szerint: külső és belső okok. A témához kapcsolódik a 

munkafüzet 32. oldalának 1. és 33. oldalának 2. feladata. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése, térképhasználat 

A tanulók a Képes történelmi atlasz segítségével megnevezik a Szovjetunió felbomlásával 

létrejövő államokat és fővárosaikat. A földrajzi atlaszban vagy az interneten megkeresik és 

lerajzolják ezeknek az államoknak a zászlóját. A témához kapcsolódik a munkafüzet 33. 

oldalának 4. és 34. oldalának 5. feladata. 

12. A vasfüggöny lebontása (68–72. oldal) 

A lecke óra eleji ismétlő kérdéseinek (tk. 68. oldal) segítségével felelevenítjük a tanulók I. 

fejezetben szerzett ismereteit Európa megosztottságáról. A korábban használt 

fogalomkártyákat (vasfüggöny, berlini fal, keleti blokk, két Németország), hívóképeket 

érdemes a tanulóknak kivetíteni vagy a táblára kitenni, és megkeresni ezeknek az 

eseményeknek a helyét az időszalagon. Az ismétlés részeként a tanulók megnevezik a keleti 

blokk országait: ez történhet térkép alapján, nyelvi rejtvények és „kakukktojás” -feladatok 

segítségével is. 

Térbeli, időbeli tájékozódás, térképhasználat 

A lecke a kelet-közép-európai rendszerváltoztatások történetét mutatja be. Az egymással 

párhuzamosan zajló események helyszíneit a Képes történelmi atlaszban vagy a földrajzi  

atlaszban megkeresik a tanulók. Az események időszalagon való megjelenítéséhez az 

átláthatóság érdekében ajánlott a hónapokat is jelölő időszalagot készíteni, amelyen a 

történések időbeli egymásutánja jól követhető. Kapcsolódó munkafüzeti feladatok: 37. oldal 

5., 6. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

Ebben a leckében– az előzőhöz hasonlóan – a tanulók azonosítják a diktatúrák bukásához 

vezető okokat. Fontos, hogy a tanulók megértsék, a keleti blokk országaiban lezajló gyors és 

békés átalakulási folyamat milyen kapcsolatban állt a gorbacsovi nyitással, és miért nem volt 

tovább fenntartható a tervgazdálkodás és az egypárti diktatúra.  
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Az egyes államokban lezajló átalakulási folyamatok azonosságainak és 

különbözőségeinek összegyűjtéséhez jól használható a munkafüzet 35. oldalának 1. 

feladatában megadott halmazábra (Venn-diagram).  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók csoportokban dolgozva 4-5 elemű képregény 

formájában feldolgozzák a tanult országokban lezajlott rendszerváltoztatás eseményeit. A 

képregény kidolgozása előtt fontos minden csoporttal megbeszélni, melyik képkockába mi 

kerül, és akár ezt írásban rögzíteni a táblán vagy flipchart-papíron. Ez azért hasznos, mert így 

közösen elkészíthetjük az események rövid vázlatát, és a lényeges momentumok kiemelése 

közben a tanulók önállóan is képesek megfogalmazni a tanultakkal kapcsolatos 

általánosításokat és következtetéseket.  

Vizuális észlelés, a memória fejlesztése 

Az új ismeret elmélyítéséhez – ország, politikus, esemény, időpont – többféle hívókép is 

készíthető (pl. ország megjelenítése zászlóval). Ezekből puzzle, memóriajáték, dominó vagy 

dooble is készíthető, amit a tanulók párban vagy kis csoportban játszhatnak. 

Források használata 

A berlini fal ledöntéséről és a romániai forradalomról számos dokumentumfilm érhető el az 

interneten. A tanulók önálló kutatómunka során társaik számára filmgyűjteményt állítanak 

össze. A válogatást keresési szempontok megadásával segíthetjük: ilyen lehet a film 

időtartama, az, hogy derüljön ki a filmből, mikor történt, válogathatunk történelmi személyek 

és helyszínek stb. szerint. 

13. A Kádár-korszak vége és a rendszerváltoztatás (73–77. oldal) 

Az előző leckéből megismerték a tanulók a Kelet-Közép-Európa országaiban lezajló 

változásokat, ebből a leckéből pedig, hogy a hazánkban végbemenő rendszerváltoztatás  

hogyan illeszkedett bele a térségben lezajló folyamatokba. A tanmenetjavaslat két órát ajánl 

a téma feldolgozására. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A gazdasági és politikai válság okainak és következményeinek bemutatását a tk. 73. oldalán 

lévő, a magyar államadósság alakulását bemutató táblázat elemzésével érdemes kezdenünk. 

Az adatok elemzése előtt hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy az értékek dollárban vannak 

megadva, ebből eredően az államadósság forintban kifejezhető értéke az itt feltüntetettnél 

jóval magasabb. Kitérhetünk arra is, hogy abban az időben a nemzetközi pénzpiacon a dollár 

(és a jen) volt a használatos fizetőeszköz. A témához kapcsolódik a munkafüzet 38. oldalának 

2. feladata. 

A tanulók – miután megismerték a hazai ellenzéki mozgalmak politikai szerepét –  

összegyűjtik az ellenzék tevékenységével kapcsolatos legfontosabb ismertetőjegyeket. Ezt 

végezhetik önállóan vagy tanári segítséggel csoportban, a tankönyvi szöveg és a képek alapján. 
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Differenciálás lehetőségei: A tanulók igaz–hamis állításokat írnak az ellenzéki mozgalmakról, 

amelyeket felolvasnak társaiknak, akik eldöntik, hogy igaz vagy hamis az állítás. További 

javaslat a feladat csoporton belüli differenciálására: a tanulók különböző számú állítást írnak, 

vagy a pedagógus által megfogalmazott állítás igazságtartalmáról döntenek. A témához 

kapcsolódik a munkafüzet 38. oldalának 1. és 39. oldalának 3. feladata. 

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

A leckében előforduló események időrendbe sorolása és elhelyezése az időszalagon. 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 39. oldal 4.  

Források használata 

A tanulók a környezetükben élő személyekkel beszélgetnek arról, hogy ők hogyan élték meg a 

rendszerváltoztatás időszakát. Ha a tanulóknak nehézséget okoz önállóan megszervezni és 

elkészíteni egy interjút, akkor egy erre vállalkozó személlyel az osztályteremben, tanári 

segítséggel is megszervezhető a beszélgetés. Érdemes a tanulóknak előre megbeszélni és 

megfogalmazni, hogy milyen kérdéseket tennének fel az interjúalanynak.  

A lecke Nagy Imre újratemetésével zárul. A tanulók az esemény történelmi 

jelentőségének a bemutatására – tanult ismereteik alapján – prezentációt készíthetnek Nagy 

Imre politikai pályájáról. A feladatot a tanulók egyéni képességeik szerint oldhatják meg, így 

tanórai differenciálásra is alkalmas. 

14. A demokratikus átalakulás Magyarországon (78–82. oldal) 

Fontos, hogy a tanulók megértsék, hogy a demokratikus átalakulást hazánkban – és Kelet-

Közép-Európa többi államában is – hosszabb tárgyalásos folyamat előzte meg. Erre azért volt 

szükség, mert hiányoztak a demokratikus működés mindegyik fél által elfogadható jogi 

keretei. A tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma feldolgozására. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A demokratikus átalakulás szükségszerű lépéseinek megértéséhez az egypártrendszer és a 

többpártrendszer korábbi összehasonlításából érdemes kiindulni. Az összehasonlítás alapján 

a tanulók önállóan vagy tanári segítséggel megfogalmazhatják, hogy a demokratikus  

átalakuláshoz mely területeken, milyen változtatásokra volt szükség (pl. egy párt helyett több 

párt engedélyezése, tervgazdálkodás helyett piacgazdaság bevezetése). Fontos, hogy a 

tanulók megértsék, hogy a változtatás legitimitását csak a kompromisszumon alapuló 

jogszabályi változások biztosíthatták. Az átalakulás jogi feltételeinek megteremtése közül csak 

az alkotmánymódosítással foglalkozik a lecke. A tk. 78. oldalán található a két alkotmányból – 

a pártállami és a módosított – kiemelt idézet; ezek összehasonlítása alapján a tanulókkal 

közösen megfogalmazhatók az átalakulással kapcsolatos legfontosabb általános 

megállapítások. 
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Az újonnan megalakuló pártok és a többpárti parlamenti választások témájának 

feldolgozását a legfontosabb pártok nevének és logójának megismerésével kezdhetjük 

(tankönyv, 79. oldal). A tanulók a pártlogók megfigyelését követően azonosságokat és 

különbözőségeket keresnek, és tanári segítséggel megfogalmazzák, mivel magyarázhatók a 

közös jellemzők, illetve az egyedi eltérések. Ebben a leckében említésre kerül az országgyűlési 

és önkormányzati választások megrendezése – ezek menetéről a 21. és 23. leckében lesz majd 

szó. A parlamenti választásokkal kapcsolatban csak az induló pártokra és a kormánykoalíció 

megalakulására térünk ki. A demokratikus választások eredményeként létrejövő koalíciós 

kormányok a tk. 82. oldalán lévő ábra segítségével tekinthetők át. Kapcsolódó feladat a 

munkafüzetben: 40. oldal 1. 

A tk. 80. oldalán található kördiagramok elemzésével a tulajdonviszonyok változását 

figyelhetik meg a tanulók. Fontos, hogy megértsék, milyen nehézségekkel járt a gazdaság 

átalakítása, miközben a jogos igények kielégítésére és a működőképesség megőrzésére is 

áthidaló megoldást kellett találni. Az okok és következmények áttekintésekor a tanulók 

gyűjtsék össze a piacgazdaság bevezetésének a lakosság hétköznapjait érintő legfontosabb 

hatásait. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése, térképhasználat 

A lecke utolsó fejezetében hazánk európai és nemzetközi szövetségi rendszerekhez való 

csatlakozását tekintjük át. A tanulók a Képes történelmi atlasz 52. oldalának a) térképe 

segítségével áttekintik a NATO-hoz újonnan csatlakozó országokat. Kapcsolódó munkafüzeti 

feladat: 41. oldal 5. 

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

A tk. 82. oldalán található táblázat alapján a tanulók elhelyezik az időszalagon a 

rendszerváltoztatás legfontosabb eseményeit, és időrendbe rendezik az eseményekhez 

tartozó képeket. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 41. oldal 3. és 4. 

15. A határon túli magyarság sorsa (83–86. oldal) 

Fontos, hogy a tanulók megismerjék a határon túli magyarok helyzetét, megértsék, hogy a 

határon túli magyarság kultúrája nemzeti kultúránk szerves része.  

Térbeli tájékozódás fejlesztése, térképhasználat 

A leckéhez tartozó új ismeretek feldolgozása előtt érdemes feleleveníteni a határon túli 

magyarság fogalmát: kik ők, hol élnek? Ezekre a kérdésekre a Képes történelmi atlasz 53. 

oldalának c) térképét (A Kárpát-medencei magyarság a második ezredfordulón), valamint a tk. 

86. oldalán található térképet áttekintve adhatnak választ a tanulók. A témához kapcsolódik a 

munkafüzet 42. oldalának 1. feladata.  
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Differenciálás lehetőségei: A tanulók internetes kutatás alapján megkeresik, hol született 

néhány, a magyar történelemből és irodalomból ismert személy (pl. II. Rákóczi Ferenc, Mátyás 

király, Zrínyi Miklós, Arany János, Kölcsey Ferenc, Bartók Béla), és születési helyüket megjelölik 

a Kárpát-medencét bemutató térképen. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A tk. 85. oldalán a Kárpát-medencei magyarság lélekszámát bemutató oszlopdiagram 

elemzése során a tanulók leolvassák az egyes országokhoz tartozó értékeket, és egyszerű 

következtetéseket (állításokat) fogalmaznak meg a diagram alapján. Kapcsolódó munkafüzeti 

feladat: 42. oldal 2.  

Az új ismeretek feldolgozását követően a tanulók tanári segítséggel 

összehasonlíthatják a határon túli magyarok anyaországgal való kapcsolatát a 

rendszerváltoztatás előtti és utáni időszakban.  

Szövegértés, szövegalkotás 

A leckéhez két rövid olvasmány tartozik (ezek sárga alapon vannak). Egyik egy határon túl élő 

magyar lány írása szülőföldjéhez, nemzeti identitásához való viszonyáról. A tanulók 

csoportban dolgozva, megadott szempontok alapján (életkor, nem, anyanyelv, 

állampolgárság, érdeklődés stb.) hasonlítsák össze saját életüket és a szöveg írójának életét. A 

másik egy rövid leírás az 1990-es marosvásárhelyi fekete márciusról. A szöveg elolvasása után 

a tanulók elkészítik az esemény cselekményvázlatát (ez lehet rajzos is).  

Források használata 

A tanulók internetes kutatómunka alapján prezentációt készítenek egy általuk választott, 

külföldön ismertté vált híres emberről. A fellelhető források alapján bemutatják életútját, 

pályatörténetét. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 42. oldal 3. 

Magyarországi nemzetiségek (olvasmány, 87–88. oldal) 

Az olvasmány feldolgozására a tanmenetjavaslat egy órát ajánl. A tanulók megismerkedhetnek 

a hazánk területén élő nemzetiségekkel és a számukra biztosított alkotmányos jogokkal. Az 

olvasmány az önálló szövegértés és szövegfeldolgozás fejlesztésén túl lehetőséget kínál arra, 

hogy a tanulók felismerjék: a hazánkban élő nemzetiségek színesítik nemzetünk kulturális 

életét. Ezért az olvasmány feldolgozását érdemes a hazánkban élő nemzetiségek szokásainak, 

hagyományainak, népművészetének megismerésével kiegészíteni.  

16. Az Európai Unió (89–92. oldal) 

A tanulók megismerik a leckéből az Európai Unió (EU) létrejöttének folyamatát és az EU 

legfontosabb szervezeteit, azok működését. Megértik az európai polgárokat összekötő közös  

európai alapelveket. 
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Térbeli és időbeli tájékozódás, térképhasználat 

A tanulók a tk. 89. oldalán található térkép segítségével megnevezik az EU tagállamait, a Képes 

történelmi atlasz 52. oldala a) térképének áttekintésével az euróövezetbe tartozó államokat. 

Időszalagon jelölik az Európai Unió történetéhez kapcsolódó legfontosabb eseményeket. 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 44–45. oldal 3. 

Differenciálás lehetőségei: A tanulók Európa térképvázlatán megjelölik az Európai Unió 

legfontosabb intézményeinek székhelyét. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

Fontos, hogy a tanulók az új ismeretek feldolgozása során megértsék, hogy milyen folyamatok 

vezettek a hidegháborútól az európai integrációig. Tekintsük át a változások okait és 

következményeit. Annyit mindenképpen érdemes a tanulók számára kiemelnünk, hogy a 

gazdasági-politikai együttműködés az európai gazdaság versenyképességének megőrzését és 

a hosszú távú béke fenntartását szolgálja. 

Az Európai Unió intézményeinek rövid bemutatását azért tartjuk fontosnak, mivel 

ezekkel a gyerekek napi szinten találkozhatnak a híradásokban. Az Európai Unió döntési 

mechanizmusa összetett folyamat, ezt teljes mélységében nem kell megismerniük a 

tanulóknak. Azt azonban leendő választópolgárként fontos tudniuk, hogy az európai polgárok 

hogyan, milyen módon vesznek részt az Unió jövőjét meghatározó döntésekben: választott 

európai parlamenti képviselőik, illetve demokratikusan választott nemzeti  kormányok 

delegáltjain keresztül képviseltethetik magukat. A tk. 91. oldalán található ábra segítségével a 

tanulók tanári segítséggel egyszerű összefüggéseket fedezhetnek fel, fogalmazhatnak meg. 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 45. oldal 4.  

Észlelés, figyelem fejlesztése 

Az euróövezet közös fizetőeszköze az euró. A tanulók interneten utánanéznek, hogy az egyes 

tagállamokban kibocsájtott azonos címletű bankjegyek és pénzérmék milyen 

tulajdonságaikban egyeznek meg, és miben különböznek.  

Differenciálás lehetőségei: Az összegyűjtött bankjegyeket a tanulók lerajzolhatják, a fekete-

fehér nyomtatott változatokat kiszínezhetik, vagy plakátot, tablót készíthetnek belőlük. 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 44. oldal 2., 3. 

A tk. 92. oldalán az Európai Unió jelképeit bemutató grafikák felhasználásával, a 

tanulók képességeihez igazodva különböző elemszámú puzzle-kirakó készíthető, a tanulók 

ezeket kirakva mélyíthetik el a jelképekkel kapcsolatos ismereteiket. Kapcsolódó munkafüzeti 

feladat: 44. oldal 1. 
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17. A globalizáció (93–98. oldal) 

A globalizáció sokféle megközelítésből szemlélhető, sok vitát kiváltó téma. A leckében 

törekedtünk mind az előnyei, mind a hátrányai bemutatására. A tanmenetjavaslat által 

ajánlott két tanóra jó lehetőséget kínál a Föld és közös jövőnk iránti felelős gondolkodás  

kialakítására. 

Kommunikáció fejlesztése 

A tankönyvben gazdag képanyag (kérdésekkel, feladatokkal) található a téma feldolgozásához. 

Ezek mindegyike problémacentrikus, gondolatébresztő, így felkeltik a tanulók érdeklődését. 

Az új ismeretek feldolgozását követően a tanulók a képek felhasználásával szóban vagy írásban 

röviden összefoglalják a globalizáció jelenségéről tanultakat. 

Differenciálás lehetőségei: A tanulók egy általuk választott képhez kapcsolódóan 

megfogalmaznak egy igaz és egy hamis állítást, melyek közül társaik kiválasztják az igazat. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A globalizáció jelenségének megértése összetett gondolkodási műveletet kíván a tanulóktól. 

Javasolt feldolgozási irány a személyestől az általános (globál is) felé haladás. Fontos, hogy a 

tanulók felismerjék, mennyi olyan terméket használnak ők maguk, melyeket más országokban 

állítanak elő és hoznak be Magyarországra. Ráhangoló feladatként a tanulók egyénileg vagy 

csoportosan nevezzenek meg minél több ilyen terméket. Ezeket az összegyűjtött termékeket 

csoportosíthatják fogyasztási kategóriák szerint vagy rangsorolhatják szükségességük szerint. 

Mindkét tevékenység hasznos előkészítése lehet a globális vagy helyi áru, illetve a tudatos 

fogyasztói magatartás témakörének. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 46. oldal 1–2. 

Az egyéntől tovább lépve a tanulók példákat mondanak vagy keresnek az interneten 

az egyes termékkategóriákat előállító ismert multinacionális nagyvállalatokra. A gyűjtést 

követően a tanulókkal érdemes a multinacionális nagyvállalat legfontosabb ismertetőjegyeit 

összegyűjteni. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 47. oldal 3. 

Differenciálás lehetőségei: A tanulók internetes kutatómunkát végeznek és egy általuk 

választott multinacionális nagyvállalatot bemutatnak megadott szempontok szerint (pl. 

alapító, alapítás éve, székhely, hány országban van jelen, milyen termékeket gyárt vagy mivel 

foglalkozik). 

Fontos a tanulókban tudatosítani, hogy nemcsak a piacgazdaság területén figyelhető 

meg a világméretű együttműködés, hanem az életünk egyéb területein is. A globalizáció 

körébe tartozó további jelenségek megismerése után a tanulók összegyűjtik vagy megadott 

kártyák alapján csoportosítják a globalizáció okait és következményeit. Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: 48. oldal 5–6. 
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Térbeli tájékozódás fejlesztése, térképhasználat 

A tk. 97. oldalán található térkép az éhezők arányát mutatja be a világon. A tanulók a színkódok 

segítségével elemzik az éhezés mértékét, és önálló következtetéseket vonnak le a Föld 

élelmiszer-ellátottságára vonatkozóan.  

Kreativitás fejlesztése 

A tanulók az újonnan megszerzett ismereteik alapján a globális problémákkal kapcsolatos 

figyelemfelkeltő plakátokat készítenek. A feladatmegoldás kiegészíthető olyan tablókkal, 

amelyek a problémák megoldására tesznek javaslatot. 

IV. fejezet: Társadalmi és állampolgári ismeretek 

18. Egyén és közösség (102–104. oldal) 

Az íratlan szabályok (szokás, hagyomány, illem, erkölcs) témaköre nem teljesen ismeretlen a 

tanulók számára. A korábbi években több tantárgyhoz kapcsolódóan is foglalkoztak már vele. 

Szociális kompetencia fejlesztése 

Ebben a leckében a hangsúly nem az egyes szokások tartalmán, hanem azok 

közösségszabályozó és kultúrateremtő szerepén van. A feldolgozás fókuszában a szociális 

kompetencia fejlesztése áll. Ahogyan a lecke címe – egyén és közösség – is sugallja, érdemes 

a tanulók és szűkebb-tágabb közösségük viszonyát feltérképezni. Fontos, hogy a tanulókban 

tudatosuljon, sokféle közösséghez tartoznak, és felismerjék, hogy ezeket a közösségeket mi 

tartja össze. E gondolatmenet eredményeként a tanulók önállóan vagy tanári segítséggel össze 

tudják gyűjteni a néphez, a nemzeti kultúrához való tartozás legfontosabb alapértékeit. 

Fontos, hogy megértsék, az íratlan szabályok norma- és kultúraközvetítő szerepét. 

A leckéhez kapcsolódó tankönyvi és munkafüzeti (53–54. oldal) feladatok változatos  

tevékenységeket kínálnak a téma feldolgozásához. 

19. Jogok és kötelezettségek (105–108. oldal) 

Az állampolgári ismeretek témakör egyik alappillére az emberi és  állampolgári jogok és 

kötelezettségek ismerete. Mint tudjuk, a tanulásban akadályozott tanulók jogaikat kevésbé 

tudják érvényesíteni, könnyen befolyásolhatók, így gyakran kerülnek méltánytalan, 

kiszolgáltatott helyzetbe. A lecke feldolgozása során az emberi jogok széles körének 

megismerésével tudatosulhat bennük az emberi méltóság fogalma és tisztelete. Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: 55. oldal 1.  

  



NT-98748 Tö rté n e l e m  8. –  Ta n á ri  k é z i k ön yv 
 

 
31 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

Az emberi jogok rendszerének kiépülését bemutató táblázatot (tk. 106. oldal) nem kérjük 

számon a tanulóktól, de érdemes időt szánni rá, hogy alaposabban megbeszéljük velük. A 

táblázat rendszerezi az emberi jogok alapvető típusait, és példákon keresztül részletezi azokat. 

A bővülés időrendi bemutatásával a tanulók azokat az alapvető történelmi és társadalmi 

összefüggéseket fedezhetik fel tanári segítséggel, amelyek az újonnan megjelenő jogokat 

életre hívták. A táblázatban felsorolt emberi jogok tartalmának megértését életből vett 

konkrét helyzetek, példák összegyűjtésével segíthetjük.  

Differenciálás lehetősége: A tanulók elkészíthetik a tankönyvi táblázat képes változatát saját 

rajzok vagy újságokból, internetről gyűjtött képek felhasználásával. Kapcsolódó munkafüzeti 

feladat 55. oldal 2. 

Források felhasználása 

A leckéhez kapcsolódó témákkal kapcsolatban gazdag forrásanyag található az interneten. A 

tanulók internetes kutatómunka keretében prezentációt készíthetnek. Javasolt témák: Emberi 

jogok egyetemes nyilatkozatának elfogadása; emberjogi aktivisták és tevékenységük; 

katonaság a polgári védelem szolgálatában stb.  

20. A gyermekek és a tanulók jogai (109–111. oldal) 

A lecke feldolgozására a tanmenetjavaslat két tanórát ajánl. Érdemes az első órában a 

gyermekjogokkal, a másodikban pedig a tanulói jogokkal és kötelezettségekkel foglalkozni. 

Mindkét téma közvetlenül érinti a tanulókat, személyes élményeikre, tapasztalataikra 

építhetünk a feldolgozás során. A fejlesztés fókuszában a szociális kompetencia – 

éntudatosság, önszabályozás, empátia, társas készségek – fejlesztése áll. A tanóra 

tervezésekor érdemes végiggondolnunk, hogy tanulóink esetében szűkebb-tágabb 

környezetükben nem sérülnek-e a leckében felsorolt gyermekjogok. Ebben az esetben 

kerüljük a személyes példák, élmények beemelését a tanóra menetébe. 

A tankönyv a gyermekjogokból tíz, a tanulók által is értelmezhető jogot mutat be, amelyek 

értelmezését színes piktogramok is segítik (tk. 109. oldal). Többféle módon felhasználhatók:  

Emlékezet, figyelem fejlesztése: puzzle, memóriajáték, kép–tartalom párosítás stb. 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 57. oldal 1a. 

Kommunikáció fejlesztése 

A kis képek alapján a tanulók fogalmazzák meg, hogyan értelmezik, mit gondolnak azokról a 

jogokról, amelyekre a rajzok utalnak. Ezt követően a jogokhoz kapcsolódóan gyűjtsenek olyan 

élethelyzeteket, amelyekben kiszolgáltatottakká válhatnak a gyermekek. Vitassák meg, 

hogyan kerülhetők el ezek a helyzetek, és kiknek a feladata lehet a gyermekek védelme. 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 57. oldal 1b és 58. oldal 2. 

Az UNICEF tevékenységének bemutatása a tankönyvi szövegrész (110. oldal) és 

internetes keresés alapján, erről készülhet tabló, ppt vagy kiselőadás. 
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Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A tanulók kigyűjtik és csoportosítják az iskolai házirendben rögzített diákjogokat és 

kötelezettségeket. Az összegyűjtött kötelezettségeket rangsorolhatják aszerint, hogy 

mennyire könnyű vagy nehéz betartani őket. 

Differenciálás lehetőségei: A tanulók csoportot alkotva javaslatot fogalmaznak meg a 

házirend módosításával kapcsolatban, egy másik csoport a házirend alapján elkészíti az osztály 

saját szabálygyűjteményét. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 58. oldal 3. 

Gyermekmunka a világban (olvasmány, 111–112. oldal) 

Az olvasmány szövege és képei alapján beszélgessünk a tanulókkal arról, hogy vajon miért 

kényszerülhet arra egy gyerek, hogy dolgozzon. Az olvasmány feldolgozását követően vitassuk 

meg a tanulókkal, hogy miért válik a gyerekek hátrányára, ha nem járhatnak iskolába, milyen 

következményekkel jár ez hosszú távon a gyerekek és családjaik számára. 

21. Politikai rendszerek, államformák (113–116. oldal) 

A lecke feldolgozásakor bátran építhetünk a tanulók előzetes tudására, hiszen történelmi 

tanulmányaik során már találkoztak különböző politikai rendszerekkel és államformákkal, 

illetve a demokráciákra jellemző népképviseleti formákkal. A tanmenetjavaslat két órát ajánl 

a téma feldolgozására. Ezért ezeket az órákat a meglévő ismeretek szélesítésére, a tanultak 

rendszerezésére, szintetizálására érdemes fordítani.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A diktatúra és a demokrácia, illetve a monarchia és a köztársaság összehasonlítása, 

legfontosabb megkülönböztető jegyeik összegyűjtése. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 59. 

oldal 2., 3.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók internetes kutatómunka alapján bemutatják Európa 

országait és azok államformáit. Az elkészített tablón az államforma mellett nevezzék meg az 

uralkodót vagy az államfőt, az ország fővárosát, és jelenítsék meg az állam zászlóját is. 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 60. oldal 5. 

Kommunikáció, olvasás-szövegértés fejlesztése 

Az önálló szövegértés, információfeldolgozás fejlesztéséhez jól használható a tankönyv 115. 

oldalán található választási hirdetmény. A tanulók tanári segítséggel értelmezzék a plakátot és 

önállóan gyűjtsék ki a legfontosabb információkat, adatokat (időpontok, érintettek stb.). 

A kommunikáció fejlesztéséhez szintén jól használható a tk. 115. oldalán található grafika is. 

A tanulók fogalmazzák meg saját szavaikkal, milyen módon kapcsolódik a grafika a 

választásokhoz.  
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22. A demokratikus Magyarország (117–119. oldal) 

A tanulók a korábbi leckékben már tanultak a hazánkban végbemenő demokratikus  

átalakulásról. A 22. és 23. leckében a demokratikus működést és az ahhoz kapcsolódó 

alapfogalmakat ismerhetik meg a tanulók. A tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma 

feldolgozására.  

Időbeli tájékozódás fejlesztése 

Az új ismeret feldolgozását követően a tanulók a rendszerváltoztatás előtti és utáni 

Magyarország társadalmi berendezkedését összehasonlítva fogalmazzák meg azokat a 

legfontosabb változásokat, amelyek a demokratikus átalakulás során végbementek.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A rendszerváltoztatás előtti és utáni jellemzők összehasonlítását különböző szempontok 

megadásával segíthetjük: társadalmi berendezkedés, parlamenti választások, nemzeti 

jelképeink stb. 

A jogállami működés szempontjából kulcsfontosságú, ám tanulóink számára nem 

biztos, hogy könnyen érthető a hatalmi ágak függetlensége. A három hatalmi ágat három 

piktogrammal jelöltük, hogy legyen olyan vizuális segítség, amelyhez köthető a tartalom. A 

függetlenség jelentőségét olyan történelmi fogalmakon keresztül tudjuk világossá tenni a 

tanulók számára, amelyek a diktatúra korszakára voltak jellemzőek, például: koholt vádak, 

koncepciós perek, „kék cédulás” választás. 

Források használata, kutatómunka 

A tanulók internetes kutatómunka alapján bemutatót készítenek a köztársasági elnöki 

funkcióval kapcsolatban: kik voltak a harmadik magyar köztársaság államfői, egy kiválasztott 

államfő életútjának, tevékenységének bemutatása stb. 

23. A magyar állam működése (120–124. oldal) 

A lecke a rendszerváltoztatás után kialakult demokratikus működés megismerésében a 22. 

lecke folytatása. Feldolgozására a tanmenetjavaslat két tanórát ajánl.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A lecke bevezetéseként érdemes a tanulókkal áttekinteni konkrét példák bemutatásán 

keresztül, hogy mi a különbség a helyi és az országos ügyek között. A tanulók csoportban 

dolgozva közösen ötletelve gyűjthetnek példákat. A feladatvégzéshez a több támogatást 

igénylő tanulók a tanár által megadott példákat válogatnak szét aszerint, hogy melyik 

ügytípusba tartoznak. 

Differenciálás lehetősége: A tanulók tanári felvetés alapján a hétköznapi életből vett 

különböző problémahelyzeteket elemeznek, közösen keresve rá megoldásokat. 
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Problémamegoldás közben mérlegelik, hogy helyi vagy országos ügyről van-e szó (pl. a falu 

óvodájának a tetejét megrongálta a vihar; jó lenne, ha minden óvodás egészségesen étkezne). 

A helyi és országos ügyek közötti különbség tisztázását követően a tanulók vitassák 

meg tanári segítséggel, hogy az egyes ügytípusokról milyen szinten és kik döntenek, hogyan 

tudják a választópolgárok biztosítani, hogy számukra kedvező, a többség érdekeit szem előtt 

tartó döntések szülessenek. 

A magyar választási rendszer és a parlamenti mandátumok elosztásának megismerése 

után a tanulók nézzenek utána az interneten vagy más forrásból, ki lakóhelyük országgyűlési 

képviselője, és mely párt/pártok jelöltjeként indult a választásokon. A tk. 120. oldalán 

található szavazólap alapján a tanulók fogalmazzák meg, hogy a demokratikus berendezkedés 

mely jellemzőjét reprezentálja a kép. A pártjelvények megfigyelését követően felmerülhet a 

választási szövetség fogalma – érdemes a tanulókkal megvitatni, mit gondolnak, miért lehet 

előnyös a pártoknak ez a fajta együttműködés. A parlamenti mandátumok elosztásához 

kapcsolódik a munkafüzet 63. oldalának 2. feladata. A táblázat adatait elemezve a tanulók 

fogalmazzanak meg igaz és/vagy hamis állításokat a pártok erősorrendjével kapcsolatban, 

majd a feladat utasításának megfelelően színezzék ki a kördiagramot.  

A tanulók a kormány megalakulásának és összetételének megismerését követően 

nézzenek utána az interneten, ki a magyar kormány vezetője, és milyen szaktárcák miniszterei 

alkotják a kormányt. A témához kapcsolódó munkafüzeti feladat: 64. oldal 3. 

Az igazságszolgáltatás rendszerének bemutatására érdemes több időt szánnunk. Az 

Országos Bírói Hivatal Bírósági iránytű című sorozatában rövid, közérthető kisfilmek állnak 

rendelkezésünkre, amelyek a tanulásban akadályozott tanulók számára is feldolgozható 

információkat tartalmaznak. Fontos, hogy a bírósági eljárás alapfogalmaival tisztában 

legyenek a tanulók, és majd nagykorú önálló állampolgárként eligazodjanak az 

igazságszolgáltatás rendszerében. 

Források használata, kutatómunka 

Az önkormányzatok működését bemutató fejezet feldolgozása fókuszáljon a települési 

önkormányzat működésével kapcsolatos ismeretek bővítésére. A tanulók tanári segítséggel 

gyűjtsenek össze képeket, dokumentumokat a helyi önkormányzat működéséről, és 

készítsenek tablót. A tablókészítéshez ajánlott szempontok: a polgármester neve, a 

polgármesteri hivatal pontos címe, önkormányzati fenntartású intézmények, önkormányzat 

által szervezett vagy támogatott események, kulturális programok stb. 

Az új ismeretek rendszerezésére, összefoglalására jól használhatók a tk.123. és 124. 

oldalán található ábrák, melyek a magyar állam és az önkormányzatok működését mutatják 

be. A tanulók újonnan megszerzett ismereteik alapján értelmezzék az ábrákat. Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: 64. oldal 5. 
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24. Média és nyilvánosság (125–128. oldal) 

A lecke nagyon sok ismeretanyagot fog lal magába, ezért a tanmenetjavaslat két órát ajánl a 

téma feldolgozására. 

Szociális kompetencia fejlesztése 

A tömegtájékoztatás eszközeinek és funkcióinak megismerése után térképezzük fel a 

tanulókkal saját médiahasználati szokásaikat: milyen eszközöket, mire használnak 

leggyakrabban. Indokolják meg, miért ezeket részesítik előnyben. Kapcsolódó munkafüzeti 

feladat: 65. oldal 1. A tanulók által a munkafüzetbe írt példákat összesíthetjük (kiegészíthetjük) 

és rangsorolhatjuk aszerint, hogy milyen népszerűek az osztály tanulóinak körében, melyeket 

használja (nézi, olvassa, hallgatja) a többség.  

A tanulók médiahasználati szokásain belül érdemes a közösségi portálok, alkalmazások 

előnyeiről és veszélyeiről is beszélgetni. A tk. 127. oldalán található ábra (Így használhatod 

biztonságosan a közösségi médiát) értelmezésével, elemzésével tudatosíthatjuk a tanulókban 

a legfontosabb használati szabályokat. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 66. oldal 3.  

Szövegértés fejlesztése 

A média mint információforrás használata több területen is nehezített lehet tanulóink 

számára. Problémát okozhat a megfelelő információforrás megtalálása és az információk 

megértése, feldolgozása. Ennek fejlesztése nem lehet egyetlen tanóra feladata, de a téma 

több lehetőséget kínál ehhez.  

A tanulók összegyűjtik, milyen forrásokból gyűjthetünk megfelelő információkat 

különböző problémahelyzetek megoldásához: például kirándulást tervezünk holnapra – 

milyen lesz az idő; vendégek jönnek a hétvégén – egy könnyen elkészíthető desszertet 

szeretnénk készíteni; szeretnénk meglátogatni a Parlamentet – nem tudjuk, hogyan jutunk el 

oda; Petőfi Sándor életéről kell fogalmazást írnom – nem tudom, hol nézzek utána.  

A hallás utáni szövegértés jól fejleszthető az interneten elérhető rövid híradórészlet, 

időjárás-jelentés vagy népszerű tudományos ismeretterjesztő videó (pl. Az orvos válaszol) 

megtekintésével. A tanulók a megértést segítő kérdések, szempontsorok segítségével, 

többszöri meghallgatás után kiemelik, összefoglalják az elhangzottakat. 

A tanulók az érdeklődési körüknek megfelelő újságok, internetes hírportálok híreit, 

tudósításait önállóan feldolgozzák és röviden ismertetik társaiknak.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A lecke célja annak tudatosítása is, hogy a tanulók a különböző hírforrásokat fenntartásokkal, 

kritikus módon kezeljék. A gondolkodási funkciók fejlesztésének fókuszában a kritikai 

gondolkodás és az önálló véleményalkotás fejlesztése áll. Fontos a média befolyásának 

tudatosítása, a tény és a vélemény közötti különbségek meghatározása.  
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A média befolyásának a tanulók számára is könnyen megérthető területe a reklámok 

világa. Reklámfilmek, -plakátok, újságokban elhelyezett hirdetések áttekintését követően 

vitassuk meg a tanulókkal, hogy véleményük szerint a bemutatott példákban milyen 

eszközökkel igyekeznek a fogyasztókat vásárlásra ösztönözni.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók régi reklámokat (újsághirdetés, plakát, film) gyűjtenek 

az internetről és összehasonlítják a mai reklámokkal. Miben változtak, mi bennük a közös  

elem? 

A tanulók elkészítik egy általuk kiválasztott termék hirdetését. 

25. Ügyes-bajos dolgaink (129–132. oldal) 

A lecke feldolgozása során praktikus, gyakorlati ismeretek elsajátítása a cél . A tanulók 

szerezzenek elemi ismereteket a személyes okmányokról, a legfontosabb okiratokról és 

igénylésük módjáról. A tanóra fókuszában a szociális kompetencia fejlesztése áll: a tanulók 

váljanak képessé saját ügyeik önálló intézésére. A tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma 

feldolgozására, így megfelelő időt biztosít a praktikus ismeretek elsajátítására.  

Szociális kompetencia fejlesztése 

A tanóra előkészítéseként szerezzük be a tanulók személyes okmányainak másolatát. (Inkább 

ezekkel dolgozzunk az órán, ne az eredetiekkel!) Ha erre nincs lehetőségünk, akkor a tankönyv 

képeit használjuk. Az új ismereteket valódi élethelyzetek modellezésével sajátítsák el a 

tanulók. 

1. Személyes adatok leolvasása, adatlapok kitöltése: A tanulók változatos feladathelyzetekben 

olvassák le okmányaikról a legfontosabb adataikat (személyi azonosítószám, kiállítás éve, 

érvényesség ideje stb.). Ha kellően begyakorolták az egyes okmányok és a rajtuk lévő adatok 

beazonosítását, akkor saját személyes adataik felhasználásával töltsenek ki különböző 

adatlapokat. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 67. oldal 1. 

2. Igénylő- és bejelentőlapok kitöltése: Az interneten elérhetőek a legfontosabb űrlapok, 

melyek a személyes okmányokkal, okiratokkal kapcsolatos hivatalos ügyintézéshez 

szükségesek. A tanulók tanári segítséggel keressék meg, töltsék le azokat. A letöltött űrlapokat 

tanári segítséggel töltsék ki saját adataikkal. Megfelelő technikai infrastruktúra hiányában a 

pedagógus által letöltött, előkészített űrlap töltendő ki a diákokkal. 

3. Elérhetőségek, címek összegyűjtése: Fontos, hogy a tanulók tudják, lakóhelyükön mit és hol 

lehet elintézni. A tanulók állítsanak össze adtabázist a lakóhelyükön működő kormányablak, 

okmányiroda és polgármesteri hivatal elérhetőségeiről (webcím, postacím, ügyfélszolgálat 

telefonszáma, ügyfélfogadási idő stb.). Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 68. oldal 5. 

4. E-ügyintézés: A tanulók tanári segítséggel keressék meg az interneten, hol tudnak 

ügyfélkapura regisztrációt készíteni saját maguknak, és tekintsék át közösen, hogy milyen 

lehetőségek vannak e-ügyintézésre a magyarorszag.hu weboldalon.  
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Időbeli tájékozódás, szerialitás fejlesztése 

A tk. 132. oldalán található rajzos ábra segítségével tekintsük át a tanulókkal a hivatali 

ügyintézés lépéseit. A lépések egymás utáni helyes sorrendjét a tankönyvben szereplő rajzok 

fénymásolt változatának sorba rendezésével, dramatizálásával  tudatosíthatjuk, 

gyakorolhatjuk a tanulókkal. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 68. oldal 4.  

V. fejezet: Pénzügyi és gazdasági ismeretek 

26. A gazdaság szereplői (136–140. oldal) 

A lecke az alapvető piacgazdasági fogalmakat és működési mechanizmusokat mutatja be. A 

tananyag feldolgozása során a tanulók számára nehézséget okozhat, hogy egy szereplő 

többféle szerepkörben lehet jelen a gazdasági életben. A feldolgozás során a legegyszerűbb 

összefüggések megértését segíthetjük a tanulók hétköznapjaiból vett példákkal. A 

tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma feldolgozására. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A leckében megjelenő összefüggések megértéséhez elengedhetetlen, hogy a tanulók 

megértsék a leckében előforduló fogalompárok jelentését és konkrét példákban azonosítani 

tudják azokat. Ezek a fogalompárok a következők:  

 termék–szolgáltatás; 

 fogyasztók–termelők; 

 kereslet–kínálat. 

A termék és szolgáltatás elkülönítéséhez kapcsolódik a munkafüzet 73. oldalán a 3. feladat, 

amely egyszerű osztályozást, csoportosítást igényel.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók önállóan gyűjtenek példákat termékre és szolgáltatásra. 

A fogyasztók és termelők fogalompár esetében fontos, hogy a tanulók megértsék: az 

elnevezés a két piaci szereplő viszonyára és az ott betöltött szerepükre utal. Ennek 

szemléltetéséhez segítségünkre lehet a Pénziránytű Alapítvány Pénzbook YouTube-

csatornáján A pénz története című animáció (lásd a linket, utolsó letöltés: 2021. 02. 19.). A film 

megtekintése után az új ismeretek elmélyítése céljából a tanulók párosítsanak egymással 

kapcsolatban álló fogyasztókat és termelőket/szolgáltatókat megjelölő kártyákat (pl. 

kutyatulajdonosok – kutyakozmetika; menyasszony – esküvői ruhakölcsönző; kisgyermekes 

család – bábszínház; kerékpárversenyző – bicikliszerviz; kilyukad a cipőnk – cipész; édesanya 

felköszöntése anyák napján – virágbolt).  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók a fenti párosításban található példákból csak a 

fogyasztók körét kapják meg, és önállóan kitalálják, ki lehet a termelő/szolgáltató párjuk.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jme0nawS0Pk
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A kereslet–kínálat alakulása és annak az árra gyakorolt hatása közötti összefüggés 

megértéséhez a munkafüzet 73. oldalának 4. feladata ad gyakorlati segítséget. A felsorolt 

példák további ötletekkel bővíthetők. A kereslet–kínálat többszempontú, piaci alapú 

végiggondolását igényli a munkafüzet 73. oldalának 5. feladata is. 

A gazdasági szereplők kapcsolatrendszerét bemutató ábra (tk. 140. oldal) elemzése 

során érdemes a tanulókban tudatosítani az állam sajátos szerepét. Az ábra alapján 

hasonlítsák össze és fogalmazzák meg a fogyasztási, illetve az erőforrások piacána k 

azonosságait és különbségeit! 

27. Mi a pénz? (141–144. oldal) 

A pénz fogalmának és funkciójának megértése elvont gondolkodást igényel. A leckében 

röviden áttekintjük a pénz kialakulásának folyamatát. A Pénzbook animációi között a pénzt 

történetét és funkcióját bemutató kisfilmek is találhatók, ezek megtekintése után a tk. 141. 

oldalán található rajzok alapján foglalják össze a tanulók a pénz fejlődésének állomásait. A 

tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma feldolgozására. 

Időbeli tájékozódás és szerialitás fejlesztése 

A tanulók megfelelő sorrendbe helyezik a pénz fejlődését bemutató rajzok másolatát , és 

önállóan megnevezik a rajzon látható fizetőeszköz típusát. Könnyítésként az önálló 

megnevezés helyett a pedagógus által elkészített szókártyákat helyezik a képek alá. 

Differenciálás lehetősége: A tanulók saját rajzos bemutatót készítenek a pénz 

fejlődéstörténetéről. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 74. oldal 1. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése  

A pénz funkciójának megértését a kisfilmen kívül a tankönyv szemléletes rajzaival tudjuk 

segíteni. Ezekből – mint minden vizuális támogatásként használt képből – készíthetünk puzzle-

kirakót, vagy nyolcelemű memóriakártyát a kép–megnevezés párosítással. Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: 75. oldal 2. 

Differenciálás lehetősége: A mindennapi életből vett különböző helyzetek csoportosítása a 

pénz életünkben betöltött szerepe szerint (pl. végigjárom a piacot, megnézem, hol mennyibe 

kerül a banán; 3500 forintért vettem egy pulóvert; a múlt hónapban elfelejtettem befizetni  a 

villanyszámlát, most pótlom; ebben a hónapban ügyes gazdálkodással megtakarítottam 20 

000 forintot). 

Kreativitás fejlesztése 

A tanulók megismerkednek a hivatalos fizetőeszközzel: a forinttal. A tanulók a 

feladatvégzéshez az eredetivel megegyező játékpénzt kapnak. Feladatuk: rendezzék sorba 

értékük szerint a bankjegyeket és pénzérméket, majd ragasszák fel őket csomagolópapírra. 

Mindegyik mellé írják oda a színét, értékét, és hogy ki van rajta. Az elkészült tablókat állítsuk 

ki a tanteremben.  
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Számolási készség fejlesztése 

A tanulók a különböző külföldi fizetőeszközök megismerése után, nézzenek utána az 

interneten néhány kiválasztott valuta napi árfolyamának, és jegyezzék föl azokat, majd 

végezzenek árfolyamátváltáshoz kapcsolódó számítási feladatokat. Például az árfolyam 

ismeretében számolják ki egy-egy terméknek a megismert valutákban megadott árát, 

forintban. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 75. oldal 3. és 4. feladat. 

28. A háztartások bevételei és kiadásai (145–148. oldal) 

A lecke feldolgozása során a családi költségvetés tervezésének legfontosabb elemeire, 

alapfogalmaira hívjuk fel a tanulók figyelmét. Fontos, hogy szert tegyenek a saját pénzügyeik 

kezeléséhez szükséges alapvető jártasságokra. Többféle, családi költségvetés tervezésével 

kapcsolatos kisfilm található az interneten, ezek közül a korábban már ajánlott Pénzbook -

animációkat érdemes megnézni a tanulókkal. A tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma 

feldolgozására. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A tanulók kis csoportokban gyűjtsék össze, milyen bevételei és kiadásai lehetnek egy 

családnak. Gondolkodásukat segíthetjük, ha pontosan meghatározzuk az egy háztartásban élő 

család összetételét (pl. nagymama, anya, apa, egy óvodás és két iskolás gyerek). Ha a 

csoportok eltérő összetételű családok bevételeit és kiadásait határozzák meg, akkor 

összehasonlíthatóvá válnak az egyes családok bevételei és kiadásai. Kapcsolódó munkafüzeti 

feladat: 76. oldal 2. 

Differenciálás lehetőségei: A tanulók előre meghatározott lista alapján csoportosítják a 

bevételeket és a kiadásokat. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 76. oldal 1.  

A tankönyv 147. oldalán található egy ábra és egy táblázat a családok fogyasztására és 

élelmiszer-kiadásaira vonatkozó statisztikai adatokkal. A tanulók ezeket elemezve 

fogalmazzanak meg a családok fogyasztási szokásaival kapcsolatos állításokat. Vitassák meg 

tanáruk segítségével, mely fogyasztási csoportokra költ a legtöbbet egy átlagos család, és mit 

gondolnak, miért ezekre. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 77. oldal 3. 

Számolási készségek fejlesztése 

A tanulók a megadott adatok alapján készítsék el egy család havi költségtervét a családtagok 

bevételével és szükségleteivel összhangban. Érdemes a tanulókkal a havi kiadások 

nagyságrendjéről is beszélgetni, illetve arról, hogy mely kiadási tételek csökkentésével tud a 

család megtakarítani. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 78. oldal 4.  

Differenciálás lehetősége: A családi költségvetés téma keretében a tanulók 

megismerkedhetnek a havi rendszeres kiadások (rezsidíjak) befizetési lehetőségével. Érdemes 

gyakorolni velük a sárga csekk kitöltését, illetve megismertetni őket az internetes bankkártyás 

fizetés legfontosabb lépéseivel.  
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Kreativitás fejlesztése 

Fenntarthatósági és pénzügyi nézőpontból egyaránt fontos, hogy a tanulók megismerjék a 

tudatos vásárlás legfontosabb szempontjait. Készítsenek tablót, amellyel felhívják a figyelmet 

a tudatos vásárlás fontosságára. A tablót rajzolhatják, vagy kivágott fotók, képek 

felhasználásával is elkészíthetik a tanulók. A feldolgozás ajánlott szempontjai például: 

„Valóban szükségem van rá?”; „Mennyi ideig fogom használni?”; „Újrahasznosított vagy 

lebomló anyagból készült?”  

29. Hogyan bánjunk jól a pénzzel? (149–152. oldal) 

Ennek a leckének tanulóink szempontjából kiemelt jelentősége van. Gondolkodási funkcióik 

nehezítettsége, befolyásolhatóságuk miatt könnyen hozhatnak könnyelmű, rossz döntéseket, 

amelyek kedvezőtlen pénzügyi következményekkel járnak. A lecke igyekszik bemutatni a 

modern pénzügyi szolgáltatások előnyeit és hátrányait: a feldolgozás során is ennek 

tudatosítására törekedjünk. Az ehhez kapcsolódó ismeretek, döntési szempontok 

átgondolását és a hétköznapi gyakorlatba való beépülését valódi élethelyzetek 

modellezésével tudjuk a leghatékonyabban segíteni. Ehhez a tankönyvben és a 

munkafüzetben is található több feladat, amelyeket a tanulókkal közösen dolgozzunk fel. A 

tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma feldolgozására. 

A helyes pénzügyi döntések meghozatala összetett gondolkodási műveleteken alapul. 

A bankok szolgáltatásainak kínálata folyamatosan változik, ezért a tanulókkal a felelős 

pénzügyi döntéseket megalapozó gondolkodásmód legfontosabb lépéseit ismertethetjük 

meg: „Mérd fel, mire van szükséged! – Tájékozódj! – Mérlegelj! – Válassz/Dönts!” 

Térbeli tájékozódás fejlesztése, internetes kutatás 

A banki szolgáltatások megismerését előkészíthetjük a következő feladatokkal: 1. A tanulók 

gyűjtsék össze az internet segítségével a Magyarországon működő bankok nevét. 2. Az 

összegyűjtött listáról válogassák ki azokat, amelyek üzemeltetnek fiókot/fiókokat 

településükön, vagy az ahhoz legközelebb levő nagyobb településen.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók a Google maps alkalmazás segítségével elkészítik a 

településükön található bankfiókok és ATM-ek (bankautomaták) térképét. 

Gondolkodási funkciók és számolási készség fejlesztése 

A banki szolgáltatások megismeréséhez, rendszerezéséhez (csoportosításához) ajánlott a 

munkafüzet 79. oldalának 1. feladata, amely lehetőséget ad arra is, hogy a banki és a postai 

szolgáltatásokat elkülönítsük, hiszen mindkét hely pénzzel kapcsolatos intézményként élhet a 

tanulók fejében.  

A lecke külön foglalkozik a bankkártyákkal kapcsolatos tudnivalókkal. A YouTube 

csatornán több, a tanulók számára is érthető videó foglalkozik a bankkártyaigénylés és a 
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bankkártyák biztonságos használata témakörrel. Ezeket feldolgozva érdemes megvitatni az 

osztályban a bankkártya előnyeit és hátrányait. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 79. oldal 2. 

A tk. 150. oldalán a két képzeletbeli (fiktív) bank ajánlatának összehasonlítása 

lehetőséget teremt a szolgáltatási díjak tartalmának megismerésére, a bankok közötti  

választás szempontjainak tudatosítására. Az előző órán készített családi költségvetés alapján 

számoljuk ki a tanulókkal, hogy az adott családnak melyik bank ajánlata éri meg jobban. 

Szociális kompetencia fejlesztése 

A tanulók beszélgessenek egymással jövőbeni vásárlási terveikről, mire gyűjtenének szívesen, 

hogyan tudnák megtakarítani, összegyűjteni a kívánt dolog árát. A személyes vágyak 

megbeszélése után a tanulók gyűjtsenek ötleteket arra, mire gyűjthet, milyen okból 

takarékoskodhat egy család. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 80. oldal 4.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése, ábraelemzés 

A tk. 152. oldalán a hitelfelvétel menetét bemutató rajz segítségével foglalják össze a tanulók 

a hitelfelvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.  

Differenciálás lehetőségei: A tanulók internetes hitelkalkulátor segítségével ellenőrizzék, 

hogy különböző célú hitelfelvétel esetén ugyanannak a felvett összegnek hogyan alakul a havi 

törlesztőrészlete. 

30. Segítség a bajban (153–155. oldal) 

A pénzügyi ismeretek fejezet zárógondolataként ebben a leckében a saját jövőnkért való 

felelősségérzet és a másokkal való szolidaritás tudatosítása kerül előtérbe.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A lecke feldolgozása során érdemes abból a gondolatból kiindulni, hogy milyen váratlan 

élethelyzetek lehetnek az egyén és a család életében. A tanulókkal közösen gyűjtsünk ezekre 

példákat, és vitassuk meg, melyik helyzet milyen anyagi következménnyel jár.  

A társadalmi gondoskodás és az öngondoskodás fogalmának és formáinak bemutatása 

után a tanulók különböző gondoskodási formákat (eseteket) csoportosítanak aszerint, hogy a 

két kategória melyikébe tartozik (társadalmi gondoskodás vagy öngondoskodás). Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: 81. oldal 1. 

Fontos, hogy a tanulók megértsék, hogy az öngondoskodás hosszú távú, tudatos  

pénzügyi felkészülés a jövőre. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 81. oldal 2. 

Differenciálás lehetőségei: A tanulók öngondoskodást népszerűsítő plakátot készítenek, 

amelyben összefoglalják a megismert formákat, célokat és előnyöket. Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: 81. oldal 3. 

Az öngondoskodás sajátos formája a biztosítás. A téma bevezetéseként ajánlott a 

Zseton Tv YouTube-csatornáján a Zseton Percek biztosítással foglalkozó videóját megnézni. 
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Ezt követően beszéljük meg a tanulókkal, hogy milyen biztosítási típusokról esett szó a 

filmben, melyik milyen kár megtérítéséhez nyújt segítséget stb. Kapcsolódó munkafüzeti 

feladat: 82. oldal 4.  

Olvasás és szövegértés fejlesztése 

A társadalmi összefogás, szolidaritás fontosságára a civil szervezetek munkájának 

bemutatásán keresztül hívhatjuk fel a tanulók figyelmét. A Zseton Percek Jótékonykodással 

foglalkozó epizódja röviden, érthetően mutatja be a rászorulók megsegítésének lehetőségeit. 

A tankönyv 156. oldalán található Fogjunk össze, segítsünk egymáson! című 

olvasmány részletesen bemutatja a civil szervezetek adománygyűjtésben és -továbbításban 

betöltött szerepét. A szöveg feldolgozását követően a tanulók az olvasmány végén található 

táblázatból kiválasztott adománygyűjtő szervezet honlapjáról tájékozódjanak annak 

legfontosabb tevékenységéről. 

VI. fejezet: A munka világa 

31. A munka szerepe az ember életében (160–162. oldal) 

Szociális kompetencia fejlesztése 

A fejezet és a lecke bevezetéseként érdemes a tanulók munkával és a munka világával 

kapcsolatos élményeiről, ismereteiről beszélgetnünk. A beszélgetésre való ráhangolódásként 

meghallgathatjuk a 100 Folk Celsius együttes Vár a munka című, vagy Tizenhat tonnát raksz… 

kezdetű dalt. A beszélgetés témája lehet: Mit gondolnak a tanulók a munkáról?; Hogyan 

viszonyulnak ők a munkához, várják-e, hogy dolgozhassanak?; Mit tartanak a világ legjobb 

munkájának? stb. A beszélgetés során a tanulókkal közösen gyűjtsük össze a munka 

legfontosabb jellemzőit. A tanulók tekintsék meg a tk. 160. oldalán lévő képeket, és 

fogalmazzák meg, miért állíthatjuk, hogy a munka másoknak hasznos tevékenység. 

Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 86. oldal 1.  

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A tanulók csoportban dolgozva gyűjtsenek össze, írjanak le minél több foglalkozást. Ezt 

követően csoportosítsák azokat, hogy szellemi vagy fizikai munkát igényelnek-e. Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: 86. oldal 2.  

A gazdasági ágazatok megismerése után a tanulók az előzően összegyűjtött 

foglalkozásokat sorolják be abba a gazdasági ágazatba, ahova tartozik. Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: 87. oldal 3.  

A tanulók írják össze, hogy a családjukban ki milyen házimunkát végez és milyen 

rendszerességgel. Tanári segítséggel számolják ki, mennyi időt töltenek a családtagok 

házimunkával. Ezt követően elemezzék a tk. 162. oldalán lévő kördiagramot, és állapítsák meg, 
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melyik házimunkával töltjük el a legtöbb időt. Hasonlítsák össze a tankönyvi adatokat a saját 

számításaikkal. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 87. oldal 4.  

A tanulók tekintsenek meg egy videót egy önkéntes csapat munkájáról (pl. az Egis 

Gyógyszergyár kollektívájának kisfilmjét – lásd a linkeknél), és a filmből gyűjtsék ki, milyen 

tevékenységeket végeztek az önkéntesek. Majd tanáruk segítségével vitassák meg, miért volt 

hasznos ez a munka a megsegített személyeknek/intézményeknek, illetve maguknak az 

önkénteseknek. 

32. A munkaerőpiac szereplői és működése (163–165. oldal) 

A tanmenetjavaslat a téma feldolgozására két órát ajánl. Az egyik órán érdemes a pálya - és 

szakmaismeretre helyezni a hangsúlyt, a másik órán pedig a munkaerőpiaci szereplők 

kapcsolatára. 

Gondolkodási funkciók fejlesztése 

Fontos, hogy a tanulók megértsék: a munkaerőpiacon is a kereslet és a kínálat elve működik. 

Ennek felismerését élethelyzetek modellezésén keresztül segíthetjük a legjobban, amikor a 

tanulóknak saját maguknak kell végiggondolniuk a keresleti oldal igényeit, illetve a kínálati 

oldal lehetőségeit. Mindkét feladat – a leckében feldolgozandó munkaerőpiaci ismereteken 

túl – a tanulók számára fontos pályaorientációs, pályaismereti elemeket is tartalmaz. Ennek 

részeként a tanulók ismerkedjenek meg a munkavállalói kötelezettségekkel is.  

1. Keresleti oldal igényei: A tanulók csoportokban dolgozva határozzák meg, hogy a 

munkaadóknak milyen munkavállalókra van szükségük az alábbi esetekben: a városi kórház 

gyermekosztállyal bővül; a helyi önkormányzat új óvodát épít; a Takács család úgy döntött, 

vendéglőt nyit a főtéren stb. A munkavállalók megnevezésekor a tanulók indokolják, milyen 

igények, feladatok elvégzése miatt szükséges az alkalmazásuk. 

2. Kínálati oldal lehetőségei: A tanulók csoportokban dolgoznak, különböző szakképesítésű 

munkavállalók elhelyezkedési lehetőségeit párosítják (pl. villanyszerelő – iskolai gondnok, 

szakács – munkahelyi menza, jegyszedő – városi mozi, programozó – Facebook). 

3. Munkavállalói kötelezettségek: A tk. 164. oldalán, a keskeny hasábban található felsorolás 

megismerése után, a tanulók a különböző munkahelyen előforduló helyzetekről állapítsák 

meg, melyik munkavállalói kötelezettség megszegéséről van szó (pl. elkésik a munkahelyről; 

megkéri a kollégáját, hogy csinálja meg helyette a munkát; nem tetszik a munka, amit a főnök 

rábízott, úgy dönt, nem végzi el stb.) 

A tanulók az állam munkaerőpiaci szerepvállalásának megismerése után nézzenek 

utána az interneten, hogy a lakóhelyükön milyen munkaközvetítői szolgáltatás érhető el, és 

mit kínálnak a munkavállalóknak. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 88. oldal 3. 
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Differenciálás lehetőségei: A tanulók utánanéznek az interneten, hogy az álláskeresők részére 

mennyi ideig, milyen összegben biztosít pénzbeli ellátást az állam.  

33. Álláskeresés a gyakorlatban (166–168. oldal)  

A tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma feldolgozására. Az új ismeretek feldolgozását 

követően biztosítsunk megfelelő időt a személyes kompetenciák fejlesztésére.  

Szociális kompetencia fejlesztése 

1. Önismeret fejlesztése: Mivel a sikeres álláskeresés feltétele a helyes önismeret és a reális 

célkitűzés, érdemes a leckét egy önismereti feladattal bevezetni. A tanulók összegyűjthetik az 

erősségeiket és azokat a tulajdonságaikat, amelyekről úgy gondolják, fejleszteniük kell. Ne 

használjuk az elterjedt „gyengeségek” kifejezést, helyette inkább a „fejlesztendő 

tulajdonságok” kifejezést. Szintén jó önismereti feladat lehet a tk. 166. oldalán található 

munkavállalói kompetenciák listájának áttekintése abból a szempontból, hogy mennyire 

tartják erősségeiknek a listán szereplő kompetenciákat a tanulók.  

A tanulók ugyan kevés munkahelyi tapasztalattal rendelkeznek, de fontos, hogy kialakuljon 

bennük a saját jövőjükről való gondolkodás, tervezés képessége. Az önismeret fejlesztése 

keretében beszélgessünk el velük arról, hogy milyennek képzelnek el egy jó munkahelyet, mit 

várnak egy jó munkahelytől. 

2. Álláshirdetés keresése: A tanulók különböző forrásokból keressenek olyan 

álláshirdetéseket, melyekben a továbbtanulási szándékuknak megfelelő szakképzettség 

szükséges. Gyűjtsék össze, hol, milyen feltételekkel keresnek munkaerőt. Kapcsolódó 

munkafüzeti feladat: 90. oldal 1., 2. és 91. oldal 3. 4. 

3. Álláspályázat készítése: A tanulókkal nézzük meg közösen a Pénzbook Mi az álláskeresés 

folyamata? című videóját (lásd a linkeket). Az álláspályázat elemeinek megismerése után a 

tanulók tanári segítséggel készítsék el saját önéletrajzukat és motivációs levelüket.  

4. Állásinterjú: A YouTube csatornán több állásinterjúval kapcsolatos videó elérhető. Ezek 

többsége felhívja a figyelmet a helyes és helytelen viselkedési formákra. A videók 

megtekintése és megbeszélése után a tanulók dramatikus szerepjáték keretében gyakorolják 

be a helyes részvételi formákat (megjelenés, köszönés, szóhasználat stb.). 

34. Munkába állás (169–171. oldal) 

A tanmenetjavaslat két órát ajánl a téma feldolgozására. Az egyik órát érdemes a 

munkaszerződések megbeszélésére, értelmezésére fordítani, a másikat pedig 

munkaviszonyhoz kapcsolódó helyzetek megjelenítésére. 
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Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A tanulók megismerkednek a munkaviszony, a munkaszerződés fogalmával és az azokhoz 

kapcsolódó gyakorlati ismeretekkel. A munkafüzet 92. oldalán található 1. feladat valódi 

élethelyzet modellezésén keresztül ismerteti meg a tanulókat a munkaszerződés legfontosabb 

formai és tartalmi elemeivel, és egyben jó lehetőséget ad a személyes okmányokról korábban 

(pl. a 25. leckében) tanultak átismétlésére. 

Fontos gyakorlati tudnivaló a nettó és a bruttó bér közötti különbség! A tk. 170. oldalán 

található kördiagram elemzése során megérthetik a tanulók a kétféle bértípus közötti  

különbséget, megismerik azokat a járulékokat, amelyek megfizetése minden munkavállaló 

kötelezettsége. 

Differenciálás lehetősége: A tanulók számológép használatával számítsák ki, hogy eltérő 

bruttó jövedelmek esetén mennyi nettó bért kap meg a munkavállaló. 

Fontos, hogy a tanulókban tudatosítsuk a munkavédelmi előírások szigorú betartását 

és a munkavédelmi felszerelések, eszközök rendszeres használatát. Az ezekre vonatkozó 

piktogramokat a munkahelyen jól látható módon kell elhelyezni. [A teljes lista 2/1998. (I. 16.) 

MüM rendelet, A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 

rendelet mellékleteiben megtalálható.] A munkavédelmi tudnivalók játékosan elsajátíthatók 

ezeknek a jeleknek a segítségével. Felhasználásukkal készíthetünk villámkártyát, 

memóriakártyát. A tanulók összegyűjthetik, hogy a védőruházat különböző elemei 

(védőszemüveg, lábvédő, hallásvédő stb.) mely szakmák vagy munkakörök betöltése esetén 

lehetnek szükségesek. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 94. oldal 2. 

Differenciálás lehetőségei: A tk. 171. oldalán a biztonságos anyagmozgatást bemutató 

folyamatábra szerint emeljenek meg a tanulók egy közepesen nehéz tárgyat. (Fokozottan 

ügyeljünk a fegyelmezett feladatvégzésre a sérülések elkerülése érdekében!) 

Internetes kutatás, információgyűjtés 

A tanulók nézzenek utána az interneten, hogy a diákok számára milyen nyári 

munkalehetőségeket hirdetnek meg lakóhelyükön vagy annak körzetében. Gyűjtsék össze a 

jelentkezés módjára és az alkalmazás feltételeire vonatkozó információkat. 

35. Munkavállalói érdekvédelem (172–174. oldal) 

Szociális kompetencia fejlesztése 

A tanulók csoportokban dolgozva gyűjtsenek példát munkahelyen előforduló konfliktusokra, 

problémákra. Az összegyűjtött példákat csoportosítsák aszerint, hogy egyéni vagy a 

munkavállalók szélesebb körét érintő problémáról van-e szó. Majd vitassák meg tanári 

segítséggel, hogy ezeknek a konfliktus- vagy problémahelyzeteknek milyen megoldásai 

lehetnek. 
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Gondolkodási funkciók fejlesztése 

A tanulók válasszanak ki egy ágazati szakszervezetet. Ezután vitassák meg tanári segítséggel, 

hogy ez a szakszervezet milyen feladatokat láthat el a dolgozók érdekeinek védelmében. A tk. 

172–173. oldalán található képek áttekintése jó kiindulás lehet a  beszélgetéshez. Kapcsolódó 

munkafüzeti feladatok: 95. oldal 1. és 2.  

Kommunikáció fejlesztése 

1. Olvasás, szövegértés fejlesztése: A tk. 173. oldalán található a Május 1. – a munka ünnepe 

című olvasmány, amelynek önálló feldolgozását követően a tanulók saját szavaikkal 

összefoglalják május elseje rövid történetét. 

2. Önálló szövegalkotás: A tanulók a tk. 174. oldalán található rajzhoz kapcsolódva rövid 

történetet írnak egy munkajogi vitáról. Kapcsolódó munkafüzeti feladat: 96. oldal 3. 
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4. AJÁNLOTT TOVÁBBI SEGÉDANYAGOK 

Korabeli fényképek, filmhíradók 

 https://fortepan.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 https://filmhiradokonline.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

Történelmi cikkek, érdekességek 

 https://mult-kor.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 http://www.rubicon.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 https://zanza.tv/tortenelem (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

1956 

 http://www.rev.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

Az Európai Unióról oktatási segédanyagok 

 https://europa.eu/learning-corner/home_hu (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

Gyermekjogok 

 https://unicef.hu/gyermekjogok (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 https://hintalovon.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

Internetbiztonság 

 https://saferinternet.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

Bírósági iránytű 

 https://birosag.hu/birosagi-iranytu (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 https://www.youtube.com/results?search_query=B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi+ir

%C3%A1nyt%C5%B1 (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

Pénzügyi, gazdasági ismeretek 

 https://penziranytu.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jme0nawS0Pk (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 https://www.youtube.com/channel/UCclsOStXoFnRunJ-3wtUrFg  

(utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 https://www.youtube.com/results?search_query=zseton+percek  

(utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 https://www.pontvelem.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

  

https://fortepan.hu/
https://filmhiradokonline.hu/
https://mult-kor.hu/
http://www.rubicon.hu/
https://zanza.tv/tortenelem
http://www.rev.hu/
https://europa.eu/learning-corner/home_hu
https://unicef.hu/gyermekjogok
https://hintalovon.hu/
https://saferinternet.hu/
https://birosag.hu/birosagi-iranytu
https://www.youtube.com/results?search_query=B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi+ir%C3%A1nyt%C5%B1
https://www.youtube.com/results?search_query=B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi+ir%C3%A1nyt%C5%B1
https://penziranytu.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=Jme0nawS0Pk
https://www.youtube.com/channel/UCclsOStXoFnRunJ-3wtUrFg
https://www.youtube.com/results?search_query=zseton+percek
https://www.pontvelem.hu/
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Fenntarthatóság 

 https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

Civil szervezetek 

 https://adjukossze.hu/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

Munkaügyi ismeretek 

 https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/employment-

contracts/teenage-workers/index_hu.htm (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 Az Egis Gyógyszergyár önkénteseinek kisfilmje (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 

 Mi az álláskeresés folyamata? (Pénzbook) (utolsó letöltés: 2021. 02. 19.) 
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https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/employment-contracts/teenage-workers/index_hu.htm
https://hu.egis.health/onkentes-munka
https://www.youtube.com/watch?v=bBpU1jqk0Kw

