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Helyünk és szerepünk a mai magyar oktatási rendszerben
A XXI. század új kihívásai az oktatási rendszerrel kapcsolatban
Oktatás
Az elmúlt évszázadokban a tudás megkérdőjelezhetetlen forrása az iskola volt, ahol az információ mennyiségét és minőségét is szigorúan meghatározták. Napjainkban ellenőrizetlen minőségű, korlátlan mennyiségű információ bombázza a fiatalokat. A táguló világ (internet, média) válogatás nélkül ontja az ismereteket és ad viselkedési mintákat. A tanár feladata tehát
nem csupán a tudásanyag közlése, hanem az értékközvetítés, kritikai gondolkodás, szelektálás, rendszerezés képességének elsajátíttatása.
Nevelés
A magyar oktatást az elmúlt korokban a tekintélytisztelő, szigorú porosz iskolamodell határozta meg. Az érzelmi nevelés színtere a család, a szűkebb társadalmi környezet, az egyházi
közösség volt. Az értékrend mindenki számára egyértelmű viselkedési, erkölcsi elvárásokat
jelentett. Napjaink értékrendje zavaros, számos egymásnak feszülő norma figyelhető meg. A
család, társadalom nem tudja, gyakran nem is akarja betölteni értékformáló szerepét, hiszen
sokszor a család is bizonytalan a követendő társadalmi szabályok terén. Társadalmi elvárás,
hogy az iskola adjon mintát, szocializáljon, alakítsa ki a tanulókban a szilárd normarendszert.
A fenti változások az alábbi elvárásokat támasztották
 Tananyag helyett a készségek, képességek, kompetenciák oktatása
 Nevelés szerepének növekedése, értékközvetítés
 Motiválás
Iskolánk sajátosságából következő problémák
Iskolánk, megyénk egyik legnagyobb múltú oktatási intézménye.
Az oktatást a pálosok a XVII. században kezdték meg, akiket a piaristák követtek. Érettségiztetési jogot és nyolcosztályos főgimnáziumi rangot 1891-ben kapott az intézmény, így
működött az 1948-as államosításig. Ezután négyosztályos gimnázium lett, melyhez 1971-től
egészségügyi szakközépiskolai képzés társult. Az 1990/91-es tanévben az országban elsőként
indíthattunk hat évfolyamos gimnáziumi osztályt, majd az 1994/95-ös tanévben két tannyelvű
idegenforgalmi szakközépiskolai képzést, azt követően angol nyelvi előkészítő osztályt is
kínáltunk, majd érettségire épülő idegenforgalmi és egészségügyi szakképző osztályokat is
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indítottunk. A tanulóink száma elérte a 740 főt, az osztályok száma a 25-öt, és büszkék voltunk arra, hogy iskolánk számos neves embert adott hazánknak. Ezért szembeötlő a gyors
hanyatlás.
1990 után egymás után zártak be az üzemek. A mezőgazdaság képtelen volt felszívni a
munkanélküli tömeget. A beiskolázási körzetünket elhagyta az aktív korú, dolgozni akaró
lakosság. A XXI. századba egy fogyó, elöregedő, marginalizálódó térség lépett át. A negatív
tendenciák szűkítették - tanulóink száma 2017. október 1-jén 314 fő-, ugyanakkor színvonalában, motiváltságában gyengítették beiskolázási bázisunkat.
A fenti változások a következő problémákat vetették fel:
 Csökkenő tanuló létszám
 Növekvő lemorzsolódás, romló tanulmányi eredmények

Tanáraink egyre kevésbé tudnak megfelelni az új kihívásoknak. Tantestületünk átlag életkora 46 év. A korábbi motivált, támogató környezetből kikerült diákok kisebb módszertani
arzenált igényeltek a pedagógustól. Napjaink tanárának tudatosítani kell, hogy megváltozott a
szerepük, és az új szerep új módszertant követel.
A fenti változások a következő problémákat vetették fel:
 Az oktatásról a hangsúly lassan a nevelés irányába tolódik, amely változással a tanárok egy része nem ért egyet, vagy nem képes ennek megfelelni.
 A tanárok oktatási, nevelési hatékonysága hanyatlik. Sikertelenség, kiégés.

Célcsoportok azonosítása
A fentiek alapján egyértelmű, hogy a jelenleg tapasztalható problémákon csak akkor tudunk
úrrá lenni, ha több területen is beavatkozunk, és módosítjuk eddigi tevékenységünket.
1.) Elsődleges beavatkozás a tanulóink, főleg szakgimnazistáink körében szükséges.
2.) Pedagógusok részéről is elengedhetetlen az azonosulás az új feladatokkal, kihívásokkal
3.) Jövőbeli diákjaink (Együttműködési megállapodást kötöttünk a Sárospataki Tankerületi Központtal)
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4.) Mindazok az intézmények, alapítványok, akik céljaink megvalósításában segítségünkre lehetnek (Együttműködési megállapodást kötöttünk a Sátoraljaújhelyi Városi
Könyvtárral, a PIM – Kazinczy Ferenc Múzeummal, a Sátoraljaújhelyi Városvédő és
Szépítő Egyesülettel. Rendszeresen összehangoljuk munkánkat a PIM – Magyar
Nyelv Múzeumával, a Sátoraljaújhelyi Rotary Klubbal)

Célok meghatározása
1. Pedagógusokkal szemben támasztott igények
Az új kihívásoknak megfelelő pedagógusközösség kialakítása. Belső és külső képzések
szervezése, amely módszertani segítséget nyújt a pedagógusoknak. Elsősorban a motiválás, konfliktuskezelés, különös figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás területén kell megújulnunk, de tanulási módszerek közvetítése, alapvető tanulást segítő
kompetenciák elsajátíttatása is feladatunk. Fontos feladat a nevelő testület számára a
közös célok, értékek tudatosítása, amely kialakítása megkívánja a közösségépítést. A
közösségépítés hatékony formája a közös programok szervezése.
2. Tanulókkal szemben támasztott elvárások
Hiányosan szocializált tanulók neveltetési szintjének javítása, konfliktushelyzetek
csökkentése, tolerancia kialakítása. A diákok tanulási sikertelenségének csökkentése.
Hatékony tanulási módszerek elsajátítása, tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. Jövőkép, tanulás iránti motiváció kialakítása. Igény kialakítása a szabadidő hasznos eltöltésére.
3. Az iskola, fenntartó által meghatározott elvárások
a.) A beiskolázási mutatók javítása. Az elmúlt időszakban a csökkenő demográfiai
mutatók miatt egyre kevesebb tanuló iratkozott be iskolánkba. Ezért fontos, hogy
az általános iskolások és a középiskolások (érettségire épülő szakképzés) körébe
népszerűsítsük iskolánkat, tanórai, tanórán kívüli lehetőségeinket.
b.) Lemorzsolódás csökkentése. Jelenleg tanulóink közel 25%-a lemorzsolódással veszélyeztetett. Az iskola elhagyók főleg tanulási sikertelenség miatt hagyják el az
iskolát, de nő azoknak a száma, akik a tankötelezettség teljesítése után döntenek
úgy, hogy nem folytatják tanulmányaikat.
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4. Partnereink által megfogalmazott igények
a.) Helyi társadalom (szülők, munkaadók) elvárása a hatékony, a XXI. sz. igényeinek
megfelelő, a munkaerőpiacon hasznosítható tudással, képességekkel, neveltetéssel
felvértezett diákok képzése.
b.) Általános és középfokú iskolák a közös programokon keresztül a saját oktatásinevelési munkájuk megerősítését, színesítését várják.
c.) Környezetünk kulturális intézményei, egyesületei, alapítványai a kultúra iránt érdeklődő, az önművelődés igényével rendelkező fiatalok képzése.

Az elsajátítandó tananyag tartalom
A tananyag meghatározásakor figyelembe vettük az informális, nem formális tanulás által
szerintünk leginkább közvetíthető, élmény pedagógia keretei között megszerezhető, kompetenciafejlesztésére alkalmas, tanórai keretek között hasznosítható tartalmakat.
A tananyag tartalom a történelem tantárgy XX. századi tananyagához, valamint az etika, vizuális kultúra, kultúr-és vallástörténet tantárgyakhoz kapcsolódik. A konkrét tananyag Sátoraljaújhely XX. századi helytörténete, különös tekintettel a trianoni tragédiára és következményeire, a két világháború közötti életmód, zsidó – keresztény együttélés, művelődéstörténet

Miért esett a választásunk a helytörténetre?
-

Mert Sátoraljaújhely egy olyan több, mint 750 évre visszatekintő város, amelynek XX.
századi történelme kicsiben bemutatja országunk minden sorsfordulóját.
Mert iskolánk egy olyan több, mint 225 éves iskola, amely mindig büszkén merített
múltjából, és ápolta nagy elődjeinek emlékét.
Mert érdekes lehet a velünk élő történelem, és így könnyebb a tanulók motiválása.
Mert testközelbe hozhatjuk az elmúlt évszázad eseményeit, értékeit, érzéseit, és ezzel
segíthetjük a formális oktatás tananyagának elmélyítését.
A helytörténeti feldolgozások és forráskiadványok a felvilágosodás óta segédanyagul
szolgálnak az iskolai oktatásnak is; ma elsősorban a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek előírásai nyomán.

Mire jó a helytörténet?
-

Az érzelmi kötődés kialakítására
A helytörténeti kutatás, a lakó- és munkahely, az egykori iskola múltjának feltárásával
erősíti a szűkebb környezetünkhöz való kötődést, ez által erősíti az összetartozás érzését, a hazaszeretet elmélyítését.
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-

A történelem iránti érdeklődés felkeltésére, a spontán érdeklődés kielégítésére
Fraknói Vilmos már 1864-ben, a megyei monográfiák tervezetében utalt arra, hogy a
történelem iránti érdeklődés, rokonszenv felkeltésében a helytörténeti munkák rendkívül fontos szerepet játszhatnak.

-

A tudományos ismeretek bővítésére
A helytörténeti kutatás számottevő mértékben hozzájárul a történettudomány , a különféle tudományágak történeti vizsgálódásainak gazdagodásához. Maga a helytörténet fogalma kettős értelemben használható. Egyrészt jelöli az adott hely (egy település,
egy megye, egy kisebb táj, egy városrész, egy intézmény stb.) múltját, pontosabban a
múltra vonatkozó feltárt vagy a forrásokban rejtőző információkat, tehát egy ismerethalmazt. Másrészt a történettudomány azon irányának megnevezésére szolgál, amely
az adott hely múltját, a helyhez kötődő valamely személy életét, történeti szerepét tanulmányozza a források segítségével, illetve a történeti események, jelenségsorozatok
helyi tényezőit, sajátosságait mutatja be.

-

Közéleti, társadalmi szerepvállalásra nevel
A helyi gazdasági, politikai, művelődésbeli történések kapcsán sokkal jobban látható,
értelmezhető az egyén szerepe a változások indukálásában. Így a helytörténet tanulmányozása a helyi civil társadalom megerősödését is szolgálja, a tanulókat aktív társadalmi szerepvállalásra sarkalja.

-

Forrásainak gazdagsága, sokfélesége a tanulási módszerek, az anyag feldolgozásának
változatos lehetőségeit kínálja.

Az alkalmazott módszerek kiválasztásának okai
Az általunk kiválasztott módszereket a pályázati kiírásban szereplő informális, nem formális
tanulási igényeknek megfelelően választottuk ki. Mi a szakirodalom alábbi meghatározásait
követtük.
Az informális tanulás „a tanulásnak ez a formája nem szükségszerűen tudatos, illetve szándékos, az elsajátított tudás gyakran nem elismert tevékenységek „melléktermékeként
(byproduct)” alakul ki. Aki ilyen módon tanul, gyakran észre sem veszi, hogy tanul, hogy
megszerzett valamilyen tudást vagy kompetenciát”. (Komenczi Bertalan: Az Európai Bizott7

ság Memoranduma az egész életre kiterjedő tanulásról. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 6. sz.
122-132.

p.)

Az informális tanulás tehát a mindennapi élet velejárója, melynek során a személyiség pozitív
irányba formálódik, fejlődik.
„A nem formális tanulás az alapoktatási és képzési feladatokat ellátó rendszerek mellett zajlik
és általában nem zárul hivatalos bizonyítvánnyal. A nem formális tanulás lehetséges színtere a
munkahely, de megvalósulhat civil társadalmi szervezetek és csoportok (pl. ifjúsági szervezetek, szakszervezet, politikai pártok) tevékenységének a keretében is. Megvalósulhat olyan
szervezetek vagy szolgáltatások révén is (pl. képzőművészeti, zenei kurzusok, sportoktatás,
vagy vizsgára felkészítő magánoktatás), amelyeket a formális rendszerek kiegészítése céljából
hoztak létre.” (Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000). Európai Közösségek
Bizottsága, Brüsszel, 2000. október 30. 1832. p. 9.)
A nem formális tanulás minden olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő oktatási
forma, mely a formális nevelést-oktatást végző intézményeken kívül valósul meg.
A fenti tanulási formák előnyei:
-

keretei oldottabbak, mint a formális tanulásnál

-

nem követi számonkérés, ezért nincs stressz

-

úgy tanulunk, hogy közben pozitív tapasztalatokat és sikerélményeket szerzünk

-

szinte észrevétlenül tesz minket nyitottabbakká, kreatívabbakká és műveltebbekké

-

a formális tanulástól sikeresebben tudunk igazodni a résztvevők előzetes tudásához

-

itt valósulhat meg igazán a mellérendelő jellegű tanár-diák kapcsolat, a partnerviszony, mely felvált(hat)ja az iskolai keretek között is elavult, de még mindig megszokott, alá-fölé rendelő, tanárközpontú magatartást

-

jellemzője a cselekedve tanulás

8

Az általunk kiválasztott módszerek jellemzői
1. Résztvevőközpontú módszerek (A fogalmat a felnőtt képzéstől kölcsönöztük.)
Ezek a módszerek elsősorban tanulásközpontú módszerek. Lényege, hogy a közvetítendő ismereteket a résztvevők szemléletének, beállítódásainak, motivációinak, valamint kompetenciáinak fejlesztése révén adják át.
A tanulási folyamat súlypontja a tanár tevékenységéről a tanulókéra, azok csoportos munkájára helyeződik. A résztvevőközpontú módszerek a résztvevők aktivitására és együttműködésére építenek.
A tanár megtartja irányító szerepét, de arra törekszik, hogy az ismereteket a tanulók csoportmunkában dolgozzák fel.
Csoportmunka
A csoportmunka hatékonysága azon alapul, hogy a résztvevők céljai közösek. Ezek elérését
szolgálja a csoporttagok közti információcsere, a munka megosztása és egymás segítése. A
csoportmunka szociális tanulást jelent.
A csoportmunka előnyei:
− a csoporttagok közelebb kerülnek egymáshoz,
− a tanulási folyamatban minden résztvevő aktivizálható,
− a csoporttagok egyenrangúak,
− a résztvevők új szempontokat, egyéni probléma megoldási módokat dolgozhatnak ki,
− a résztvevők egymástól is tanulnak.
A kooperatív oktatási módszer csoportmunka keretében valósul meg.
A kooperatív csoportmunka alapelvei:
- egyenlő részvétel
- egyéni felelősség
- építő egymásrautaltság
9

- párhuzamos interakció
A projekt módszer általános értelemben egy meghatározott időegység alatt elvégzendő komplex feladat feltételeit, folyamatát és eredményeit meghatározó tervezet, amelynek során új
produktum születik. Kilpatrick szerint a módszer alkalmazása során négyféle projekt kidolgozására kerülhet sor: gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy megtervezése és kivitelezése, egy esztétikai élmény átélése (cikk megírása, színi előadás megtartása), egy probléma
megoldása, valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása.
A tréning, egyfajta csoportmunka, ahol a résztvevőket aktívan bevonják a teljes feladat megtervezésébe, megvalósításába. Ennél a módszernél a kompetenciák fejlesztése a cél, épít a
csoportdinamikára, az élettapasztalatra. A célokat, megoldásokat, eredményességet, szabályokat a tagok határozzák meg.
2. Élménypedagógia módszerei
Az oktatás-nevelés során az eddig követett, formális oktatási helyzetek helyett az élményen
alapuló tanítást hangsúlyozza. Épít az erős érzékszervi és érzelmi élményekre.
Kezdetben a kültéri pedagógia során terjedt el. Napjainkban egyre nagyobb teret kap az beltéri pedagógia során is. Itt elsősorban a rajz, a festészet, a zene, a filmek, fényképek segítségével törekednek az általuk keltett élmények pedagógiai kiaknázására. Az élménypedagógia a
közvetlen tapasztalásokon és az aktív cselekvésén keresztül tanít. Elsősorban a személyes
készségek fejlesztését tűzi ki célul, fejleszti az önismeretet, önértékelést, az egyéni felelősségvállalást és a szociális kompetenciákat. A passzív befogadást felváltja a megismerő tevékenység által történő tanulás, amely az aktivitáson és élményszerűségen keresztül megteremti
a tanuláshoz szükséges motivációs bázist is.
Az élménypedagógiát nem érdekli a lexikális tudás. Az élménypedagógia tekintetbe veszi a
hullámzó érzelmek szerepét is a problémamegoldásban. Saját bőrünkön való tapasztalatok
révén arra tanít, hogy emelkedjünk felül félelmeinken, szorongásainkon és merjünk értelmes
kockázatot vállalni.
Az élménypedagógia három kulcsfogalma a komfortzóna, tanulás, pánik. A cél az,
hogy kimozdítsuk a résztvevőket komfortzónájukból, aktivizálva problémamegoldó és társas
képességeiket, konfliktuskezelési készségüket.
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3. Kreativitást fejlesztő módszerek
A kreativitás szó eredete a latin ‘creare’ szó, amelynek jelentése: szülni, nemzeni, alkotni,
teremteni. A kreativitás tehát olyan folyamat, amely saját magát „szüli”, teremti meg, bontakoztatja ki, eredetét és célját is önmagában hordozva.
Guilford beszélt elsőként a kreatív ember személyiségjegyeiről és adottságairól.
Szerinte a kreatív ember jellemzői:


a könnyedség (fluency): szellemi tevékenységünk könnyedsége, gyorsasága, folyékonysága



hajlékonyság, mozgékonyság (flexibility): képesség arra, hogy meglévő tudásunkat, információinkat spontán módon, vagy valamilyen rendszernek alárendelve átalakítsuk



kidolgozottság (elaboration): képesség arra, hogy a részleteket kidolgozzuk, azokból
struktúrákat építsünk fel



eredetiség (originality): képesség arra, hogy a dolgokat másképp lássuk, új szempontok szerint, új szemüvegen keresztül nézzük



érzékenység (sensibility): nyitottság, a problémák megragadásának képessége



a problémák újrafogalmazásának képessége (redefinition): az a képesség, hogy valamit másképp fogjunk fel, másképp értelmezzünk és értékeljünk, mint korábban

Kreativitás fejlesztésének általunk választott területei:
 Verbális kreativitás fejlesztése
 Képi kreativitás fejlesztése
Mind a két terület fontos eleme a NAT elvárásainak és a kerettanterveknek. Hiszen e
kompetenciák nélkül lehetetlen a sikeres, eredményes tanulás.
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Innovációs műhelyek kialakítása, élménypedagógia

FILMKLUB
SZEPTEMBER-OKTÓBER

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

A téma órákra bontása
Didaktikai feladatok

Fejlesztési területek

Módszerek, munkaformák

Eszközök

1-2.

Médiai alapismeretek

motiválás, a figyelem
felkeltése, előismeretek felidézése, új ismeretek közlése, gyakorlás

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
esztétikai nevelés,
együttműködés, projektmunka, csapatmunka fejlesztése,
egyéni munka fejlesztése, önállóságra nevelés

frontális, egyéni
munka, csoportmunka, pármunka, magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, kiselőadás, kooperatív
tanulás

prezentáció

3-4.

Médiai alapismeretek

motiválás, a figyelem
felkeltése, előismeretek felidézése, új ismeretek közlése, gyakorlás

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
esztétikai nevelés,
együttműködés, projektmunka, csapatmunka fejlesztése,

frontális, egyéni
munka, csoportmunka, pármunka, magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, kiselőadás, kooperatív

prezentáció

13

(előadó a média
világából)

egyéni munka fejlesz- tanulás
tése, önállóságra nevelés
5-6.

Külsős előadó a média világábólA média helyzete-világa napjainkban

7-8.

9-10.

11-12.

A média világa

A technikai eszközök használatamobiltelefon

A technikai eszközök használatakamera

a figyelem felkeltése,
új ismeretek közlése,
előismeretek felidézése, motiválás

esztétikai nevelés, a
kommunikációs készség fejlesztése, kezdeményező készség
fejlesztése, élménypedagógia

frontális, megbeszélés, magyarázat,
szemléltetés, vita

külső előadó a média világából (helyi
média-Zemplén
Televízió)

ismétlés, rendszerezés, ellenőrzés,- az
eddig hallottak, tanultak átbeszélése, megvitatása, rendszerezése

együttműködés, kreativitás fejlesztése,

egyéni munka,

prezentáció

motiválás(a figyelem
felkeltése), új ismeretek közlése, előismeretek felidézése, rendszerezés, új ismeretek
alkalmazása

kreativitás fejlesztése,
tanulói motiváció,
élménypedagógia,
vállalkozói kompetencia fejlesztése

frontális, magyarázat,szemléltetés

motiválás(a figyelem
felkeltése), új ismeretek közlése, előismeretek felidézése, rend-

kreativitás fejlesztése,
tanulói motiváció,
élménypedagógia,
vállalkozói kompe-

frontális, magyarázat,

14

a saját munka értékelésére való nevelés

pármunka, csoportmunka, kiselőadás,
megbeszélés, értékelés
mobiltelefon

egyéni munka, csoportmunka, pármunka, megbeszélés, értékelés

egyéni munka, csoportmunka, pármun-

kamera

szerezés, új ismeretek
alkalmazása

tencia fejlesztése

ka, megbeszélés, értékelés,
szemléltetés

13-14.

A technikai eszközök használata-a
vágás folyamata-utómunkálatok

motiválás(a figyelem kreativitás fejlesztése,
felkeltése), új ismere- tanulói motiváció,
tek közlése, előisme- élménypedagógia
retek felidézése, rendszerezés, új ismeretek
alkalmazása

frontális, magyarázat,

mobiltelefon

egyéni munka, csoportmunka, pármunka, megbeszélés, értékelés.

kamera
számítógép
vágó-program

szemléltetés
15-16.

A technikai eszközök használatalátogatás a Zemplén Televízióba

motiválás(a figyelem kreativitás fejlesztése,
felkeltése), új ismere- tanulói motiváció,
tek közlése, előisme- élménypedagógia
retek felidézése, rendszerezés, új ismeretek
alkalmazása

frontális, magyarázat,

mobiltelefon

egyéni munka, csoportmunka, pármunka, megbeszélés,

kamera

szemléltetés,

vágó-program

értékelés

15

számítógép

NOVEMBER-DECEMBER

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

17-18.

A téma órákra bontása

A Kossuth Lajos Gimnázium története-filmforgatás.
Interjúk készítése a gimnázium
nyugalmazott igazgatóival

Didaktikai feladatok

Fejlesztési területek

motiválás,

kezdeményező képesség fejlesztése,

fogalomalkotás,

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

figyelemfelkeltés,

előismeretek felidézé- motiválás,
se,
önálló gondolatok
új ismeretek nyújtása, megszületésének előrendszerezés és rögzí- segítése,
tés,
problémamegoldás,
szervezési feladatok
19-20.

A Kossuth Lajos Gimnázium története-filmforgatás.
Interjúk készítése a gimnázium

motiválás,

16

Egyéni.

mobiltelefon,

csoportos.

kamera

pármunka,
frontális,
megbeszélés, magyarázat

önállóságra való nevelés

anyanyelvi kommu-

figyelemfelkeltés,

Eszközök

vállalkozói kompetencia fejlesztése.

kezdeményező képesség fejlesztése,

fogalomalkotás,

Módszerek, munkaformák

Egyéni.

mobiltelefon,

csoportos.

kamera

pármunka,

nyugalmazott pedagógusaival

előismeretek felidézé- nikáció fejlesztése,
se,
motiválás,
új ismeretek nyújtása,
önálló gondolatok
rendszerezés és rögzí- megszületésének előtés,
segítése,
problémamegoldás,
szervezési feladatok

frontális,
megbeszélés, magyarázat

vállalkozói kompetencia fejlesztése.
önállóságra való nevelés

21-22.

Akkor és most-fórum.
Interaktív kerekasztal beszélgetés a
Kossuth Lajos Gimnázium egykori
pedagógusaival. - forgatás,felvétel
készítése

motiválás,

kezdeményező képesség fejlesztése,

fogalomalkotás,

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

figyelemfelkeltés,

előismeretek felidézé- motiválás,
se,
önálló gondolatok
új ismeretek nyújtása, megszületésének előrendszerezés és rögzí- segítése,
tés,
problémamegoldás,
szervezési feladatok
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vállalkozói kompetencia fejlesztése.
önállóságra való nevelés

Egyéni.

mobiltelefon,

csoportos.

kamera

pármunka,
frontális,
megbeszélés, magyarázat

23-24.

Az Újhelyi Diákok Baráti Körének
előadása.
A Kossuth Lajos Gimnázium jelenlegi diákjainak előadása.

„Diákélet akkor és most”

Forgatás, felvétel készítése

motiválás,

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

fogalomalkotás,

motiválás,

figyelemfelkeltés,

önálló gondolatok
előismeretek felidézé- megszületésének előse,
segítése,
új ismeretek nyújtása,

önállóságra való nerendszerezés és rögzí- velés
tés,

Kiselőadás,

mobiltelefon,
kamera

Egyéni.
csoportos.
pármunka,
frontális,
megbeszélés, magyarázat

problémamegoldás,
szervezési feladatok
25-26.

27-28.

Utómunka, szkriptelés - vágás.

motiválás,

esztétikai nevelés,

Kooperatív tanulás,

számítógép

Rövid, párperces ajánlók készítése.

ismétlés,

kreativitás fejlesztése,

Egyéni.

vágóprogram

Legjobb pillanatok…

rendszerezés, megbeszélés,

önálló munkára való
nevelés,

csoportos.

ellenőrzés

csoportmunkára való
nevelés,

frontális,

önállóságra való nevelés

megbeszélés, magyarázat,

Az új ismeretek felhasználásának, gya-

Egyéni.

Az elkészült film értékelése, bemu-

Motiválás, ellenőrzés,
megbeszélés, értéke18

pármunka,

számítógép

tatása.

lés,

korlásának képességét csoportos.
fejleszteni,
pármunka,
Önismeret fejlesztése,
frontális,
Reális kép a tanulómegbeszélés, magyanak önmagáról, kérázat,
pességeiről.

rendszerezés,
következtetések, tanulságok levonása,
ellenőrzés

JANUÁR-FEBRUÁR

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

A téma órákra bontása
Didaktikai feladatok

29-30.

„A határon innen és túl” címmel,
dokumentumfilm készítése.

Történelmi áttekintés, történelem
szakos pedagógus, muzeológus
előadása.

A figyelem felkeltése,
motiváció,( a tanulók
tájékoztatása az elérendő célról),előismeretek felidézése,új ismeretek
közlése, gyakorlása,
rendszerezés

(Sátoraljaújhely kettészakítása,

Fejlesztési területek

Eszközök

élménypedagógia,

frontális

prezentáció

kommunikációs képesség fejlesztése,

magyarázat

külsős, meghívott
előadó

szemléltetés

szociális, állampolgári kompetencia,

csoportmunka

esztétikai nevelés,

egyéni munka

előítéletek leküzdésé19

Módszerek, munkaformák

projektor
számítógép
kamera

Trianon, a Ronyva, mint határ,
amely elválasztja Szlovákiát Magyarországtól).

re való nevelés,

előadás

telefon

kezdeményező képesség fejlesztése,

megbeszélés

laptop

vita

vállalkozói kompetencia fejlesztése
31-32.

„A határon innen és túl” címmel,
dokumentumfilm készítése.

Interjúk készítése határon túli diákokkal. (a diákok magyar nyelven
beszélnek, a Kossuth Lajos Gimnázium tanulói, de Szlovákiában
élnek, a határ másik oldalára szakadtak.)

motiváció ( a tanulók
tájékoztatása az elérendő célról),előismeretek felidézése, rendszerezés,
kritikai gondolkodás
fejlesztése, gyakorlás,
alkalmazás, javítás,
ellenőrzés, értékelés

Ők hogyan élik meg a kettősséget.

A közös munka, saját
munka értékelésére
való törekvés,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
más országbeliek,
eltérő gondolkodásmódjának, szokásainak elfogadására,
tolerálására való képesség fejlesztése,
az általános érdeklődés fejlesztése,intelligencia fejlesztése, műveltségi
szint növelése, toleranciára, alkalmazkodásra, udvariasságra
való nevelés

Mi a véleményük a Trianoni eseményekről.
Fiatalként hogyan látják az eseményeket 100 év távlatából.

20

egyéni

telefon

csoportmunka

kamera

pármunka
megbeszélés
magyarázat
szemléltetés
kooperatív tanulás

33-34.

„A határon innen és túl” címmel,
dokumentumfilm készítése.

Interjúk készítése határon túli felnőttekkel, történelem szakos pedagógusokkal.(Sátoraljaújhelyhez
közel, de a határ másik oldalán,
szlovák iskolában tanítanak).

motiváció, előismeretek felidézése, rendszerezés, kritikai
gondolkodás fejlesztése, gyakorlás, alkalmazás, javítás,
ellenőrzés, értékelés

Milyen emlékeik vannak, felnőttként, mit és hogyan tanítanak diákjaiknak Trianon kapcsán.

35-36.

„A határon innen és túl” címmel,
dokumentumfilm készítése.

Interjúk készítése magyar diákokkal. (a Kossuth Lajos Gimnázium

A közös munka, saját
munka értékelésére
való törekvés,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
más országbeliek,
eltérő gondolkodásmódjának, szokásainak elfogadására,
tolerálására való képesség fejlesztése,

egyéni

telefon

csoportmunka

kamera

pármunka
megbeszélés
magyarázat
szemléltetés
kooperatív tanulás

az általános érdeklődés fejlesztése,intelligencia fejlesztése, műveltségi
szint növelése, toleranciára, alkalmazkodásra, udvariasságra
való nevelés
motiváció, előismeretek felidézése, rendszerezés, kritikai
gondolkodás fejlesztése, gyakorlás, alkalmazás, javítás,
21

A közös munka, saját
munka értékelésére
való törekvés,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

egyéni

telefon

csoportmunka

kamera

pármunka
megbeszélés

tanulói, határon innen.)

ellenőrzés, értékelés

Ők hogyan viszonyulnak határon
túli osztálytársaikhoz, mi a véleményük Trianonról.
Milyen történeteket hallottak szüleiktől, nagyszüleiktől.

„A határon innen és túl” címmel,
dokumentumfilm készítése.

Interjúk készítése a Kossuth Lajos
Gimnázium néhány pedagógusával. (Ők mit gondolnak Trianonról,
a kettészakításról).

magyarázat
szemléltetés
kooperatív tanulás

az általános érdeklődés fejlesztése,intelligencia fejlesztése, műveltségi
szint növelése, toleranciára, alkalmazkodásra, udvariasságra
való nevelés

Van-e személyes érintettségük.

37-38.

más országbeliek,
eltérő gondolkodásmódjának, szokásainak elfogadására,
tolerálására való képesség fejlesztése,

motiváció, előismeretek felidézése, rendszerezés, kritikai
gondolkodás fejlesztése, gyakorlás, alkalmazás, javítás,
ellenőrzés, értékelés

22

A közös munka, saját
munka értékelésére
való törekvés,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
más országbeliek,
eltérő gondolkodásmódjának, szokásainak elfogadására,
tolerálására való képesség fejlesztése,

egyéni

telefon

csoportmunka

kamera

pármunka
megbeszélés
magyarázat
szemléltetés
kooperatív tanulás

az általános érdeklődés fejlesztése,intelligencia fejlesztése, műveltségi
szint növelése, toleranciára, alkalmazkodásra, udvariasságra
való nevelés
39-40.

Kerekasztal beszélgetés, ahol részt
vesznek diákok a határ mindkét
oldaláról. (Főként a sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnázium tanulói,
mind magyar-mind pedig szlovák
oldalról.
A beszélgetés témája: magyarnak
lenni a határon innen és túl.

motiváció,

kezdeményező készség fejlesztése,

gyakorlás,
következtetések levonása,
értékelés

A közönség is bekapcsolódhat,
interaktív fórum.

telefon

magyarázat

kamera

szemléltetés

laptop

tolerancia, csapatban egyéni
való együttműködés
kooperatív
fejlesztése, az egymás
iránti tisztelet gyakorlása,

számítógép
projektor
mikrofon

kritikus és építő jellegű párbeszédre, vitára, beszélgetésre való
törekvés

(a beszélgetést rögzítjük).

41-42.

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

frontális

vágás

ellenőrzés

utómunka

értékelés

a tapasztalatok értékelése,
csapatmunkában való
23

egyéni

telefon

csoportmunka

kamera

összegzés

rendszerezés

elemzés

gyakorlás

narráció írása
hang alámondása
rövidek, ajánló készítése
zenék válogatása

munka képességének
fejlesztése, egyéni
munka képességének
fejlesztése,

pármunka

számítógép

megbeszélés

laptop

magyarázat

vágóprogram

önértékelés, elemzés,
rendszerezés képességének fejlesztése,

szemléltetés
kooperatív tanulás

logikus gondolkodás
fejlesztése,
objektív-szubjektív
látásmód közötti különbség gyakorlása,
a lényegre való törekvés fejlesztése,
kreativitás fejlesztése

43-44.

vágás

ellenőrzés

utómunka

értékelés

összegzés

rendszerezés

elemzés

gyakorlás

a tapasztalatok értékelése,
csapatmunkában való
munka képességének
fejlesztése, egyéni
munka képességének
fejlesztése,

narráció írása

önértékelés, elemzés,
24

egyéni

telefon

csoportmunka

kamera

pármunka

számítógép

megbeszélés

laptop

magyarázat

vágóprogram

hang alámondása

rendszerezés képességének fejlesztése,

zenék válogatása

szemléltetés
kooperatív tanulás

logikus gondolkodás
fejlesztése,

rövidek, ajánló készítése

objektív-szubjektív
látásmód közötti különbség gyakorlása,
a lényegre való törekvés fejlesztése,
kreativitás fejlesztése

MÁRCIUS-ÁPRILIS-MÁJUS

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

45-46.

A téma órákra bontása

A Zemplén Televízió története.
Előadást tart a televízió jelenlegi
igazgatója.

Didaktikai feladatok

Fejlesztési területek

motiváció(a figyelem
felkeltése a tanulókban),

kezdeményező képesség,

25

kérdések önálló meg-

Módszerek, munkaformák

Eszközök

globális

Előadó

magyarázat

prezentáció

„Akkor és most”- címmel.
(hogyan indult a televízió és ma
hol tart).

előismeretek felidézé- fogalmazása,
se(mit tudnak a
képekben való gonZemplén televíziódolkodás fejlesztése,
ról),

egyéni

kivetítő

frontális

laptop
mobiltelefon

új ismeretek nyújtása,

élménypedagógia,

kamera

kritikai gondolkodás,

közös munka értékelése,
saját munka értékelése,
énkép fejlesztése,

rögzítés

Interjú készítése az alapító tagokkal.

projektor

kreativitás fejlesztése,

rendszerezés,

Hogy volt régen?

megbeszélés

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

ellenőrzés,

A Zemplén televízió története.

számítógép

a tanulók tájékoztatása az elérendő célokról,

alkalmazás,

47-48.

szemléltetés

önismeret fejlesztése

motiváció(a figyelem
felkeltése a tanulókban),

kezdeményező képesség,

kérdések önálló megelőismeretek felidézé- fogalmazása,
se(mit tanultak a
képekben való gonZemplén televíziódolkodás fejlesztése,
ról),
a tanulók tájékoztatá26

anyanyelvi kommu-

magyarázat

mobiltelefon

szemléltetés

kamera

egyéni munka

go-pro

pármunka
csoportmunka
megbeszélés

sa az elérendő célokról,
új ismeretek nyújtása,
kritikai gondolkodás,
alkalmazás,
ellenőrzés,

nikáció fejlesztése,

frontális

kreativitás fejlesztése,

kooperatív tanulás

élménypedagógia,
közös munka értékelése,
saját munka értékelése,

rendszerezés,

énkép fejlesztése,

rögzítés,
probléma megoldás,

önismeret fejlesztése

értékelés,
következtetés,
gyakorlás
49-50.

Műsorkészítés napjainkban.
Hogyan készül egy-egy magazin
műsor.
(sportműsor, egészségmegőrző
magazin, ifjúsági magazin, stb.).

motiváció,

kezdeményező képesség,

előismeretek felidézése(mit tanultak a
kérdések önálló megZemplén televíziófogalmazása,
ról),
képekben való gona tanulók tájékoztatá- dolkodás fejlesztése,
sa az elérendő célokanyanyelvi kommu27

magyarázat

mobiltelefon

szemléltetés

kamera

egyéni munka

go-pro

pármunka
csoportmunka

ról,

nikáció fejlesztése,

megbeszélés

új ismeretek nyújtása,

kreativitás fejlesztése,

frontális

kritikai gondolkodás,

élménypedagógia,

kooperatív tanulás

alkalmazás,

közös munka értékelése,

ellenőrzés,

saját munka értékelése,

rendszerezés,
rögzítés,

énkép fejlesztése,

probléma megoldás,

önismeret fejlesztése

értékelés,
következtetés,
gyakorlás
51-52.

Az élő műsorok varázsa-Hogyan
zajlanak a stúdióbeszélgetések.
Mi a gyártásvezető feladata a televízión belül.

motiváció,

kezdeményező képesség,

előismeretek felidézése(mit tanultak a
kérdések önálló megZemplén televíziófogalmazása,
ról),
képekben való gona tanulók tájékoztatá- dolkodás fejlesztése,
sa az elérendő célokanyanyelvi kommuról,
nikáció fejlesztése,
28

magyarázat

mobiltelefon

szemléltetés

kamera

egyéni munka

go-pro

pármunka
csoportmunka
megbeszélés

új ismeretek nyújtása,

kreativitás fejlesztése,

frontális

kritikai gondolkodás,

élménypedagógia,

kooperatív tanulás

alkalmazás,

közös munka értékelése,

ellenőrzés,

saját munka értékelése,

rendszerezés,
rögzítés,

énkép fejlesztése,

probléma megoldás,

önismeret fejlesztése

értékelés,
következtetés,
gyakorlás
53-54.

A híradózás világa.
Hogyan készül egy-egy híranyag.
Mi történik a stúdióban minden
este hétkor? Hír7- híradó.

motiváció,

kezdeményező képesség,

előismeretek felidézése(mit tanultak a
kérdések önálló megZemplén televíziófogalmazása,
ról),
képekben való gona tanulók tájékoztatá- dolkodás fejlesztése,
sa az elérendő célokanyanyelvi kommuról,
nikáció fejlesztése,
új ismeretek nyújtása,
kreativitás fejlesztése,
29

magyarázat

mobiltelefon

szemléltetés

kamera

egyéni munka

go-pro

pármunka
csoportmunka
megbeszélés
frontális

kritikai gondolkodás,
alkalmazás,

élménypedagógia,

kooperatív tanulás

közös munka értékelése,

ellenőrzés,

saját munka értékelése,

rendszerezés,
rögzítés,

énkép fejlesztése,

probléma megoldás,

önismeret fejlesztése

értékelés,
következtetés,
gyakorlás
55-56.

Werk film készítése a Zemplén
televízió munkájáról.
Átfogó képet adni e film által a
nézőknek, hogyan is dolgoznak a
Zemplén televízióban.
Kulisszatitkok…

motiváció,

kezdeményező képesség,

magyarázat

mobiltelefon

előismeretek felidézése,
kérdések önálló megfogalmazása,
a tanulók tájékoztatása az elérendő célok- képekben való gonról,
dolkodás fejlesztése,

szemléltetés

kamera

egyéni munka

go-pro

új ismeretek nyújtása,

megbeszélés

kritikai gondolkodás,

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
kreativitás fejlesztése,

alkalmazás,

élménypedagógia,
30

pármunka
csoportmunka

frontális
kooperatív tanulás

ellenőrzés,

közös munka értékelése,

rendszerezés,

saját munka értékelése,

rögzítés,
probléma megoldás,
értékelés,

énkép fejlesztése,
önismeret fejlesztése

következtetés,
gyakorlás
57-58.

utómunka
szkriptelés
vágás
rövidek, ajánló készítése

a tanulók tájékoztatása az elérendő célokról,

elemzés,

magyarázat

mobiltelefon

rendszerezés képességének fejlesztése,

szemléltetés

kamera

egyéni munka

go-pro

pármunka

számítógép

csoportmunka

laptop

megbeszélés

vágóprogram

motiváció,

képekben való gonelőismeretek felidézé- dolkodás fejlesztése,
se,
a tapasztalatok értéalkalmazás,
kelése,
ellenőrzés,

a lényeg kiemelésének megtanulásafejlesztése,

rendszerezés,
rögzítés,
probléma megoldás,

a logikai gondolkodás
fejlesztése,
a helyes időbeosztás

31

frontális
kooperatív tanulás

értékelés,

képességének fejlesztése

következtetés,
gyakorlás
59-60.

utómunka
szkriptelés
vágás
rövidek, ajánló készítése

a tanulók tájékoztatása az elérendő célokról, motiváció,

probléma megoldás,
értékelés,

rendszerezés képességének fejlesztése,

szemléltetés

kamera

egyéni munka

go-pro

pármunka

számítógép

csoportmunka

laptop

megbeszélés

vágóprogram

a lényeg kiemelésének megtanulásafejlesztése,

frontális
kooperatív tanulás

a helyes időbeosztás
képességének fejlesztése

gyakorlás

szkriptelés

mobiltelefon

a logikai gondolkodás
fejlesztése,

következtetés,

utómunka

magyarázat

előismeretek felidézéképekben való gonse, alkalmazás,
dolkodás fejlesztése,
ellenőrzés,
a tapasztalatok értérendszerezés,
kelése,
rögzítés,

61-62.

elemzés,

a tanulók tájékoztatása az elérendő célokról,

32

elemzés,

magyarázat

mobiltelefon

rendszerezés képes-

szemléltetés

kamera

vágás
rövidek, ajánló készítése

motiváció,

ségének fejlesztése,

előismeretek felidézé- képekben való gonse,
dolkodás fejlesztése,
alkalmazás,

a tapasztalatok értékelése,

ellenőrzés,

a lényeg kiemelésének megtanulásafejlesztése,

rendszerezés,
rögzítés,
probléma megoldás,
értékelés,

go-pro

pármunka

számítógép

csoportmunka

laptop

megbeszélés

vágóprogram

frontális
kooperatív tanulás

a logikai gondolkodás
fejlesztése,
a helyes időbeosztás
képességének fejlesztése

következtetés,
gyakorlás
63-64.

egyéni munka

Éves értékelés

értékelés,

elemzés,

rendszerezés

következtetés,

filmvetítés

alkalmazás,

rendszerezés képességének fejlesztése,
képekben való gondolkodás fejlesztése,

rendszerezés,
rögzítés,

a tapasztalatok értékelése

ellenőrzés
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előadó
frontális

prezentáció

szemléltetés

számítógép

megbeszélés

laptop

kiselőadás

interaktív tábla

egyénre szabott

projektor

HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖR
A szakkör feladata hozzájárulni az általános műveltség megalapozásához, elősegíteni a sikeres éretségi vizsga letételét, és a tanulók felsőfokú
továbbtanulását. A tanulók erősen eltérő szociális háttere és motiváltsága miatt fontos a nem formális tanulás alkalmazása az önálló
ismeretszerzés gyakorlatának elsajátításához. A projekt módszer, a csoportmunka, az élménypedagógia, stb. alkalmazása hozzájárul a tanulók
együttműködési kompetenciájának fejlesztéséhez, a toleráns attitűd kialakulásához. Célunk az információ gyűjtés lépéseinek elsajátíttatása, az
általuk gyűjtött információkból képesek legyenek adatbázist összeállítani, és képessé váljanak a gyűjtött információk tematikus feldolgozására.
Célunk, hogy képessé váljanak saját szellemi termék létrehozására és annak megfelelő formában történő nyilvánosságra hozására. A változatos
programelemek számos kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a résztvevők különböző kompetenciáinak a fejlesztéséhez, ezáltal
kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit. A saját élményeiken keresztül történő tanulás hozzájárul a
tanultak mélyebb megértéséhez, elsajátításához, a tanuláshoz történő pozitív érzelmi viszonyulás kialakulásához.

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

1-2.

A téma órákra bontása

„A hely szelleme.” Miért jó itt élni?
Az emberi megtelepedésnek kedvező
földrajzi adottságok.

Didaktikai feladatok

Fejlesztési területek

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
a tanulók tájékoztatása
az elérendő, megvalósítandó célokról,

kezdeményező képesség,

meglévő ismeretek ösz34

Módszerek, munkaformák

Eszközök

beszélgetés

projektor

ötletelés

számítógép

kérdések önálló megfogalmazása,

megbeszélés

okos telefon

kritikai gondolkodás,

szemléltetés

Melléklet

Kőkori és ókori lelőhelyek és leletek.

szegyűjtése, csoportosítás,
új ismeretek elsajátítása,
rögzítés, összegzés

élménypedagógia,
tanulói motiváció,
közös munkára való
nevelés,
anyanyelvi kommunikáció, értékelés

3-4.

Régészet és történelem

önfegyelem, tolerancia, kérdések önálló
megfogalmazása,

előadás

kritikai gondolkodás,

szemléltetés

élménypedagógia,

véleményalkotás

eszközhasználat,
anyanyelvi kommunikáció, a tapasztalatok értékelése

digitalizálás

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
Történelmi helyszínek a városban 1.: tolerancia, ismeretek
Nagyboldogasszony (Pálos) Piarista felelevenítése, új infortemplom és rendház
mációk gyűjtése,

önfegyelem, tolerancia,

előadás

kérdések önálló megfogalmazása,

digitalizálás

Bemutatja Szabó László piarista összegzés
szerzetes

kritikai gondolkodás,

megbeszélés

A vonzáskörzet népvándorlás, Honfoglalás és Árpád-kori régészeti és
történelmi emlékei
Előadás - beszélgetés: Ringer István
régész (Petőfi Irodalmi Múzeum –
Kazinczy Ferenc Múzeum)

5-6.

motiválás, a tanulók figyelmének felkeltése,
előismeretek felidézése,
új ismeretek közlése,
kritikai gondolkodás
fejlesztése,
digitális rögzítés, öszszegzés

„A középkor élőben”
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beszélgetés

beszélgetés

Kazinczy Ferenc
Múzeum
projektor
számítógép
okos telefon

Piarista templom és
rendház
okos telefon

élménypedagógia,
eszközhasználat,
kompromisszum készség fejlesztése, a
tapasztalatok értékelése
7-8.

A feudalizmus kori Sátoralja-Újhely
Mezővárosi kiváltságlevél, boszorkányper, vármegye központtá válás

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
új ismeretek elsajátítása,
kritikai gondolkodás
fejlesztése,
gyakorlás, összegzés

910.

lényegkiemelés, önálló ismeretszerzés,
együttműködő képesség, adatbázis készítés, anyanyelvi kommunikáció, a tudás
megosztására való
nevelés, értékelés

egyéni munka

projektor

csoportmunka

számítógép

beszélgetés

okos telefon

megbeszélés

Melléklet

előadás

Hogyan „digitalizáltunk”, őriztük
fontos emlékeinket régen?

motiválás (a tanulók érdeklődésének felkeltése),

önfegyelem, tolerancia,

Történelmi helyszínek a városban 2.:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára
(Zemplén Levéltára)

új ismeretek közlése,

élménypedagógia,

kritikai gondolkodás
fejlesztése,

önálló kérdések megfogalmazása,

rögzítés, összegzés

a tapasztalatok értékelése,

Előadás - beszélgetés: a Levéltár
36

http://nevesnevtele
nek.com/pimsatoraljaujhelyszines-kepeslapok/

beszélgetés
szemléltetés
véleményalkotás
digitalizálás
megbeszélés

Levéltár kiállítása,
gyűjteménye

vezetőjének (Oláh Tamás osztályvezető, főlevéltáros) előadása. Téma:
Dokumentumok a Levéltárban, a
levéltári kutatás lehetőségei
1112.

A polgárvárossá válás útján
Bekapcsolódás az országos vasúthálózatba, dohánygyár, villamosítás,
Bodrog szabályozás

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő
célokról, előismeretek
felidézése, új információk gyűjtése,
gyakorlás, rögzítés,
összegzés

tanulói motiváció,

egyéni munka

önálló ismeretszerzés, megbeszélés

számítógép

kritikai gondolkodás,

magyarázat

okos telefon

a lényeg kiemelése,
csoportban való munka, alkalmazkodó
képesség, együttműködő képesség, közös
munkára való nevelés,

pármunka

Melléklet

csoportmunka

http://dohanymuze
um.hu/satoraljaujhe
lyi-dohanygyar

megbeszélés

http://nevesnevtele
nek.com/pimsatoraljaujhelyszines-kepeslapok/

anyanyelvi kommunikáció, értékelés
1314.

A tőkés iparosodás kezdetei
Történelmi helyszínek a városban 3.:
Dohánygyár - gyárlátogatás

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,

önfegyelem, tolerancia,

új ismeretek közlése,
digitális rögzítés, öszszegzés

önálló ismeretszerzés,
önálló kérdések megfogalmazása,

előadás

Dohánygyár

beszélgetés

okos telefon

szemléltetés
digitalizálás

szociális érzékenység, megbeszélés
37

projektor

élménypedagógia, a
tapasztalatok
értékelés
1516.

Polgárosodás és a zsidóság? Zsidóság és a polgárosodás?
A zsidó polgárság szerepe a várossá
válás folyamatában
Ortodox és neológ

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő
célokról,

egyéni munkára való
nevelés, önálló ismeretszerzés,

ismeretek felelevenítése,

tolerancia, anyanyelvi
kommunikáció,

új információk gyűjtése,
következtetés, csoportosítás, összegzés

egyéni munka
páros munka
beszélgetés
véleményalkotás

szociális érzékenység, megbeszélés
önismeret fejlesztése,

Melléklet, okos
telefon, számítógép, projektor
http://nevesnevtele
nek.com/pimsatoraljaujhelyszines-kepeslapok/

értékelés
1718.

Történelmi helyszínek a városban 4.:
A régi zsidó temető és Teitelbaum
Mózes csodarabbi sírja, emlékhely
Bemutatja: gondnok

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő
célokról, új ismeretek
elsajátítása, digitális rögzítés, érzelmi nevelés,
összegzés

önfegyelem, tolerancia, ismeretszerzés,
együttműködő képesség, önálló kérdések
megfogalmazása
önálló kérdések megfogalmazása, anyanyelvi kommunikáció, élménypedagógia, a tapasztalatok
értékelése

38

bemutatás
egyéni munka
megbeszélés

Teitelbaum emlékhely
okos telefon

1920.

„Mitisírahogyishívják?”

A polgári sajtó születése
Felső Magyarországi Hírlap
Újhelyi Hírlap

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
előismeretek felidézése,
kritikai gondolkodás
fejlesztése,
ismeretszerzés, rögzítés,
gyakorlás, összegzés

önálló ismeretszerzés, egyéni munka
kritikai gondolkodás,
páros munka
a lényeg kiemelése,
csoportban való mun- csoportmunka
ka, alkalmazkodó
megbeszélés
képesség,
élménypedagógia,

Melléklet
Külső tárhely:
Felső Magyarországi Hírlap és az
Újhelyi Hírlap egy
közösen kiválasztott évfolyama

anyanyelvi kommunikáció, értékelés
2122.

Gazdasági élet: Miről árulkodnak az
újsághirdetések?

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő
célokról, előismeretek
felidézése, információgyűjtés, elemzés, értékelés, csoportosítás, öszszegzés

önálló ismeretszerzés, egyéni munka

okos telefon

megfigyelő képesség,

csoportmunka

számítógép

koncentráció, eszközhasználat,

beszélgetés

projektor

megbeszélés

Melléklet

együttműködő képesség, a tudás megosztására való nevelés,
elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése,
anyanyelvi kommunikáció, értékelés
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2324.

2526.

Gazdasági élet: Alapítsunk bankot!
A szükséges rossz: pénzügyi/hitel
élet

A Hegyalja halála és újjászületése.
A filoxéra. Átok vagy/és áldás?

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő
célokról, előismeretek
felidézése, információgyűjtés, elemzés, értékelés, csoportosítás, öszszegzés

együttműködő képes- csoportmunka
ség, anyanyelvi
kommunikáció, énkép megbeszélés
fejlesztése, önismeret,

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő
célokról, információgyűjtés, elemzés, értékelés, csoportosítás, öszszegzés

önálló ismeretszerzés, egyéni munka
egyéni munkára való
nevelés, kritikai gon- csoportmunka
dolkodás,
megbeszélés

okos telefon
számítógép
Melléklet

értékelés

okos telefon
számítógép
Melléklet

a lényeg kiemelése, a
tudás megosztására
való nevelés,
szociális érzékenység,
értékelés

2728.

A polgárváros iskolaváros?
Iskolaalapítások, oktatási elvárások
és értékelés
Sátoraljaújhelyi Római Katholikus
Főgimnázium

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő
célokról, előismeretek
felidézése, információgyűjtés, elemzés, értékelés, csoportosítás, öszszegzés

Carolineum

40

önálló ismeretszerzés, egyéni munka

okos telefon

kritikai gondolkodás,

beszélgetés

számítógép

a lényeg kiemelése,

vita

Melléklet

szociális érzékenység, megbeszélés
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése

önálló kérdések megfogalmazása,
értékelés
2930.

Nacionalizmus – magyarosítás
egy sokszínű városban

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
új információk gyűjtése,
gyakorlás, következtetés,
kritikai gondolkodás

3132.

Képviselőválasztások, korteskedések
Zemplén megyében a századforduló
idején

énkép fejlesztése,

csoportmunka

okos telefon

önismeret, szociális
érzékenység, kompromisszum készség
fejlesztése,

szerepjáték

számítógép

megbeszélés

Melléklet

fejlesztése, feladat, problémamegoldás, összegzés

önismeret fejlesztése,
a tapasztalatok

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
meglévő ismeretek öszszegyűjtése,

énkép fejlesztése,

csoportmunka

okos telefon

önismeret, csoportban
való együttműködés,

szerepjáték

számítógép

megbeszélés

Melléklet

feladat, információk
gyűjtése, problémamegoldás,

kompromisszum készség fejlesztése,

szerepjáték

okos telefon

összegzés

értékelése

önismeret fejlesztése,
a tapasztalatok
értékelése

33-

Retro érettségi – az 1910. évi magyar motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
41

tanulói motiváció,
egyéni munkára való

34.

és mennyiségtan érettségi

ismeretek összegyűjtése,

Mit tanultak, amit mi is tanulunk?

feladat, információk
gyűjtése, problémamegoldás,
összegzés

3536.

Nagyközség vagy rendezett tanácsú
város?
Érvek és ellenérvek

motiválás, a tanulók figyelmének felkeltése,
előismeretek felidézése,
új ismeretek gyűjtése,
kritikai gondolkodás
fejlesztése, feladat, problémamegoldás,
rögzítés, összegzés

3738.

A város felvirágzása
A XX. század első évtizedei

A városkép alakulása

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
új információk gyűjtése,
kritikai gondolkodás
fejlesztése, feladat, problémamegoldás,

A korabeli képeslapok szerepe a

nevelés, önismeret,
elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése, a tapasztalatok

egyéni munka

számítógép

csoportmunka
vita

Melléklet: Római
Katholikus Főgimnázium

értékelése

megbeszélés

évkönyve 1909-10

tanulói motiváció,
kritikai gondolkodás,

egyéni munka

okos telefon

csoportmunka

számítógép

vita

Melléklet

a lényeg kiemelése,
kezdeményező képesség, együttműködő
képesség, a tudás
megosztására való
nevelés, anyanyelvi
kommunikáció, a
tapasztalatok értékelése
információgyűjtés,
közös munkára való
nevelés, egyéni munkára való nevelés,
csoportban való munka,
alkalmazkodó képes-

42

szerepjáték
megbeszélés

egyéni munka

okos telefon

csoportmunka

számítógép

vita

projektor

megbeszélés

http://nevesnevtele
nek.com/

kommunikációban

rögzítés, összegzés

ség,
képzelőtehetség,
szociális érzékenység,
a tapasztalatok értékelése

3940.

„Akik nyomot hagytak maguk után”:
Dókus Gyula

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
új információk gyűjtése,
feladat, problémamegoldás,
digitális rögzítés,

közös munkára való
nevelés, egyéni munkára való nevelés,
együttműködő képesség, anyanyelvi
kommunikáció,
információgyűjtés, a
tapasztalatok értékelése

összegzés

egyéni munka

okos telefon

csoportmunka

számítógép

megbeszélés

Melléklet
Külső tárhely
http://www.kazincz
ymuzeum.hu/bemu
tatkozas/muzeumto
rtenet
https://www.arcanu
m.hu/hu/onlinekiadvanyok/Borovs
zky-borovszkysamumagyarorszagvarmegyei-esvarosai-1/zemplenvarmegye1E176/az-
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alkotmanyosujjaszervezes-kora18671905-irtadongo-gy-geza1F280/dokusgyula-alispan1F2C7/
www.bazleveltar.h
u/request.php?2695
http://epa.oszk.hu/0
2000/02030/00022/
pdf/HOM_Evkony
v_25-26_431447.pdf
http://npg.hu/index.
php?option=com_j
collection&view=it
em&id=1279
4142.

Egyre nagyobb érték az egészség
Az Izraelita és az Erzsébet Kórház

motiválás, a tanulók érkreativitás fejlesztése,
deklődésének felkeltése,
információgyűjtés, rögzí- önismeret
tés, összegzés
szociális érzékenység,
a tapasztalatok értékelése

44

beszélgetés

okos telefon

páros munka

számítógép

szerepjáték

Melléklet

megbeszélés

http://nevesnevtele
nek.com/

4344.

A polgárosodó város kulturális élete

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
információgyűjtés, csoportosítás,
digitális rögzítés,

egyéni munkára való
nevelés, önálló ismeretszerzés, a tudás
megosztására való
nevelés,
elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése,

összegzés

egyéni munka

okos telefon

csoportmunka

számítógép

beszélgetés

Melléklet

megbeszélés

a tapasztalatok értékelése
4546.

„… büszke vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhetem." (Kossuth Lajos)

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
előismeretek felidézése,

Ünnepek, évfordulók, megemlékezések, …

információgyűjtés, csoportosítás,

egyéni munkára való
nevelés, önálló ismeretszerzés, a tudás
megosztására való
nevelés,

egyéni munka

okos telefon

csoportmunka

számítógép

megbeszélés

Melléklet

elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése, érzelmi nevelés,

digitális rögzítés,
összegzés

a tapasztalatok értékelése
4748.

Újhelyi Rómeó és Júlia

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
A társadalmi változások okozta prob- előismeretek felidézése,
lémák

45

közös munkára való
páros munka
nevelés, kreativitás
szerepjáték
fejlesztése, énkép
fejlesztése, önismeret,

okos telefon
számítógép

információgyűjtés,

szociális érzékenység, beszélgetés

digitális rögzítés,

a tapasztalatok értékelése

megbeszélés

önfegyelem, tolerancia, képzelőtehetség,

egyéni munka

összegzés
4950.

Filmkockák a képállványon Ikonosztázion

motiválás, a tanulók figyelmének felkeltése,

Történelmi helyszínek a városban 5.: előismeretek felidézése,
Szent Miklós Püspök görög katolikus
új ismeretek közlése,
templom és parókia, eredeti dokumentumok
rögzítés, összegzés
Bemutatja Damjanovics József esperes

5152.

Cerkó. Azaz - Kik azok a görög katolikusok?

megbeszélés

élménypedagógia,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

Melléklet

Görög katolikus
templom
okos telefon

önálló kérdések megfogalmazása,
a tapasztalatok értékelése

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
előismeretek felidézése,
gyakorlás,
új ismeretek gyűjtése,

tanulói motiváció,

egyéni munka

okos telefon

információgyűjtés, a
tudás megosztására
való nevelés,

csoportmunka

számítógép

megbeszélés

Melléklet

elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése,

rögzítés, összegzés

értékelés

46

5354.

„Akik nyomot hagytak maguk után”: motiválás, a tanulók ér„Kitartásban a siker”- Miklósy István deklődésének felkeltése,
új információk gyűjtése,
Görög katolikus püspököt ad a város
feladat, problémamegoldás,
digitális rögzítés,

közös munkára való
nevelés, egyéni munkára való nevelés,
együttműködő képesség, anyanyelvi
kommunikáció,
információgyűjtés, a
tapasztalatok értékelése

összegzés

egyéni munka

okos telefon

csoportmunka

számítógép

megbeszélés

Melléklet
https://hu.wikipedi
a.org/wiki/Mikl%C
3%B3sy_Istv%C3
%A1n
https://www.arcanu
m.hu/en/onlinekiadvanyok/Lexiko
nok-magyareletrajzi-lexikon7428D/m76AF9/miklosyistvan-76E25/
http://byzantinohun
garica.hu/sites/defa
ult/files/Mikl%C3
%B3sy%20p%C3
%BCsp%C3%B6ks
%C3%A9ge.pdf
http://lexikon.katoli
kus.hu/M/Mikl%C
3%B3sy.html
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http://www.haon.h
u/roman-merenylotamadt-adebreceni-miklosypuspokre/3386091
http://hd.gorogkato
likus.hu/Adebrecenipokolgepesmerenylet-2017februar-17
5556.

Miért nem tanulunk az árvizekből?
A Ronyva és a város viszonya

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
előismeretek felidézése,
új információk gyűjtése,
feladat, problémamegoldás,
digitális rögzítés,

tanulói motiváció,
kritikai gondolkodás,

csoportmunka

okos telefon

megbeszélés

számítógép

a lényeg kiemelése,
közös munkára való
nevelés, szociális
érzékenység,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése

összegzés

projektor
Melléklet
http://nevesnevtele
nek.com/

önálló kérdések megfogalmazása,
értékelés
57-

„Értesítem a lakosságot, hogy az
ellenség kiveréséről a legjobb hírek

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
48

önálló ismeretszerzés, egyéni munka

okos telefon

58.

érkeztek. Félelemre, annál kevésbbé
fejvesztett ijedelemre és menekülésre
okunk nincs.” (Részlet*)
Az I. vh. közvetlen hatásai

5960.

A „Nagy háború” évei alatt

előismeretek felidézése,
új információk gyűjtése,
feladat, problémamegoldás,

szerepjáték

*Élményeim és
tapasztalataim a
háború alatt – Gróf
Mailáth József

szociális érzékenység, megbeszélés

motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése,
előismeretek felidézése,
új információk gyűjtése,

önálló ismeretszerzés, egyéni munka

okos telefon

kritikai gondolkodás,

páros munka

számítógép

a lényeg kiemelése, a
tudás megosztására
való nevelés,

csoportmunka

Melléklet

(első blokk)

digitális rögzítés, gyakorlás, összegzés

szociális érzékenység,

Történelmi helyszínek a városban 6.:
Hősök temetője

motiválás, a tanulók figyelmének felkeltése,

Az I. vh. emlékei a városban

előismeretek felidézése,

önfegyelem, szociális
érzékenység, önismeret fejlesztése,

Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) –
Kazinczy Ferenc Múzeum

számítógép

értékelés

megbeszélés

értékelés

rögzítés, összegzés

élménypedagógia, a
tapasztalatok megbeszélése

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő,

önfegyelem, tolerancia,

új ismeretek közlése,

6364.

csoportmunka

digitális rögzítés, gyakorlás, összegzés

feladat, problémamegoldás,

6162.

együttműködő képesség, anyanyelvi
kommunikáció,

49

csoportmunka

Hősök temetője

megbeszélés

okos telefon

egyéni munka

számítógép

Kutató munka a múzeum gyűjteményében és az Arcanum digitális adatbázisaiban

megvalósítandó célokról,

önálló ismeretszerzés, páros munka

gyakorlás, értékelés

együttműködő képesség, anyanyelvi
kommunikáció, információgyűjtés,

okos telefon,

csoportmunka
megbeszélés

élménypedagógia, a
tapasztalatok megbeszélése
6566.

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum
Kutató munka a múzeum gyűjteményében és az Arcanum digitális adatbázisaiban

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő,
megvalósítandó célokról,
gyakorlás, értékelés

önfegyelem, tolerancia,
önálló ismeretszerzés,
együttműködő képesség, anyanyelvi
kommunikáció, információgyűjtés,

egyéni munka

számítógép

páros munka

okos telefon,

csoportmunka
megbeszélés

élménypedagógia,
a tapasztalatok megbeszélése
6768.

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum
Kutató munka a múzeum gyűjteményében és az Arcanum digitális adatbázisaiban

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő,
megvalósítandó célokról,
gyakorlás, értékelés

önfegyelem, tolerancia,
önálló ismeretszerzés,
együttműködő képes-

50

egyéni munka

számítógép

páros munka

okos telefon,

csoportmunka

ség, anyanyelvi
kommunikáció, információgyűjtés,

megbeszélés

élménypedagógia, a
tapasztalatok megbeszélése
6970.

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum
Kutató munka a múzeum gyűjteményében és az Arcanum digitális adatbázisaiban

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő,
megvalósítandó célokról,
gyakorlás, értékelés

önfegyelem, tolerancia,
önálló ismeretszerzés,
együttműködő képesség, anyanyelvi
kommunikáció, információgyűjtés,

egyéni munka

számítógép

páros munka

okos telefon,

csoportmunka
megbeszélés

élménypedagógia, a
tapasztalatok megbeszélése
7172.

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum
Kutató munka a múzeum gyűjteményében és az Arcanum digitális adatbázisaiban

motiválás, a tanulók tájékoztatása az elérendő,
megvalósítandó célokról,
gyakorlás, értékelés

önfegyelem, tolerancia,
önálló ismeretszerzés,
együttműködő képesség, anyanyelvi
kommunikáció, in-

Az éves munka értékelése
51

egyéni munka

számítógép

páros munka

okos telefon,

csoportmunka
megbeszélés

formációgyűjtés,
élménypedagógia, a
tapasztalatok megbeszélése

A mellékletek mellett minden alkalommal rendelkezésre fognak állni a Felsőmagyarországi Hírlap és az Újhelyi Hírlap digitalizált évfolyamai.
Terjedelmük következtében külső tárhelyen.
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ISKOLAÚJSÁG SZERKESZTŐSÉG
módszertan, tematika

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

1-2

3-4

A téma órákra bontása

Didaktikai feladatok

Ismétlés, a kommunikáció jellemzői, típusai

Ismétlés, a tanultak
rögzítése

A tömegkommunikáció hatásmechanizmusa, jelentősége, szerepe
napjainkban

Az elméletben tanultak gyakorlati kivitelezése, ismétlése

Kezdeményezőkészség erősítése

Ismétlés, a tanultak
bevésése

Nyelvi tudatosság
fejlesztése

Nyelvtani ismeretek
fejlesztése

Ismétlés, a tömegkommunikáció
jellemzői, a szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik)

Rövid sajtótörténet,
7-8
újságírás-rádiózás- televíziózás-

Módszerek, munkaformák
frontális munka,

Eszközök
feladatlapok

csoportmunka

Kifejezőkészség fejlesztése

Kommunikációs helyzetgyakorlatok

5-6

Fejlesztési területek

páros munka,

szituációs kártyák

csoportmunka

frontális munka,
egyéni munka

feladatlapok
handoutok

páros munka
Ismétlés,

A tanulás tanulása:

frontális munka,

új ismeretek átadása

- előzetes ismeretek
mozgósítása, új isme-

csoportmunka

53

interaktív tábla,
számítógép
handoutok

internet létrejötte

retek beépítése csoportmunkában
Tanulási képességek
fejlesztése

9-10

11-12

Ismétlés, a fontosabb sajtóműfajok

Feladatmegoldás

Szövegelemzési jártasság bővítése

A sajtó csoportosítása különböző
szempontok szerint

A tanulás tanulása:

(Pl. a megjelenési gyakoriság szerint, tematika szerint, adathordozó
fajtája szerint)

- figyelem, észlelés,
rendszerezés, logikus
gondolkodás

Ismeretbővítés

frontális munka,

tesztek,

csoportmunka

handoutok

Frontális munka

Régi és új nyomtatott és digitalizált
sajtótermékek

csoportmunka

(napilapok, hetilapok, magazinok,
folyóirat)
Kritikai képesség
fejlesztése

(Minőségi, középutas, bulvár)
stb.

Magazinok
13-14

Gyermek -és ifjúsági lapok

Anyanyelvi kommunikáció

Új ismeretek átadása

(kulturált véleménynyilvánítás,
54

megbeszélés, egyéni
és páros munka
csoportmunka

Számítógépek,
interaktív tábla,
különböző színes

stílusérzék)

magazinok

fejlesztése
A bulvármédia jellemzői
15-16

Tény vagy szenzáció? – szövegalkotási gyakorlat

17-18

Ismerkedés a Magyarországon
megjelenő lapokkal, jelentős látogatottságú weboldalakkal: a különböző műfajok megjelenése, vizuális elkülönítése

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Új ismeretek átadása

Anyanyelvi és a digitális kompetencia
fejlesztése

Önálló munka

Számítógépek, internet, Word program

csoportmunka

Számítógépek, internet, különböző
újságok

Egyéni és páros munka

Számítógépek, internet, különböző
újságok

A tanulási képességek
fejlesztése,

19-20

Régi újságok tanulmányozása (pl.
Zempléni hírlap)

gondolkodásfejlesztés: ok-okozati összefüggések

Gyakorlás, készségfejlesztés

.Műszaki kompetencia fejlesztése

55

Hogyan készül az újság?
(Videofilm megtekintése az újságkészítés technológiájáról)
21-22

23-24

25-26

Ismerkedés a lapkiadás folyamatával (szerkesztés — hirdetésértékesítés — nyomdai előkészítés
— nyomdai műveletek — terjesztés)
Az iskolaújság következő számának előkészítése: a lap felépítésének megtervezése, szerkesztése

Az újság állandó rovataiba megfelelő témák megtalálása

Motiváció, a téma
iránti figyelem felkeltése

Számítógépek,

- a tanulási képességek fejlesztése:

interaktív tábla,

gondolkodásfejlesztés: ok-okozati összefüggések

Kreatív csoportmunka

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Önálló munka

Az elméleti anyag
áttekintése, a szerzett
ismeretek alkalmazása

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Kreatív csoportmunka Számítógépek, internet, Word program

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése:

Önálló munka

Új ismeretek átadása

projektor
handoutok

Számítógépek, internet, Word program

Gyakorlás, készségfejlesztés

27-28

Cikkírás gyakorlása: témagyűjtés,
feldolgozás, cikkek iskolánkról,
annak eseményeiről

Gyakorlás, készségfejlesztés

önkifejezés,

56

csoportmunka

Számítógépek, internet, Word program

íráskészség,

29-30

Riportok, tudósítások készítése

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Egyéni munka: feladatok egyéni gyakorlása

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon

- A tanulási képességek fejlesztése:

31-32

33-34

Az eddig tanult és gyakorolt riporteri fogások alkalmazása

Képek készítése, gyűjtése, szerkesztése, felirattal való ellátása

Ismétlés, az eddig
tanultak alkalmazása,
rendszerezése

Ismeretek alkalmazása, rögzítése

- előzetes ismeretek
mozgósítása, új ismeretek beépítése csoportmunkában - figyelem, emlékezet,
logikus gondolkodás.

Vizuális ábrázolás
lényegének visszaadása verbális kifejezőeszközökkel
Digitális kompetencia
fejlesztése

57

egyéni munka,
páros munka

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon

egyéni munka

Digitális fényképezőgép, számítógép

csoportmunka
teammunka

35-36

Az összegyűjtött anyagok újságba
szerkesztése, az iskolaújság aktuális számának elkészítése

Az elméleti anyag
áttekintése, a szerzett
ismeretek alkalmazása

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése
szerkesztési, kombinálási készség erősítése

csoportmunka

Számítógépek

teammunka

Szociális és személyes kompetenciák:

37-38

39-40

Felmérés készítése az elkészült
számról

- érdeklődés, nyitottság a másik ember
iránt,

(Az anyagok elemzése, megbeszélése: Hogyan fogadták az újságot?
Mi tetszett a legjobban, min kellene változtatni a jövőben?)

Anyanyelvi kommunikáció:

Az újság közzétételének módszerei: nyomtatás, internetes vagy email-ben történő terjesztés

Megbeszélés,

egyéni munka
Ellenőrzés, értékelés

- kérdések megfogalmazása

kérdőívek

csoportmunka
teammunka

Számítógépek,
Új ismeretek elsajátítása

58

Digitális és műszaki
kompetencia fejlesztése

frontális munka

interaktív tábla,

csoportmunka

projektor (prezentáció)

handoutok
Számítógépek,

41-42

Az elektronikus újságok és hírportálok jellemzői

Digitális és műszaki
kompetencia fejlesztése

Új ismeretek átadása

frontális munka
csoportmunka

interaktív tábla,
projektor (prezentáció)
handoutok
Számítógépek,

A lead fogalma és típusai

43-44

A lead az online médiában – különböző leadszerkesztési és megjelenítési módok

Digitális és műszaki
kompetencia fejlesztése

Új ismeretek közlése

frontális munka
csoportmunka

interaktív tábla,
projektor (prezentáció)
handoutok
Számítógépek,

Netetikett: az internetes kommunikáció illemszabályai
45-46

(Kisfilm megtekintése, majd megbeszélése)

Motiváció, a téma
iránti figyelem felkeltése
Új ismeretek átadása

59

Digitális és műszaki
kompetencia fejlesztése

frontális munka
csoportmunka

interaktív tábla,
projektor (prezentáció)

47-48

A média hatásai (Pozitív/negatívvélemények, álláspontok ütköztetése) A tudatos és megfontolt médiahasználat

Fejlődjön a személyiségük: önismeretük,
erkölcsi és esztétikai
érzékenységük,

Új ismeretek átadása

49-50

51-52

53-54

(A modern magyar újságírás megteremtőjének, Kossuth Lajosnak,
iskolánk volt tanulójának és névadójának a személyes példája és
munkássága alapján: az Országgyűlési Tudósítások elemzése)

Látogatás a helybeli volt Zemplén
vármegyei Levéltárba

frontális munka
csoportmunka

problémamegoldó
gondolkodás

Az újságírói tevékenység jellemzői
A tudósító felelőssége és a helyes
tudósítói magatartás jellemzői

Számítógépek,

Erkölcs és becsület
Felelősség és hazaszeretet,

gyakorlás,

interaktív tábla,
frontális munka

Nemzeti öntudat és
hazafias nevelés: a
tanulók ismerjék meg
nemzeti és helyi kultúránk értékeit, hagyományait

motiváció,
az érdeklődés felkeltése

Látogatás a helybeli Városi Könyv- motiváció,
tárba (Sajtóműfajok rendszerezése,

Nemzeti öntudat és
hazafias nevelés: a
60

projektor (prezentáció)

csoportmunka

handout: Országgyűlési Tudósításokhoz feladatlap

frontális munka
team munka

jegyzetfüzet, íróeszközök

frontális munka

jegyzetfüzet, író-

feladattudat kialakítása

szövegek elemzése

projektor (prezentáció)

Számítógépek,

Szociális és állampolgári nevelés:
Új ismeretek alkalmazása,

interaktív tábla,

válogatása, csoportosítása a Folyóirat részlegen megtalálható napilapok, hetilapok, folyóiratok segítségével)

55-56

57-58

Látogatás a helybeli Zempléni
Körkép szerkesztőségébe

A látogatások tapasztalatainak a
megbeszélése, felhasználása az
iskolaújság 2019/20-as tanév utolsó számának megjelentetésénél

az érdeklődés fenntar- tanulók ismerjék meg
tása
nemzeti és helyi kultúránk értékeit, hagyományait
A pályaorientáció
elősegítése

motiváció,
az érdeklődés erősítése

Gondolkodás: memória, rendszerezés,
logikus gondolkodás
A tanultak rendszerezése, ellenőrzése,
értékelése

59-60

kulturált véleménynyilvánítás,
stílusérzék fejlesztése

eszközök

frontális munka

jegyzetfüzet, íróeszközök

team munka

Megbeszélés
frontális munka

jegyzetfüzet, íróeszközök

team munka

team munka

Az iskolaújság tanév végi számának előkészítése
Az újság állandó rovataiba megfelelő témák megtalálása, a lap felépítésének megtervezése, szerkesztése

a tanulási képességek
fejlesztése

team munka

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Gyakorlás, készségfejlesztés

Helyesírás, fogalmazási készség fejlesztése

61

Számítógépek, internet, Word program

61-62

Témagyűjtés, az anyag feldolgozása, cikkek írása iskolánkról, városunkról (ezek jeles képviselőiről,
eseményeiről, szokásairól stb.)

Gyakorlás, készségfejlesztés,
ismeretek alkalmazása

Gyakorlás,

63-64

Riportok, tudósítások készítése

Az elméleti szakaszban tanultak készségszintű elsajátítása

Anyanyelvi és műszaki kompetencia
fejlesztése,

Egyéni és páros munka

Digitális fényképezőgép, számítógép

csoportmunka

aktív és interaktív
beszédértés, szóbeli
és írásbeli szövegalkotás,
Kezdeményezőkészség erősítése

páros munka

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon

páros munka

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon

Kifejezőkészség fejlesztése
aktív és interaktív
beszédértés, szóbeli
és írásbeli szövegalkotás,

Gyakorlás,

Kezdeményezőkészség erősítése

A tanult ismeretek
alkalmazása
65-66

Kifejezőkészség fejlesztése

Riportok, tudósítások készítése

aktív és interaktív
beszédértés, szóbeli
és írásbeli szövegalkotás,

62

67-68

Képek készítése, gyűjtése, szerkesztése, felirattal való ellátása

69-70

Az összegyűjtött anyagok újságba
szerkesztése, az iskolaújság tanév
végi számának elkészítése és megjelentetése

71-72

Számvetés: A szakkör tevékenységének elemzése, értékelése

Vizuális ábrázolás
lényegének visszaadása verbális kifejezőeszközökkel

Gyakorlás,
A tanult ismeretek
alkalmazása

csoportmunka

Gyakorlás,

anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Az elméleti szakaszban tanultak készségszintű elsajátítása

Helyesírás, fogalma- kreatív team munka
zási készség fejlesztése

Pozitív megerősítés,
motiválás

A közös munka, az
élményszerű tanulás
elősegíti a középiskolai tanulmányok sikerességét is

megbeszélés, értékelés

63

frontális munka
megbeszélés

Digitális fényképezőgép, számítógép

Számítógépek, internet, füzet, íróeszközök

ÚJSÁGÍRÓ SZAKKÖR
módszertan, tematika

Óra

1-2

A téma órákra bontása

-Szervezési feladatok, az újságírói
team megalakulása
(Az újságírás iránt érdeklődő, kreatív és talpraesett tanulókból megalakul egy újságíró csoport. Ideális
esetben minden évfolyamról lesz
néhány jelentkező.)

Nevelési-oktatási stratégia
Didaktikai feladatok
Fejlesztési területek
Módszerek, munkaformák
-A tanulók tájékozta- Szívesen olvasó, olFrontális munka,
tása az elérendő cévasmányairól élvezetlokról
tel beszélgető, a nyel- magyarázat,
vi játékokban örömét
-Ismerkedés egymás- lelő, gazdag fantáziá- megbeszélés,
sal, saját szabályrend- jú, kreatív csapat
egyéni munka
szer kialakítása
megalakítása,
a csapatszellem fejlesztése

-Kérdőívek, tesztek kitöltése (képességek, motiváció, nyelvi ismeretek, szövegértési és szövegalkotási
kompetencia felmérése céljából)
-A kommunikáció fogalmának
megismerése és megértése. Az írott
és beszélt kommunikáció különbségei

-az önellenőrzési készség fejlesztése
-Ismeretbővítés, gyakorlás, a nyelv és a
kommunikáció összefüggései

64

-nyelvi képességek
fejlesztése
-íráskészség fejlesztése

csoportmunka

Eszközök

Tábla, füzet, íróeszközök,
Számítógép,
interaktív tábla
prezentáció

3-4

-Tájékozódás a mindennapi kommunikációs helyzetekben, valamint
a nyomtatott és audiovizuális sajtóban

-Ismeretbővítés, gyakorlás, a nyelv és a
kommunikáció összefüggései,

-Kommunikációs helyzetek megfigyelése

-Készségfejlesztés: a
tanult kommunikációs
és nyelvészeti ismeretek elmélyítése

Frontális és csoportmunka,

Tábla, füzet, íróeszközök,

páros munka

számítógép, interaktív tábla

-Kritikai képesség
fejlesztése

prezentáció,
különféle sajtótermékek

5-6

-A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció
- A tömegkommunikáció jellemzői,
funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési formái

-Előzetes tudás felmérése

-Szó- és beszédfordulatok fejlesztése

Frontális munka
Csoportmunka

-rendszerező képesség
Egyéni munka
fejlesztése
-a beszédhelyzetnek
megfelelő adekvát
nyelvhasználat fejlesztése

-Ismeretbővítés,
készségfejlesztés

magyarázat, megbeszélés

Tábla, füzet, íróeszközök,
számítógép,
interaktív tábla
prezentáció,

szemléltetés

7-8

-A szövegösszefüggés megteremtésének nyelvi és jelentésbeli eszközei, ezek használata az újságcikk
elkészítésében.

Új ismeret feldolgozása
gyakorlás

65

Szövegalkotási, szövegszerkesztési képességek fejlesztése

Számítógéppel segített kooperatív tanulás, egyéni munka,
magyarázat, előadás

Dokumentum minták, projektor, interaktív tábla, számítógép, diasor

-A szövegkohézió, a szöveg részei
(bekezdés, hasáb)
9-10

11-12

-A sajtó fogalma

Ismeretbővítés,

-Az újságírás történetének fontosabb állomásai

motiváció, a téma
iránti figyelem felkeltése

A fontosabb sajtóműfajok I.

általános műveltség
bővítése,

Új ismeretek elsajátítása, alkalmazása

13-14

A fontosabb sajtóműfajok II.
A véleménynyilvánító műfajok
(cikk, kommentár, glossza, jegyzet,
kritika, levél) felhasználásának lehetőségei

csoportmunka
történelmi ismeretek
fejlesztése

Ismerjék fel a funkcionalitás és az esztétikum szerepét

A tájékoztató műfajok (hír, közlemény, tudósítás, interjú, riport, recenzió) objektív ismeretközlési
formáinak megismerése és gyakorlati alkalmazása

frontális munka,

előadás, magyarázat,
bemutatás

frontális munka,
páros munka
csoportmunka
előadás, magyarázat,
bemutatás

A meglévő ismeretek
felidézése, aktivizálása
Új ismeretek elsajátítása, alkalmazása
66

Az erkölcsi felelősségérzet fejlesztése

Egyéni- és csoportmunka, megbeszélés,
magyarázat, szemléltetés

Tábla, füzet, íróeszközök,
számítógép, interaktív tábla
prezentáció,

Tábla, füzet, íróeszközök,
számítógép, interaktív tábla
prezentáció,

Számítógép, interaktív tábla

15-16

17-18

A vezércikk, a beszámoló és a karcolat fogalma és jellemzői

Új ismeretek elsajátítása, alkalmazása
Gyakorlás publicisztikai szövegeken keresztül

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése

Újságírótípusok, az újságíró alapve- új ismeretek átadása
tő feladatai

Anyanyelvi és szociális kompetencia

Egyéni- és csoportmunka, megbeszélés,
magyarázat, szemléltetés

frontális munka,
csoportmunka

19-20

- Az újságírói munka jellemzői, az
általános újságírás alapjai
-Az újságírás módszerei, etikai szabályai, a hagyományos nyomtatott
és az online sajtó sajátosságai

21-22

A cikkek írásának szabályai, fotók
beillesztése

A meglévő ismeretek
felidézése, aktivizálása, ismeretbővítés
Előzetes tudás felmérése, új ismeret közlése

Fogalmazási készség
fejlesztése

csoportmunka
magyarázat, megbeszélés
Anyanyelvi kompetenciák: a nyelvi
érintkezés képességének fejlesztése
Digitális kompetencia
fejlesztése

A megszerzett információk alkalmazása

67

frontális munka,

Tábla, füzet, íróeszközök,
számítógép, interaktív tábla
handoutok
Tábla, füzet, íróeszközök,
számítógép, interaktív tábla
prezentáció
Tábla, füzet, íróeszközök,
számítógép, interaktív tábla
handoutok
Régi és aktuális
nyomtatott sajtótermékek

Egyéni és páros munka

Számítógépek, internet, szöveg- és
képszerkesztő programok

23-24

-Stílus és kinézet

Új ismeretek átadása

-Lapformátumok: Berliner,
broadsheet, tabloid

Az esztétikai érzék és
a műszaki kompetencia fejlesztése

frontális munka, csoportmunka,

Tábla, füzet, íróeszközök,

előadás, magyarázat

számítógép, interaktív tábla

Digitális kompetencia
fejlesztése

-A kiváló design jellemzői

handoutok
Számítógépek,
Publisher program

25-26

A tervezett iskolai újság kezdőlapjának elkészítése, felépítésének
megtervezése, szerkesztése

Gyakorlás, készségfejlesztés

Digitális kompetencia
fejlesztése

Egyéni és páros munka

27-28

Cikkírás gyakorlása: témagyűjtés,
feldolgozás, cikkek iskolánkról,
annak eseményeiről

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Önálló munka

Számítógépek, internet, Word program

29-30

Az iskola hírei rovat elkészítése,
hírek gyűjtése. Cikkírás az "Iskolai
hírekbe"

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Kreatív csoportmunka

Számítógépek, internet, Word program

31-32

Iskolánk bemutatása, fotók és cikkek segítségével

Gyakorlás, készségfejlesztés

Műszaki kompetencia
fejlesztése

Egyéni és páros munka

Digitális fényképezőgép, számítógép

Képek készítése, gyűjtése, szerkesztése
33-34

Felkészülés egy interjúra

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Kreatív csoportmunka

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon

35-36

Gyakorló riportok, tudósítások készítése

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Egyéni munka: feladatok egyéni gyakor-

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon
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lása
37-38

39-40

Az összegyűjtött anyagok újságba
szerkesztése, az iskolaújság első
számának elkészítése

Az elméleti anyag
áttekintése, a szerzett
ismeretek alkalmazása

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

-Néhány tömegkommunikációs
műfaj megismerése. Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és
jellemzői

A figyelem felkeltése,
motiváció, új
ismeretek közlése
Gyakorlás, készségfejlesztés

-Személyes kompetencia

A figyelem felkeltése,
motiváció, új ismeretek közlése

Szociális kompetencia: érdekérvényesítő
képesség fejlesztése

szerkesztési, kombinálási készség erősítése

csoportmunka

Számítógépek

teammunka

Kreatív műhelyfoglalkozás

Találékonyság, kreativitás

Tábla, füzet, íróeszközök
számítógépterem,
internet

-A tömegtájékoztatás eszközeinek
alaposabb megismerése és felhasználásuk helyes módszereinek kialakítása
41-42

-Az írott sajtó kommunikációjának
jellemzői
-A figyelemfelhívásnak és az érdeklődés felkeltésének nyelvi és
metakommunikációs eszközei

43-44

A médiatörvény rendeltetése, riporterek számára fontos pontjai

Ismeretbővítés, készségfejlesztés

Frontális munka, csoportmunka, páros
munka
magyarázat, megbeszélés,

Új ismeret közlése

Önálló tanulás: jegyzetkészítés, kulcsszavak, új ismeretek és
69

Páros munka

Tábla, füzet, íróeszközök
számítógépterem,
internet

Számítógépek, internet, füzet, író-

45-46

A helyi média, mint a helyi értékek,
hagyományok megörökítésének
Az érdeklődés felkeleszközeinek megismerése
tése, motiváció

készségek alkalmazásának fejlesztése

Régi újságok tanulmányozása (pl.
Zempléni hírlap)

Kritikai képesség fejlesztése

Ismeretbővítés

Anyanyelvi kompetenciák: kommunikáció fejlesztése

eszközök
Frontális munka
Csoportmunka

Csoportmunka

Régi nyomtatott és
digitalizált sajtótermékek

frontális munka

Számítógépek, internet, füzet, íróeszközök

szociális kompetencia
(együttműködés fejlesztése)
47-48

Ismerkedés a Microsoft Office Pub- Új ismeret közlése
lisher kiadványszerkesztővel
Ismeretbővítés

Digitális kompetencia
fejlesztése

Számítógépek, internet, projektor

egyéni munka
páros munka

49-50

- A Microsoft Office Publisher
program kezelőfelülete
-Beépített Publisher sablonok tanulmányozása

51-52

-A „Hírlevél” Publisher sablon tanulmányozása
-Testre szabható formatervezési
elemek a Publisherben

Új ismeret közlése

Digitális kompetencia
fejlesztése

frontális munka
egyéni munka

Ismeretbővítés

Számítógépek, internet, füzet, íróeszközök

páros munka
Új ismeret közlése

Digitális kompetencia
fejlesztése

frontális munka
egyéni munka

Ismeretbővítés

páros munka
70

Számítógépek, internet, füzet, íróeszközök

53-54

Az iskolaújság második számának
előkészítése: A kiadvány egyedivé
tétele színsémák, betűtípussémák,
elrendezés segítségével

Érdeklődés felkeltése
Ismeretbővítés

Digitális kompetencia
fejlesztése

frontális munka
egyéni munka

Számítógépek, internet, füzet, íróeszközök

csoportmunka
55-56

Látványelemek, logók készítése

Gyakorlás, készségfejlesztés

Digitális kompetencia
fejlesztése

kreatív csoportmunka

Számítógépek, internet, füzet, író- és
rajzeszközök

a kreativitás fejlesztése
57-58

Interjú készítés gyakorlása

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

páros munka

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon

59-60

A cikkírás, szerkesztés gyakorlása

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

egyéni munka

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon

61-62

63-64

A lap bővítési lehetőségei, újabb
aloldalakra vonatkozó ötletek: pl.
diákhumor, diákélet

Riportok, tudósítások készítése

Gyakorlás, készségfejlesztés

Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

figyelem felkeltése

a kreativitás fejlesztése

Gyakorlás

Kezdeményezőkészség erősítése

Az elméleti szakaszban tanultak készségszintű elsajátítása

71

Kifejezőkészség fejlesztése

csoportmunka
csoportmunka

páros munka

Számítógépek, internet, füzet, íróeszközök

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon

65-66

67-68

Címek, rovatok, aloldalak megtervezése, esetlegesen a meglévők
átalakítása közös munkával

Gyakorlás

esztétikai érzék fejlesztése

Az elméleti szakaszban tanultak kreatív
alkalmazása

anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Az iskolaújság rovatainak szerkesz- Gyakorlás, készségfejlesztés
tése, anyaggyűjtés, cikkírás

anyanyelvi kompetencia fejlesztése
Helyesírás, fogalmazási készség fejlesztése

69-70

71-72

Az elkészült anyag megtekintése,
értékelése szakkörön kívüli olvasók
bevonásával, az iskolaújság 2. számának megjelentetése

Evaluáció

Összegzés, az éves munka értékelése

Pozitív megerősítés,
A közös munka, az
motiválás a következő élményszerű tanulás
évi együttműködésre
elősegíti a középiskolai tanulmányok sikemegbeszélés, értékerességét is
lés

Az elméleti szakaszban tanultak készségszintű elsajátítása

72

esztétikai érzék fejlesztése

csoportmunka

Számítógépek, internet, füzet, íróeszközök

egyéni munka

mikrofon, jegyzettömb, okostelefon

kreatív csoportmunka

teammunka
megbeszélés

anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Számítógépek, internet, füzet, íróeszközök
handoutok

frontális munka
megbeszélés

ISKOLARÁDIÓ

SZEPTEMBER-OKTÓBER

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

1-2.

A téma órákra bontása

„Zemplén kulturális élete akkor és
most.”
Előadás- a Sátoraljaújhelyi Művelődési Központ igazgatójának előadása. Téma: Fesztiválok Sátoraljaújhelyen az elmúlt 30 évben.
A város kulturális életének fejlődése az elmúlt évszázadban.

Didaktikai feladatok

Fejlesztési területek

motiválás( a tanulók
figyelmének felkeltése).

kezdeményező képesség,

kérdések önálló megelőismeretek felidézé- fogalmazása,
se,
kritikai gondolkodás,
új ismeretek közlése,
képekben való gonkritikai gondolkodás dolkodás,
fejlesztése,
a lényeg kiemelése,
rögzítés
élménypedagógia,
tanulói motiváció,
közös munkára való
nevelés,
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Módszerek, munkaformák

Eszközök

előadás

előadó

frontális

kivetítő

magyarázat

projektor

megbeszélés

számítógép

szemléltetés

mobiltelefon
kamera

egyéni munkára való
nevelés
3-4.

A téma feldolgozása. Archív televíziós, rádiós felvételek keresése a
Zemplén Nemzetközi
Néptáncfesztiválról (mint a térség
egyik legnagyobb kulturális fesztiválja, már több, mint három évtizede).

motiválás,a tanulók
tájékoztatása az elérendő, megvalósítandó célokról,

képekben való gondolkodás,

feladat, problémamegoldás,

lényeg kiemelése,

Interjú a szervezőkkel, az ötletgazdákkal, a fesztivál megálmodóival.

kritikai gondolkodás
fejlesztése,

kreativitás fejlesztése,

Interjú a magyarországi fellépőkkel, táncosokkal.

gyakorlás,

kritikai gondolkodás,

élménypedagógia,

egyéni munka,
énkép fejlesztése,

alkalmazás

önismeret,
csoportban való munka,
alkalmazkodó képesség,
kezdeményező képesség,
önálló kérdések megfogalmazása,
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frontális

mobiltelefon

megbeszélés

kamera

magyarázat

go- pro

szemléltetés
egyéni munka
pármunka
csoportmunka
kooperatív tanulás

szociális érzékenység,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése
5-6.

„Zemplén kulturális élete akkor és
most.”
Előadás-a Sárospataki Művelődés
Háza igazgatójának előadása.

motiválás ( a tanulók
figyelmének felkeltése).

kezdeményező képesség,

kérdések önálló megelőismeretek felidézé- fogalmazása,
se,
Téma: Fesztiválok Sárospatakon az
kritikai gondolkodás,
elmúlt évtizedekben.
új ismeretek közlése,
képekben való gonA város kulturális életének alakulá- kritikai gondolkodás dolkodás,
sa az elmúlt évszázadban.
fejlesztése,
a lényeg kiemelése,
rögzítés
élménypedagógia,

előadás

mobiltelefon

frontális

kamera

magyarázat

go- pro

megbeszélés
szemléltetés

tanulói motiváció,
közös munkára való
nevelés,
egyéni munkára való
nevelés
7-8.

A téma feldolgozása.
Interjúk készítése a Zemplén Fesztivál főszervezőjével, szervezőivel,

motiválás,a tanulók
tájékoztatása az elérendő, megvalósí-

képekben való gondolkodás,
kritikai gondolkodás,
75

frontális

mobiltelefon

megbeszélés

kamera

résztvevőivel.(mint a térség másik
legnagyobb művészeti fesztiválja).
Archív anyagok kutatása a Zemplén Televízió felvételeiből.

tandó célokról,

lényeg kiemelése,

magyarázat

feladat, problémamegoldás,

élménypedagógia,

szemléltetés

kreativitás fejlesztése,

egyéni munka

kritikai gondolkodás
fejlesztése,

egyéni munka,

pármunka

gyakorlás,

énkép fejlesztése,

csoportmunka

alkalmazás

önismeret,

kooperatív tanulás

go- pro

csoportban való munka,
alkalmazkodó képesség,
kezdeményező képesség,
önálló kérdések megfogalmazása,
szociális érzékenység,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése
9-10.

A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár új ismeretek közlése,
múltja és jelene.
motiválás,a tanulók
Egész évben zajló kulturális progtájékoztatása az el76

kezdeményező képesség,
önálló kérdések ké-

előadás

mobiltelefon

frontális

kamera

ramok bemutatása.
Interjú a könyvtár igazgatójával, a
szervezőkkel.
Interjú helyi művészekkel, akik
szerepeltek már egy-egy, a könyvtár által szervezett kulturális eseményen.

érendő, megvalósítandó célokról,

pekben való gondolkodás,

feladat, problémamegoldás,

kritikai gondolkodás,
lényeg kiemelése,

kritikai gondolkodás
fejlesztése,

élménypedagógia,

gyakorlás,

kreativitás fejlesztése,

alkalmazás

egyéni munka,

megbeszélés

go- pro

magyarázat
szemléltetés
egyéni munka
pármunka
csoportmunka
kooperatív tanulás

énkép fejlesztése,
önismeret,
csoportban való munka,
alkalmazkodó képesség,
szociális érzékenység,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése
11-12.

utómunkálatok
szkriptelés
vágás

előismeretek felidézé- csoportban való
se,
együttműködés,
feladat és probléma-
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csoportmunka értéke-

egyéni munka

mobiltelefon

pármunka

kamera

csoportmunka

számítógép

zenék válogatása

megoldás,

lése,

magyarázat

ajánló készítése

ellenőrzés,

egyéni munka,

megbeszélés

rövidek készítése,

gyakorlás,

önismeret fejlesztése,

szemléltetés

narráció

következtetés,

énkép,

értékelés,

pármunka,

alkalmazás

kompromisszum készség fejlesztése,
képekben való gondolkodás,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
a tudás megosztására
való nevelés,
elemzés,rendszerezés
képességének fejlesztése,
a tapasztalatok értékelése,
logikus gondolkodás
fejlesztése,
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vágóprogram

a lényeg kiemelése,
értékelés
13-14.

utómunkálatok
szkriptelés

előismeretek felidézé- csoportban való
se,
együttműködés,

egyéni munka

mobiltelefon

pármunka

kamera

vágás

feladat és problémamegoldás,

csoportmunka értékelése,

csoportmunka

számítógép

zenék válogatása

ellenőrzés,

egyéni munka,

magyarázat

vágóprogram

ajánló készítése

gyakorlás,

önismeret fejlesztése,

megbeszélés

rövidek készítése,

következtetés,

énkép,

szemléltetés

narráció

értékelés,

pármunka,

alkalmazás

kompromisszum készség fejlesztése,
képekben való gondolkodás,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
a tudás megosztására
való nevelés,
elemzés,rendszerezés
képességének fejlesz79

tése,
a tapasztalatok értékelése,
logikus gondolkodás
fejlesztése,
a lényeg kiemelése,
értékelés

15-16.

utómunkálatok
szkriptelés

előismeretek felidézé- csoportban való
se,
együttműködés,

szemléltetés

mobiltelefon

előadás

kamera

vágás

feladat és problémamegoldás,

csoportmunka értékelése,

magyarázat

számítógép

zenék válogatása

ellenőrzés,

egyéni munka,

kiselőadás

vágóprogram

ajánló készítése

gyakorlás,

önismeret fejlesztése,

vita

projektor

rövidek készítése,

következtetés,

énkép,

egyéni munka

kivetítő

narráció,

értékelés,

pármunka,

pármunka

előadó

filmvetítés

alkalmazás

kompromisszum készség fejlesztése,

csoportmunka

laptop

képekben való gon-

megbeszélés

előadás

80

magyarázat

dolkodás,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
a tudás megosztására
való nevelés,
elemzés,rendszerezés
képességének fejlesztése,
a tapasztalatok értékelése,
logikus gondolkodás
fejlesztése,
a lényeg kiemelése,
értékelés

NOVEMBER-DECEMBER
81

szemléltetés

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

17-18.

A téma órákra bontása

„A Zemplén művészei és amatőr
művészei a századelőn és most.”

Előadás a Kazinczy Ferenc Múzeumban(Sátoraljaújhely).
Előadó: a múzeum igazgatója (
történész).
Téma: Írók, költők a századelőn.
Hogyan születtek új tehetségek a
Zemplénben. (zene, képzőművészet, festészet, tánc, stb.)

Didaktikai feladatok

Fejlesztési területek

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

kérdések önálló megfogalmazása,

kezdeményező képeselőismeretek felidézé- ség,
se,
anyanyelvi kommuúj ismeretek közlése, nikáció fejlesztése,
következtetések levonása,
rögzítés,
kritikai gondolkodás
fejlesztése,
rendszerezés

kreativitás fejlesztése,
élménypedagógia,
képekben való gondolkodás,
rendszerezés képességének fejlesztése,
az új ismeretek elsajátításának, feldolgozásának képessége,
a lényeg kiemelésé-
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Módszerek, munkaformák

Eszközök

előadás

előadó

magyarázat

prezentáció

frontális

laptop

szemléltetés

számítógép

megbeszélés

kivetítő

vita

mobiltelefon
kamera

nek képessége,
esztétikára való nevelés
19-20.

„A Zemplén művészei és amatőr
művészei a századelőn és most.”

Interjú készítése a 94 éves Dohánygyári Fúvószenekar vezetőjével, tagjaival, zenészeivel.
Honnan és hogyan indultak és ma
hol tartanak.
Mi a titka, a csaknem 100 éves
sikernek.

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

kérdések önálló megfogalmazása,

anyanyelvi kommuelőismeretek felidézé- nikáció fejlesztése,
se,
kreativitás fejlesztése,
új ismeretek közlése,
élménypedagógia,
következtetések levoképekben való gonnása,
dolkodás,
rögzítés,
kezdeményező képeskritikai gondolkodás ség fejlesztése
fejlesztése,

frontális

előadó

magyarázat

prezentáció

megbeszélés

laptop

egyéni munka

számítógép

pármunka

kivetítő

csoportmunka

mobiltelefon

kooperatív tanulás

kamera

kiselőadás

rendszerezés
21-22.

„A Zemplén művészei és amatőr
művészei a századelőn és most.”

A néptánc története, hagyománya a
Zemplénben.

figyelem felkeltése,
a tanulók tájékoztatása az elérendő célokról,
új ismeretek közlése,

83

kérdések önálló megfogalmazása,

frontális

előadó

magyarázat

prezentáció

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

megbeszélés

laptop

kreativitás fejlesztése,

egyéni munka

számítógép

Interjú készítése a csaknem félévszázados Hegyalja Népi Együttes
vezetőjével, táncosaival.
Hogyan alakult az együttes-interjú
az alapító tagokkal.
Mi az oka annak, hogy a néptánc
hagyományok ennyire erősen élnek
hosszú évtizedek óta a városban.

következtetések levonása,
rendszerezés,
rögzítés,

élménypedagógia,

pármunka

kivetítő

képekben való gondolkodás,

csoportmunka

mobiltelefon

kooperatív tanulás

kamera

kezdeményező képesség fejlesztése

alkalmazás

kiselőadás

Mi a népszerűségének a titka.
23-24.

Lavotta János Kamarazenekar és a
verbunk története.

Hogyan függ össze Lavotta János
és a verbunk.

új ismeretek közlése,
következtetések levonása,
rendszerezés,

kérdések önálló megfogalmazása,
kezdeményező képesség,

előadás

előadó

magyarázat

prezentáció

frontális

laptop

szemléltetés

számítógép

megbeszélés

kivetítő

rögzítés,

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

alkalmazás

kreativitás fejlesztése,

egyéni munka

mobiltelefon

Előadás: A zenekar vezetője.

élménypedagógia,

pármunka

kamera

(Lavotta Jánosról, a verbunkról, a
zenekarról).

képekben való gondolkodás,

csoportmunka

Interjúk készítése a vezetőkkel,
tagokkal, zeneszeretőkkel.

rendszerezés képességének fejlesztése,

A komolyzene szerepe anno és
most a Zemplénben.
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kooperatív tanulás
kiselőadás

az új ismeretek elsajátításának, feldolgozásának képessége,
a lényeg kiemelésének képessége,
esztétikára való nevelés
25-26.

utómunkálatok

alkalmazás,

vágás

feladat és problémamegoldás,

szkriptelés
narráció
zeneválogatás
rövidek készítése
ajánló készítése

ellenőrzés,
gyakorlás,
következtetés,

rendszerezés, elemzés
képességének fejlesztése,

egyéni munka

számítógép

pármunka

laptop

énkép, önismeret fejlesztése,

csoportmunka

mobiltelefon

kooperatív tanulás

vágóprogram

a csoportmunka értékelésének képessége,

magyarázat

a tapasztalatok értékelése,

értékelés,

megbeszélés

rendszerezés
a logikus gondolkodás fejlesztése
27-28.

utómunkálatok

alkalmazás,

vágás

feladat és problémamegoldás,

szkriptelés
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rendszerezés, elemzés
képességének fejlesztése,

egyéni munka

számítógép

pármunka

laptop

énkép, önismeret fej-

csoportmunka

mobiltelefon

narráció

ellenőrzés,

lesztése,

kooperatív tanulás

zeneválogatás

gyakorlás,

magyarázat

rövidek készítése

következtetés,

a csoportmunka értékelésének képessége,

ajánló készítése

értékelés,

filmvetítés

rendszerezés

vágóprogram

megbeszélés

a tapasztalatok értékelése,
a logikus gondolkodás fejlesztése

JANUÁR-FEBRUÁR

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

A téma órákra bontása
Didaktikai feladatok

29-30.

„A sátoraljaújhelyi Magas-hegy
múltja, jelene és jövője”.

Előadás. Előadó: a város polgármestere.

a tanulók figyelmének felkeltése, motiválás,
a tanulók tájékoztatása az elérendő célokról,

Téma: Milyen élet, lehetőségek

Fejlesztési területek

Eszközök

élménypedagógia,

frontális

előadó

kezdeményezőképesség fejlesztése,

előadás

prezentáció

prezentáció

laptop

szemléltetés

számítógép

önálló kérdések megfogalmazása,
képekben való gon-
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Módszerek, munkaformák

voltak a Magas-hegyen évtizedekkel ezelőtt és melyek ezek napjainkban.
(sportélet, síelés, futás, turisztika,
szőlőtermelés, kalandpark, stb.)

előismeretek felidézé- dolkodás,
se,
vállalkozói kompeúj ismeretek közlése, tencia,
rendszerezés,

magyarázat

kivetítő

megbeszélés

projektor

vita

mobiltelefon

az új ismeretek elsajátításának, feldolgozásának képessége,

rögzítés,

kamera

a lényeg kiemelése
31-32.

„A sátoraljaújhelyi Magas-hegy
múltja, jelene és jövője”.

Sportélet a Magas-hegyen akkor és
most. Futóversenyek, síelés, egyéb
téli és nyári sportolási lehetőségek.
Homonnay Nándor Símúzeum
megtekintése.
Interjúk készítése síoktatókkal,
síelőkkel.
Archív felvételek keresése
Homonnay Nándorról, egykori
síelővel, pedagógussal. Alakjának,
szellemének felidézés ezek segítségével.

motiválás,
új ismeretek nyújtása,

képekben való gondolkodás,

frontális

mobiltelefon

magyarázat

kamera

vállalkozói kompeelőismeretek felidézé- tencia,
megbeszélés
se,
az új ismeretek elsajá- egyéni munka
rendszerezés,
tításának, feldolgozá- pármunka
sának képessége,
rögzítés,
csoportmunka
a
lényeg
kiemelése,
alkalmazás,
szemléltetés
anyanyelvi
kommufeladat és problémanikáció képességének kooperatív tanulás
megoldás,
fejlesztése,
kiselőadás
gyakorlás
kezdeményezőképesség fejlesztése,
önálló kérdések meg-

87

go-pro

fogalmazása
33-34.

„A sátoraljaújhelyi Magas-hegy
múltja, jelene és jövője”.

Szórakozási lehetőségek a Zemplén Kalandparkban napjainkban.
A” Legek földje”, Zemplén.
Miért ez a szlogen?
Hogyan jött létre az ország leghosszabb libegője, leghosszabb
bobpályája, az átcsúszópálya, az
üveghíd.
Interjú készítése a kalandpark
igazgatójával, helyi fiatalokkal,
turistákkal.

motiválás,
új ismeretek nyújtása,

„A sátoraljaújhelyi Magas-hegy
múltja, jelene és jövője”.

frontális

mobiltelefon

magyarázat

kamera

vállalkozói kompeelőismeretek felidézé- tencia,
megbeszélés
se,
az új ismeretek elsajá- egyéni munka
rendszerezés,
tításának, feldolgozá- pármunka
sának képessége,
rögzítés,
csoportmunka
a
lényeg
kiemelése,
alkalmazás,
szemléltetés
anyanyelvi
kommufeladat és problémanikáció képességének kooperatív tanulás
megoldás,
fejlesztése,
kiselőadás
gyakorlás
kezdeményezőképesség fejlesztése,

go-pro

önálló kérdések megfogalmazása

Hogyan hat mindez a turizmusra.

35-36.

képekben való gondolkodás,

a tanulók figyelmének felkeltése, motiválás,
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élménypedagógia,

frontális

előadó

kezdeményezőképes-

előadás

prezentáció

Szőlőtermélés és a Magas-hegy.
Földrajzi adottságok a Magashegyen.(fekvése, vulkanikus eredete, stb.).
Előadás.
Előadó: a Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott igazgatójaföldrajz szakos pedagógus.(borosgazda).

a tanulók tájékoztatása az elérendő célokról,

ség fejlesztése,

prezentáció

laptop

önálló kérdések megfogalmazása,

szemléltetés

számítógép

magyarázat

kivetítő

megbeszélés

projektor

vita

mobiltelefon

előismeretek felidézéképekben való gonse,
dolkodás,
új ismeretek közlése,
vállalkozói komperendszerezés,
tencia,
rögzítés,

kamera

az új ismeretek elsajátításának, feldolgozásának képessége,

Látogatás a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba, itt az ide
vonatkozó kiállítás megtekintése,
feldolgozása.

a lényeg kiemelése

Interjú készítése az itt dolgozó biológussal.
37-38.

„A sátoraljaújhelyi Magas-hegy
múltja, jelene és jövője”.

A bortermelés folyamata.
Látogatás a Bodnár Pincészetbe.

a tanulók figyelmének felkeltése, motiválás,
a tanulók tájékoztatása az elérendő célokról,

89

kritikai gondolkodás
fejlesztése: önálló
gondolatok, kérdések,
vélemény megfogalmazásának képessége,

előadás

mobiltelefon

frontális

kamera

magyarázat

go-pro

új ismeretek befoga-

egyénre szabott mun-

szemléltetés

Interjú készítése a bortermelővel.
Szőlőtermesztés-borkészítés, apáról fiúra…
Borturizmus múltja és jelene Sátoraljaújhelyen.

előismeretek felidézé- dására való képesség,
se,
lényeg kiemelése,
új ismeretek közlése,
kezdeményező képesrendszerezés,
ség,
rögzítés,

ka
pármunka
csoportmunka
megbeszélés

képekben való gondolkodás,
kreativitás fejlesztése,
élménypedagógia,

39-40.

utómunkálatok

ismétlés

szkriptelés

rendszerezés

vágás

feladat és problémamegoldás

narráció
zeneválogatás
rövidek készítése
ajánló készítése

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

egyénre szabott munka, egyéni

énkép, önismeret fejlesztése,

pármunka

a közös munka értékelésére való nevelés,

ellenőrzés
értékelés

a kompromisszumra
való képesség fejlesztése,

alkalmazás
motiváció

logikai gondolkodás,
a lényeg kiemelésére
való képesség fejlesz-
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csoportmunka
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

számítógép
laptop
mobiltelefon
vágóprogram

tése,
41-42.

utómunkálatok

ismétlés

szkriptelés

rendszerezés

vágás

feladat és problémamegoldás

narráció
zeneválogatás
rövidek készítése
ajánló készítése

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

egyénre szabott munka, egyéni

énkép, önismeret fejlesztése,

pármunka

a közös munka értékelésére való nevelés,

ellenőrzés
értékelés

a kompromisszumra
való képesség fejlesztése,

alkalmazás
motiváció

csoportmunka
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

logikai gondolkodás,
a lényeg kiemelésére
való képesség fejlesztése,

43-44.

utómunkálatok

ismétlés

szkriptelés

rendszerezés

vágás

feladat és problémamegoldás

narráció
zeneválogatás
rövidek készítése

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

egyénre szabott munka, egyéni

énkép, önismeret fejlesztése,

pármunka

a közös munka értékelésére való nevelés,

ellenőrzés
értékelés

a kompromisszumra
való képesség fejlesz91

csoportmunka
magyarázat
megbeszélés

ajánló készítése

alkalmazás

tése,

motiváció

logikai gondolkodás,

szemléltetés

a lényeg kiemelésére
való képesség fejlesztése,

MÁRCIUS-ÁPRILIS-MÁJUS

Nevelési-oktatási stratégia
Óra

A téma órákra bontása
Didaktikai feladatok

45-46.

„Régi, szép mesterségek nyomában-avagy menő szakmák az 1900as évekből.”

Ki volt a drótostót és mi volt a feladata? Hogyan lehetett ezt a mesterséget megtanulni? Ma már kidobnánk, régen megjavították?

a tanulók figyelmének felkeltése a régi
szakmák iránt,
motiválás( a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról,

Fejlesztési területek
az értékek megőrzésére való nevelés,

kezdeményező képesség fejlesztése,

Eszközök

előadás

mobiltelefon

frontális

kamera

az új ismeretek elsajámagyarázat
tításának képessége,

előismeretek felidézékritikai gondolkodásse,
önálló kérdések meg92

Módszerek, munkaformák

szemléltetés
megbeszélés
egyéni munka

go-pro

(látogatás egy drótostótnál Vágáshután, interjú, vágóképek készítése
a munkafolyamatról).

új ismertek nyújtása,

fogalmazása,

következtetések levonása,

empátia fejlesztése

fogalomalkotás,

csoportmunka

élménypedagógia,
kreativitás fejlesztése,

rendszerezés,

képekben való gondolkodás fejlesztése,

alkalmazás

esztétikai nevelés
47-48.

„Régi, szép mesterségek nyomában-avagy menő szakmák az 1900as évekből.”

a tanulók figyelmének felkeltése a régi
szakmák iránt,

A szövés-fonás titkának ellesése.

motiválás( a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról,

Vajon él-e még ez a szakma, művelik e manapság is? Sikerül-e tovább adni ezt a hagyományt?
(látogatás szövő és fonónőkhöz
Cigándra a tájházba, interjú, vágóképek készítése a munkafolyamatról).

az értékek megőrzésére való nevelés,

fogalomalkotás,

kezdeményező képesség fejlesztése,

empátia fejlesztése
élménypedagógia,
kreativitás fejlesztése,

rendszerezés,

képekben való gon93

mobiltelefon

frontális

kamera

az új ismeretek elsajámagyarázat
tításának képessége,

előismeretek felidézékritikai gondolkodásse,
önálló kérdések megúj ismertek nyújtása, fogalmazása,
következtetések levonása,

előadás

szemléltetés
megbeszélés
egyéni munka
csoportmunka

go-pro

alkalmazás

dolkodás fejlesztése,
esztétikai nevelés

49-50.

„Régi, szép mesterségek nyomában-avagy menő szakmák az 1900as évekből.”

Mit csinál a fazekas? Fennmarad-e
ez a gyönyörű szakma?
(látogatás Sárospatakra egy fazekas
mesteremberhez, interjú készítése,
vágóképek a munkafolyamatról).

a tanulók figyelmének felkeltése a régi
szakmák iránt,
motiválás( a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról,

az értékek megőrzésére való nevelés,

fogalomalkotás,

mobiltelefon

frontális

kamera

az új ismeretek elsajámagyarázat
tításának képessége,
kezdeményező képesség fejlesztése,

előismeretek felidézékritikai gondolkodásse,
önálló kérdések megúj ismertek nyújtása, fogalmazása,
következtetések levonása,

előadás

go-pro

szemléltetés
megbeszélés
egyéni munka
csoportmunka

empátia fejlesztése
élménypedagógia,
kreativitás fejlesztése,

rendszerezés,

képekben való gondolkodás fejlesztése,

alkalmazás

esztétikai nevelés
51-52.

„Régi, szép mesterségek nyomában-avagy menő szakmák az 1900as évekből.”

a tanulók figyelmének felkeltése a régi
szakmák iránt,
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az értékek megőrzésére való nevelés,
az új ismeretek elsajá-

előadás

mobiltelefon

frontális

kamera

motiválás( a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról,

Mi volt a kovács feladata? Vannake még kovácsok manapság? Kiből
lehet jó kovács? Mennyi munkájuk előismeretek felidézévolt sok évtizeddel ezelőtt? Honse,
nan ered ez a szakma?
új ismertek nyújtása,
(látogatás egy kovácsmesterhez,
következtetések levointerjú készítése, vágóképek a
nása,
munkafolyamatról).
fogalomalkotás,

tításának képessége,

magyarázat

kezdeményező képesség fejlesztése,

szemléltetés

kritikai gondolkodásönálló kérdések megfogalmazása,

go-pro

megbeszélés
egyéni munka
csoportmunka

empátia fejlesztése
élménypedagógia,
kreativitás fejlesztése,

rendszerezés,

képekben való gondolkodás fejlesztése,

alkalmazás

esztétikai nevelés
53-54.

„Régi, szép mesterségek nyomában-avagy menő szakmák az 1900as évekből.”

a tanulók figyelmének felkeltése a régi
szakmák iránt,

Fotográfustól a fényképészig.

motiválás( a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról,

Hová vezethető vissza a fénykép
története? Milyen technikával dolgoztak az 1900-as évek elején, közepén? Milyen hosszú folyamat

képekben való gondolkodás fejlesztése,
az értékek megőrzésére való nevelés,

előadás

mobiltelefon

frontális

kamera

magyarázat

go-pro

az új ismeretek elsajá- szemléltetés
tításának képessége,
megbeszélés

előismeretek felidézékezdeményező képesse,
ség fejlesztése,

egyéni munka
csoportmunka
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volt, mire megszületett egy-egy
fénykép.
(látogatás egy fényképészhez, aki
bemutatja a régi idők fényképezőgépét, mesél az akkori és a mai
munkafolyamatról, a fejlődéstörténetről).

új ismertek nyújtása,
következtetések levonása,

kritikai gondolkodásönálló kérdések megfogalmazása,
empátia fejlesztése

fogalomalkotás,

élménypedagógia,

rendszerezés,

kreativitás fejlesztése,

alkalmazás

esztétikai nevelés
55-56.

utómunkálatok

értékelés

szkriptelés

alkalmazás

az egyéni,saját munka megbeszélés
értékelésének képességére való fejlesztés, magyarázat

vágás

következtetés

énkép,

vágóképek rendszerezése

előismeretek felidézé- önismeret,
se
a pár-és csoportmunfeladat és problémaka értékelésének kémegoldás
pességére való fejlesztés,

narráció
rövidek készítése
ajánló készítése

kompromisszumkészség fejlesztése,
kreativitás fejlesztése,
logika,
96

egyénre szabott munka
pármunka
csoportmunka

számítógép
laptop
vágóprogram
mobiltelefon

a lényeg kiemelésének képessége,
a tapasztalatok értékelése,
rendszerezés képességének fejlesztése,
57-58.

utómunkálatok

értékelés

szkriptelés

alkalmazás

az egyéni,saját munka megbeszélés
értékelésének képességére való fejlesztés, magyarázat

vágás

következtetés

énkép,

vágóképek rendszerezése

előismeretek felidézé- önismeret,
se
a pár-és csoportmunfeladat és problémaka értékelésének kémegoldás
pességére való fejlesztés,

narráció
rövidek készítése
ajánló készítése

kompromisszumkészség fejlesztése,
kreativitás fejlesztése,
logika,
a lényeg kiemelésének képessége,
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egyénre szabott munka
pármunka
csoportmunka

számítógép
laptop
vágóprogram
mobiltelefon

a tapasztalatok értékelése,
rendszerezés képességének fejlesztése
59-60.

utómunkálatok

értékelés

szkriptelés

alkalmazás

az egyéni,saját munka megbeszélés
értékelésének képességére való fejlesztés, magyarázat

vágás

következtetés

énkép,

vágóképek rendszerezése

előismeretek felidézé- önismeret,
se
a pár-és csoportmunfeladat és problémaka értékelésének kémegoldás
pességére való fejlesztés,

narráció
rövidek készítése
ajánló készítése

kompromisszumkészség fejlesztése,
kreativitás fejlesztése,
logika,
a lényeg kiemelésének képessége,
a tapasztalatok értékelése,
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egyénre szabott munka
pármunka
csoportmunka

számítógép
laptop
vágóprogram
mobiltelefon

rendszerezés képességének fejlesztése
61-62.

Az éves munka értékelése.

összegzés

Rövidfilm-montázs készítése a
értékelés
tanév során készített filmek legjobb
ellenőrzés
pillanataiból.
alkalmazás

énkép fejlesztése,

egyéni munka

kiselőadás

önismeret fejlesztése,

pármunka

mobiltelefon

csoportmunka értékelésére való nevelés,

csoportmunka

laptop

egyénre szabott munka

számítógép

kreativitás fejlesztése,

rendszerezés

rendszerezés képességének fejlesztése,
a lényeg kiemelésére
való törekvés fejlesztése,

megbeszélés
magyarázat

kivetítő
projektor
vágóprogram

szemléltetés

logikus gondolkodás
fejlesztése,
a tapasztalatok értékelése,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
élménypedagógia
63-64.

Az éves munka értékelése.

összegzés

énkép fejlesztése,

99

előadás

Montázs vetítése a legjobb adásokból.
Összegzés.

értékelés

önismeret fejlesztése,

megbeszélés

mobiltelefon

ellenőrzés

csoportmunka értékelésére való nevelés,

magyarázat

laptop

szemléltetés

számítógép

vita

kivetítő

csoportmunka

projektor

alkalmazás

kreativitás fejlesztése,

rendszerezés

rendszerezés képességének fejlesztése,
a lényeg kiemelésére
való törekvés fejlesztése,
logikus gondolkodás
fejlesztése,
a tapasztalatok értékelése,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
élménypedagógia

100

frontális

KULTÚRTÖRTÉNETI FOGLALKOZÁSOK

73-74. Történelmi helyszínek a városban 7.:
A középkori vár régészeti feltárása – a
helyi középkori emlékek felelevenítése
Bemutatja Ringer István régész

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

önfegyelem, képzelőtehetség,

élménypedagógia,
előismeretek felidézé- anyanyelvi kommuse,
nikáció fejlesztése,
önálló kérdések megúj ismeretek közlése, fogalmazása, a tapasztalatok értékelése
rögzítés, összegzés

75-76. Történelmi helyszínek a városban 8.:
A református templom, vizsolyi Biblia
– a helyi középkori emlékek felelevenítése

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

77-78. Történelmi helyszínek a városban 9.:
Bortemplom – a polgárosodás első
évtizedeinek felelevenítése

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

önfegyelem, képzelőtehetség,

élménypedagógia,
előismeretek felidézé- anyanyelvi kommuBemutatja Dr. Kádár Ferenc, lelkipász- se,
nikáció fejlesztése,
tor
önálló kérdések megúj ismeretek közlése, fogalmazása, a tapasztalatok értékelése
rögzítés, összegzés

Partner: Polgármesteri Hivatal Város-

önfegyelem, képzelőtehetség,

élménypedagógia,
előismeretek felidézé- anyanyelvi kommu101

egyéni munka
csoportmunka
megbeszélés

egyéni munka

Várhegy – középkori várromok
okos telefon

csoportmunka

Református templom és lelkészi
hivatal

megbeszélés

okos telefon

egyéni munka

Bortemplom

csoportmunka megbeszélés

okos telefon

gazdálkodási Osztály

se,
új ismeretek közlése,
rögzítés, összegzés

79-80. Idegen uralom alatt

A Csehszlovák megszállás
A megszállás okozta károk

motiválás, a tanulók
érdeklődésének felkeltése, előismeretek
felidézése, új ismeretek gyűjtése, összegzés

nikáció fejlesztése,
önálló kérdések megfogalmazása, a tapasztalatok értékelése
információgyűjtés,
egyéni munka
logikus gondolkodás
megbeszélés
fejlesztése, énkép
fejlesztése, önismeret,

számítógép
okos telefon
Melléklet

szociális érzékenység,
értékelés

81-82. Az Őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság napjai

motiválás, a tanulók
érdeklődésének felkeltése, előismeretek
felidézése, új ismeretek gyűjtése, összegzés

információgyűjtés,
páros munka
logikus gondolkodás
megbeszélés
fejlesztése, énkép
fejlesztése, önismeret,

számítógép
okos telefon
Melléklet

szociális érzékenység,
értékelés

83-84. A konszolidáció évei: 1919-1920

motiválás, a tanulók
érdeklődésének felkeltése, előismeretek
felidézése, új ismeretek gyűjtése, összegzés

102

információgyűjtés,
egyéni munka
logikus gondolkodás
megbeszélés
fejlesztése, énkép
fejlesztése, önismeret,
szociális érzékenység,

számítógép
okos telefon
Melléklet

értékelés
85-86. Trianon hatásai

motiválás, a tanulók
érdeklődésének felkeltése, előismeretek
felidézése, új ismeretek gyűjtése, összegzés

információgyűjtés,
kritikai gondolkodás,
a lényeg kiemelése,

egyéni munka

számítógép

csoportmunka

okos telefon

megbeszélés

Melléklet

egyéni munka

számítógép

csoportmunka

okos telefon

megbeszélés

projektor

a tudás megosztására
való nevelés,
elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése, anyanyelvi
kommunikáció fejlesztése
értékelés

87-88. A város gazdálkodása

motiválás, a tanulók
érdeklődésének felkeltése, előismeretek
felidézése, új ismeretek gyűjtése, összegzés

információgyűjtés,
kritikai gondolkodás,
a lényeg kiemelése,
a tudás megosztására
való nevelés,
elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése, anyanyelvi
kommunikáció fejlesztése

103

Mellélet

értékelés
89-90. Bővítsünk piacot!
Keskeny nyomtávú vasút a Bodrogközben és a Hegyközben
Egy beruházás története

motiválás, a tanulók
érdeklődésének felkeltése, előismeretek
felidézése, új ismeretek gyűjtése, összegzés

Helyi szintű gazdaságpolitika

a lényeg kiemelése,
közös munkára való
nevelés, csoportban
való munka, önismeret fejlesztése,

egyéni munka

számítógép

csoportmunka

okos telefon

vita

projektor

szerepjáték

Melléklet

megbeszélés

http://nevesnevtele
nek.com/

egyéni munka

számítógép

pármunka

okos telefon

csoportmunka

projektor

szerepjáték

Melléklet

a tapasztalatok értékelése

.
91-92. Fejlesszük az idegenforgalmat!

információgyűjtés,
kritikai gondolkodás,

motiválás, a tanulók
érdeklődésének felkeltése, előismeretek
felidézése,
feladat és problémamegoldás,
ellenőrzés,

kritikai gondolkodás,
kreativitás fejlesztése,
csoportban való
együttműködés,
csoportmunka értékelése,
egyéni munka,

gyakorlás,

kompromisszum készség fejlesztése,

következtetés,
értékelés,

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

alkalmazás

104

megbeszélés

értékelés
93-94. Történelmi helyszínek a városban 10.:
A PIM Kazinczy Ferenc Múzeum más
szemmel: Múzeumalapítás (1928-30)
Múzeumpedagógiai foglalkozás. Gécziné Nagy Mária múzeumpedagógus

95-96. „Sátoraljaújhely
A magyar végvárak egyik büszkesége”
1932

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

együttműködő képeselőismeretek felidézé- ség, anyanyelvi
se,
kommunikáció,
új ismeretek közlése,

élménypedagógia,

rögzítés, összegzés

a tapasztalatok értékelése

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

tanulói motiváció,

együttműködő képesség, anyanyelvi
előismeretek felidézé- kommunikáció, inse,
formációgyűjtés,
új ismeretek gyűjtése,
rögzítés, összegzés

97-98. Történelmi helyszínek a városban 11.:
Magyar Kálvária bejárása

önfegyelem, tolerancia,

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

Kazinczy Múzeum

csoportmunka

Melléklet

megbeszélés

okos telefon

csoportmunka

okos telefon

szerepjáték
megbeszélés

Melléklet: Sátoraljaújhely 1932.
György Lajos
szerk.

csoportmunka

Magyar Kálvária

beszélgetés

okos telefon

a tapasztalatok értékelése

önfegyelem, együttműködő képesség,
élménypedagógia, a
tapasztalatok értékeelőismeretek felidézé- lése
se,

105

egyéni munka

megbeszélés

új ismeretek közlése,
rögzítés, összegzés
99100.

„Lesz magyar feltámadás!”
Országzászló
Magyar Kálvária
Szent István kápolna

motiválás, a tanulók
érdeklődésének felkeltése, előismeretek
felidézése,

információgyűjtés,
kritikai gondolkodás,

feladat és problémamegoldás,

a tudás megosztására
való nevelés,

ellenőrzés,

következtetés,

elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése, anyanyelvi
kommunikáció fejlesztése,

értékelés

értékelés

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

önfegyelem, tolerancia,

gyakorlás,

101102.

Történelmi helyszínek a városban 12.:
Szent István római katolikus plébániatemplom
Bemutatja Gubala Róbert plébános

a lényeg kiemelése,

együttműködő képeselőismeretek felidézé- ség, anyanyelvi
se,
kommunikáció,
új ismeretek közlése,

élménypedagógia,

rögzítés, összegzés

a tapasztalatok értékelése
106

egyéni munka

okos telefon

csoportmunka

számítógép

beszélgetés

A Sátoraljaújhelyen épült Magyar
Kálvária (Ism.:
Szepesi Bódog)

megbeszélés

http://zemplentorte
netiarchivum.azert
ke.hu/index.php/vi
deotar/33-a-100orszagzaszloavatasa
egyéni munka
megbeszélés

Szent István római
katolikus plébániatemplom
okos telefon

103104.

105106.

Új módi szórakozások: filmszínház,
foci?, futball? labdarúgás?, egyéb
sportok, stb.

motiválás, a tanulók
érdeklődésének felkeltése, új ismeretek
gyűjtése, csoportosítás, gyakorlás, öszszegzés

tanulói motiváció, a
lényeg kiemelése,

Miről árulkodnak az újsághirdetések?

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
csoportosítás, összegzés

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
csoportosítás, összegzés

A város gazdasági élete az 1920-as és
1930-as években.
Állatkiállítás, szántóverseny

107108.

A zsidóság helyzete a két világháború
között

107

egyéni munka

Melléklet

megbeszélés

Újhelyi Hírlap közösen kiválasztott
évfolyama (Külső
tárhelyen)

információgyűjtés,

egyéni munka

a tudás megosztására
való nevelés,

csoportmunka

Melléklet: Felsőmagyarországi Hírlap 1934-es évfolyam

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
értékelés

elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése, közös munkára
való nevelés, a tapasztalatok értékelése

élménypedagógia
megbeszélés

http://zemplentorte
netiarchivum.azert
ke.hu/index.php/vi
deotar/37allatkiallitasszantoversenysatoraljaujhelyen

információgyűjtés,

egyéni munka

Melléklet

a tudás megosztására
való nevelés,

csoportmunka

elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése, közös munkára
való nevelés, a ta-

megbeszélés

pasztalatok értékelése
109110.

Egyesül a kettévágott város
Bevonulás Novo Mestoba

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
összegzés

információgyűjtés,
kritikai gondolkodás,
a lényeg kiemelése,

egyéni munka

Mellékletek

csoportmunka

http://zemplentorte
netiarchivum.azert
ke.hu/index.php/vi
deotar/40bevonulas-novemestoba

megbeszélés

a tudás megosztására
való nevelés,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,

(Forrás:
filmhiradokonline.
hu)

értékelés
111112.

A visszacsatolt területek helyzete

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
összegzés

információgyűjtés,
kritikai gondolkodás,
a lényeg kiemelése,

egyéni munka

Melléklet

csoportmunka
megbeszélés

a tudás megosztására
való nevelés,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
értékelés

113114.

Történelmi helyszínek a városban 13.:
A Királyi Törvényház (Ma: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön) Börtönmú-

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,
108

önfegyelem, tolerancia,

előadás
szerepjáték

Börtönmúzeum

zeum felkeresése
Múzeumi foglalkozás. Pavlics Tamás
munkatárs

előismeretek felidézé- szociális érzékenység, beszélgetés
se,
élménypedagógia,
megbeszélés
új ismeretek közlése,
önálló kérdések megrögzítés, összegzés
fogalmazása,
a tapasztalatok értékelése

115116.

Börtön – börtönkitörés. Az áldozatok
emlékhelye. Hősök tere.

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
csoportosítás, összegzés

tanulói motiváció,

egyéni munka

Melléklet

információgyűjtés,
elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése, a tudás megosztására való nevelés,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése

csoportmunka

http://zemplentorte
netiarchivum.azert
ke.hu/index.php/vi
deotar/34-abortonkitoresaldozatainaktemetese

megbeszélés

anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, a
tapasztalatok értékelése
117118.

A zsidóság helyzetének megváltozása
az 1930-as években és a II. v.h. alatt.

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
109

információgyűjtés,

egyéni munka

a tudás megosztására

csoportmunka

Melléklet

119120.

Holokauszt Újhelyben
(1944. 04. 15. Gettósítás kezdete)

információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
csoportosítás, összegzés

való nevelés,

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
csoportosítás, összegzés

információgyűjtés,

szerepjáték

elemzés, rendszerezés megbeszélés
képességének fejlesztése, közös munkára
való nevelés, szociális
érzékenység, a tapasztalatok értékelése
csoportmunka

elemzés, rendszerezés megbeszélés
képességének fejlesztése, közös munkára
való nevelés, szociális
érzékenység, együttműködő képesség,
anyanyelvi kommunikáció,

Melléklet: A sátoraljaújhelyi zsidó
hitközség emlékkönyve

szociális érzékenység,
a tapasztalatok értékelése
121122.

Megint menekülni kell?
Régi, mégis új szomszédság

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
110

információgyűjtés,

egyéni munka

elemzés képességének fejlesztése, közös
munkára való nevelés, szociális érzé-

csoportmunka
szerepjáték

Melléklet

elemzés, értékelés,
összegzés

kenység, együttműködő képesség, anyanyelvi kommunikáció,

megbeszélés

a tapasztalatok értékelése
123124.

Új rendszer, új emberek, új szervezetek, új források, új hősök, új tervek
Női főispán!
Partizán emlékmű. (Hősök tere. 1948.)

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
csoportosítás, összegzés

információgyűjtés,

egyéni munka

elemzés, rendszerezés csoportmunka
képességének fejleszszerepjáték
tése, közös munkára
való nevelés, szociális megbeszélés
érzékenység, együttműködő képesség,
anyanyelvi kommunikáció,
a tapasztalatok értékelése

125126.

Történelmi helyszínek a városban 14.:
Honvéd / Tűzoltó laktanya
Bemutatja Ignéczi Zsolt parancsnok

motiválás, a tanulók
figyelmének felkeltése,

önfegyelem, együttműködő képesség,
anyanyelvi kommunikáció,

előismeretek felidézése,
élménypedagógia,

a tapasztalatok érté111

előadás
egyéni munka
csoportmunka
megbeszélés

Mellékletek
http://zemplentorte
netiarchivum.azert
ke.hu/index.php/vi
deotar/43-noifoispanzemplenben
http://zemplentorte
netiarchivum.azert
ke.hu/index.php/vi
deotar/42-keszul-apartizan-emlekmu
Tűzoltó laktanya

új ismeretek közlése,

kelése

rögzítés, összegzés
127128.

Iskolánk a XX. sz. első felében: a Sátoraljaújhelyi Római Katholikus Főgimnázium

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
csoportosítás, összegzés

önálló ismeretszerzés, egyéni munka
kritikai gondolkodás,

csoportmunka

a lényeg kiemelése,

megbeszélés

Mellékletek: A
Főgimnázium Értesítői

szociális érzékenység,
anyanyelvi kommunikáció fejlesztése
önálló kérdések megfogalmazása,
értékelés

129130.

Az új rendszer a Magyar Országos
Tudósító és a Magyar Távirati Iroda
hírei tükrében

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő célokról, előismeretek felidézése,
információgyűjtés,
elemzés, értékelés,
csoportosítás, összegzés

információgyűjtés,

egyéni munka

elemzés, rendszerezés
képességének fejlesztése, közös munkára
való nevelés, kritikai
gondolkodás, együttműködő képesség,
anyanyelvi kommunikáció,

csoportmunka

a tapasztalatok érté112

megbeszélés

számítógép, okos
telefon,

kelése
131132.

„Az Én Városom”
Egyedi városkalauz készítése

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő, megvalósítandó célokról, feladat és problémamegoldás,
ellenőrzés,
gyakorlás, értékelés,

133134.

„Az Én Városom”
Egyedi városkalauz készítése

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő, megvalósítandó célokról, feladat és problémamegoldás,
ellenőrzés,
gyakorlás, értékelés,

135136.

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum
Kutató munka a múzeum gyűjteményében: Városunk az 1940-es és 1950es években. A kommunista diktatúra
dokumentumai és tárgyi emlékei

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő, megvalósítandó célokról,
gyakorlás,
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önfegyelem, tolerancia,
információ feldolgozás, együttműködés,

egyéni munka
páros munka

számítógép, okos
telefon,

megbeszélés

anyanyelvi kommunikáció, kreativitás,
élménypedagógia,
értékelés
önfegyelem, tolerancia,
információ feldolgozás, együttműködés,

egyéni munka
páros munka

számítógép, okos
telefon,

megbeszélés

anyanyelvi kommunikáció, kreativitás,
élménypedagógia,
értékelés
önfegyelem, tolerancia, információgyűjtés, önálló ismeretszerzés, együttműködő képesség, anyanyelvi kommuniká-

egyéni munka,
csoportmunka,
megbeszélés

számítógép, okos
telefon,

ció, élménypedagógia, a tapasztalatok
értékelése
137138.

139140.

141142.

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum
Kutató munka a múzeum gyűjteményében: Városunk az 1940-es és 1950es években. A kommunista diktatúra
dokumentumai és tárgyi emlékei

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum
Kutató munka a múzeum gyűjteményében: Városunk az 1940-es és 1950es években. A kommunista diktatúra
dokumentumai és tárgyi emlékei

PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum
Kutató munka a múzeum gyűjteményében: Városunk az 1940-es és 1950es években. A kommunista diktatúra

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő, megvalósítandó célokról,
gyakorlás,

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő, megvalósítandó célokról,
gyakorlás,

motiválás, a tanulók
tájékoztatása az elérendő, megvalósítandó célokról,
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önfegyelem, tolerancia, információgyűjtés, önálló ismeretszerzés, együttműködő képesség, anyanyelvi kommunikáció, élménypedagógia, a tapasztalatok
értékelése

egyéni munka,

önfegyelem, tolerancia, információgyűjtés, önálló ismeretszerzés, együttműködő képesség, anyanyelvi kommunikáció, élménypedagógia, a tapasztalatok
értékelése

egyéni munka,

önfegyelem, tolerancia, információgyűjtés, önálló ismeretszerzés, együttműködő képesség, anya-

egyéni munka,

csoportmunka,

számítógép, okos
telefon,

megbeszélés

csoportmunka,

számítógép, okos
telefon,

megbeszélés

csoportmunka,
megbeszélés

számítógép, okos
telefon,

143144.

dokumentumai és tárgyi emlékei

gyakorlás,

nyelvi kommunikáció, élménypedagógia, a tapasztalatok
értékelése

A két éves közös munka értékelése

motiválás, összegzés

önértékelés, értékelés, produktumok megtetolerancia, anyanyelvi kintése
kommunikáció
csoportmunka,

„Helytörténész Diploma” átadása a két
éves munkát elvégzettek részére

megbeszélés
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számítógép
projektor

Problémamegoldó gondolkodás és kreatív készségek fejlesztése
Az alábbi kész kidolgozott feladatok egyaránt felhasználhatóak tanóra és tanórán kívüli keretek között is. A feladat csoportok a kreativitás egy-egy részterületének fejlesztését szolgálják.
Ugyanakkor a feladatok, mint feladattípusok is felfoghatóak.
Minden feladatnál jeleztük, hogy melyik életkorban, milyen munkaformánál találjuk ideálisnak.

Alkotói kreativitás fejlesztése
„A kreatív produktum (függetlenül attól, hogy már késztermékről vagy csak a tervezés fázisában lévő dologról van-e szó) lehet valamilyen ötlet, elképzelés, művészi alkotás vagy tudományos elmélet. Jellemző rá, hogy valamilyen cél szempontjából jelentős, eredeti, újszerű.”
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1.feladat
Tervezz fát ! „A” verzió
Projekt feladat : „Hősök fája” / „Fa a Neves Névtelenekről” készítése
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 rajz vagy képzőművészeti fakultáció/szakkör
A feladat célja:
 A logikus gondolkodás és a kreativitás fejlesztése, a haza iránti szeretet elősegítése, a
hősök tiszteletének elősegítése.
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző gondolkodást, valamint a döntésképességet, megfigyelőképességet,ötletgazdagságot.
 Csoport munka esetén: a fentieken kívül: az együttműködés, az interperszonális rugalmasság, a meggyőző képesség kompetenciáit is.
 A következő módszer kompetenciák fejlődhetnek a feladat megoldásával:gyakorlatias
feladat értelmezés, megoldás, áttekintő képesség, problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás.
Célcsoport: 6-8. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár + egy fő informatika tanár igény szerint, rajz szakos
pedagógus
Oktatási módszer:
Típusa alapján: projektmódszer
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező, heurisztikus és
reciptív
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
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2. feladat
Tervezz fát ! „B” variáció
Projekt feladat : „Hősök fája” / „Fa a Neves Névtelenekről” készítése
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 rajz vagy képzőművészeti fakultáció/szakkör
 történelem óra I. világháború témakörének keretin belül
A feladat célja:
 A logikus gondolkodás és a kreativitás fejlesztése, a haza iránti szeretet elősegítése, a
hősök tiszteletének elősegítése.
 a történelmi tudás rendhagyó módon való bővítése az I. világháború témakörében.
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, , információ gyűjtés
és elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző gondolkodást, valamint a döntésképességet, megfigyelőképességet,ötletgazdagságot.
 Csoport munka esetén: a fentieken kívül: az együttműködés, az interperszonális rugalmasság, a meggyőző képesség kompetenciáit is.
 A következő módszer kompetenciák fejlődhetnek a feladat megoldásával:gyakorlatias
feladat értelmezés, megoldás, áttekintő képesség, problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás.
Célcsoport: 9-11. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő (történelem) tanár + egy fő informatika tanár igény szerint,
rajz szakos pedagógus
Oktatási módszer: projektmódszer
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező, heurisztikus és
reciptív
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
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3. Feladat
Séta a pataki diákok, tanárok nyomában

Feladat: a híres pataki diákok, tanárok neveinek megismerése, a sétáról fotósorozat készítése,
album vagy tabló, vagy poszter létrehozása
Megvalósíthatóság:
 évkezdő projekthét, projektnap
 történelmi, irodalmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 osztálykirándulás
 osztályfőnöki óra
 tanulás módszertani bevezető óra, „pecúr”, „mazsola” avató hét egyik programja lehet
 élménypedagógia óra, órák
A feladat célja:információ gyűjtés, logikus gondolkodás, megfigyelőképesség, térbeli tájékozódás, hatékony kérdezés készsége, áttekintőképesség figyelem összpontosítás, lényegfelismerő képesség, nyitott hozzáállás, rendszerben való gondolkodás
Célcsoport: 6-10. évfolyamos diákok
A feladat csoportban, vagy párban is elvégezhető
Résztvevő pedagógusok: létszámtól függően egy-két fő tanár,
Oktatási módszer:projekt
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: Dobó Ferenc utca, Iskolatörténeti Múzeum, Sárospatak Iskolakert, Makovecz tér,
Rákóczi utca,
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4. feladat
Múlt, jelen, jövő kezedben az idő
1.Az iskola múltjának feltárása
Projekt feladat: Az iskola névadójának (Kossuth Lajos) megismerése, és zempléni (sátoraljaújhelyi) kapcsolódásának feltárása. Az iskola szerepének, régi tanítványainak megismerése.
Mindezekről portfólió készítése.
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 Kossuth hét
 bevezető „pecur”/ évkezdő projekt hét

A feladat célja:
 A logikus gondolkodás és a kreativitás fejlesztése, a haza iránti szeretet elősegítése, a
névadó tiszteletének elősegítése.
 a történelmi tudás rendhagyó módon való bővítése
 az iskolához, Zemplénhez való kötődés elősegítése, erősítése
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, , információ gyűjtés
és elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző gondolkodást, valamint a döntésképességet, megfigyelőképességet,ötletgazdagságot.
 Csoport munka esetén: a fentieken kívül: az együttműködés, az interperszonális rugalmasság, a meggyőző képesség kompetenciáit is.
 A következő módszer kompetenciák fejlődhetnek a feladat megoldásával:gyakorlatias
feladat értelmezés, megoldás, áttekintő képesség, problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás.
Célcsoport: 9-12. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő (történelem vagy irodalom) tanár+ informatika tanár
igény szerint
Oktatási módszer:
Típusa alapján: projektmódszer
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
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A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező, heurisztikus és
reciptív
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Szükséges eszközök:
 számítógép
 laptop
 fényképezőgép vagy telefon
 USB kulcs
A megvalósítás lépései:
A pedagógus(ok) a projekt feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe
véve határozza(ák) meg a feladat elkészítésének határidejét.
Megjegyzés: csoportban is végezhető a feladat 2-3 fő ideális a munkához.
Az is lehetséges, hogy különböző csoportok a projektből különböző feladatok megvalósítását
vállalják
Előkészítési feladatok:
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Jutalom meghirdetése: Történelemből jeles érdemjegy kitűzése, könyvjutalom, oklevél, stb.
 Ajánlott idő: 1-3 hét egyéni (csoport) ütemezés szerint.
 Ha a diákoknak nincs még informatikai tudása a feliratok elkészítéséhez, a betűtípusok
megszerkesztéséhez, akkor az iskola informatika termében egy informatika szakos tanár segítségével 1x45 perces foglalkozás(szövegszerkesztés) elegendő a szükséges tudás megszerzéséhez.
A feladat ütemezése, menete:
 Diákok feltárják az iskola névadójának élet útját, történelmi jelentőségét, zempléni kötődését az iskolai könyvtár és vagy a források segítségével.
 Nézzenek a diákok utána a történelmi háttérnek, sátoraljaújhelyi korabeli történéseknek, és a számunkra legfontosabb eseményeket, tényeket is jelenítsék meg az elkészült
alkotásban.
 Majd képzelt riportot készítenek a névadóval két gépelt oldal terjedelemben. Ez a portfólióba kerüljön lefűzésre
 Következő lépésben az iskolai tablókat figyeljék meg keressenek híres diákokat a tablókon, neveiket jegyezzék fel.
 Keressenek most is tanító tanárokat, az ő neveik is kerüljenek feljegyezésre és a portfólióba lefűzésre.
 Majd nézzenek utána, hogy rokonaik közül volt-e a ki itt végzett.
 A következő lépésben rokonaikkal vagy tanáraikkal készítsenek interjút, hogy milyen
volt „Kossuthos” diáknak lenni, milyen élményekre emlékeznek vissza az iskolai éveikből.
 Ezeket a visszaemlékezéseket, interjúkat szintén a portfólióhoz lehet csatolni.
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 Majd az iskolai hagyományait ismerjék meg és készítsenek azokról rövid ismertetőt.
A pedagógus feladatai a projekt során:
 A pedagógus(ok) a feladat elkészítésének ideje alatt tartják a kapcsolatot a diákokkal,
ha szükséges tanácsokkal látják el őket, mentik a diákok képeit a nevükkel jelölt mappába.
 tartja a kapcsolatot a projekten dolgozó csoportokkal
 nem avatkozik bele a csoport munkájába, támogatást ad, informatikai kérdésekben segít, ha szükséges
 határidőre emlékezteti a diákokat
 a projekt értékelésének megszervezése
A projektmunka bemutatása következik a projekt nap, vagy a projekt hét végén, vagy ha
szakkör, fakultáció keretein belül végzik a feladatot, akkor előre megbeszélt időpontban.
Értékelés:
 minden résztvevő kapjon szóbeli dicséretet,
 szaktárgyból dicséretet vagy jeles osztályzatot a pedagógus elbírálása szerint
 oklevéllel is jutalmazhatjuk a legjobb munkákat
 könyv jutalom vagy egyéb jutalom átadása, amit a projekt elején kitűztünk
 az értékelésben a pedagógus térjen ki a csoport együtt működésére, a feladat egyedi
megvalósítására.
 beszéljék meg a feladat során megélt élményeket, tapasztalatokat

Forrás:
1.Csorba Csaba: Sátoraljaújhely város könyve-750 év krónikája-,Sátoraljaújhely, 2011.
2. Dr. Hőgye István: Kossuth Lajos zempléni kapcsolatai
3. Hermann Róbert: Kossuth Lajos élete és kora, Pannonica Kiadó, 2002.
4.Jósvainé Dr. Dankó Katalin-dr. Tamás Edit:”Csillag gyulladt zemplén felett”Kossuth szülőföldje, Zemplén, Kiadja: Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeuma
5.Konstantin József: Egy iskola emlékezik legnagyobb tanítványára, Kossuth Lajosra, 1993.
6.Reznák Erzsébet: Kossuth Lajos kilencvenkét éve, Kossuth Múzeum, Cegléd, 2002
7.Történelem tankönyv.10. évfolyam
8.http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1802_szeptember_19_kossuth_lajos_szuletese/
9.https://www.hirado.hu/2012/09/19/kossuth-lajos-maganelete/
10.http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC07165/08465.htm
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5. feladat
Múlt, jelen, jövő kezedben az idő
Az iskola jelenének bemutatása
Projekt feladat : Kossuth Gimnázium, Szakgimnázium a mai diák szemével fotómontázs, fotósorozat és videó készítése az iskoláról.
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 Kossuth hét
 bevezető „pecur”/ évkezdő projekt hét
A feladat célja:
 A logikus gondolkodás és a kreativitás fejlesztése, a haza iránti szeretet elősegítése, a
névadó tiszteletének elősegítése.
 az iskolához, Zemplénhez való kötődés elősegítése, erősítése
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, , információ gyűjtés
és elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző gondolkodást, valamint a döntésképességet, megfigyelőképességet,ötletgazdagságot.
 Csoport munka esetén: a fentieken kívül: az együttműködés, az interperszonális rugalmasság, a meggyőző képesség kompetenciáit is.
 A következő módszer kompetenciák fejlődhetnek a feladat megoldásával:gyakorlatias
feladat értelmezés, megoldás, áttekintő képesség, problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás.
Célcsoport: 9-12. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő (történelem vagy irodalom) tanár
Oktatási módszer:
Típusa alapján: projektmódszer
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező, heurisztikus és
reciptív
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív
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A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Szükséges eszközök:
 számítógép
 laptop
 projektor
 vetítő vászon
 fényképezőgép vagy telefon
 USB kulcs
 video felvétel készítésére alkalmas készülék
 karton lapok, színes lapok
 ragasztók
 ollók
 filc, toll, ceruza
 paravánok, kiállítás eszközei
A megvalósítás lépései:
A pedagógus(ok) a projekt feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe
véve határozza(ák) meg a feladat elkészítésének határidejét.
Megjegyzés: csoportban is végezhető a feladat 2-3 fő ideális a munkához.

Előkészítési feladatok:
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Jutalom meghirdetése: Történelemből jeles érdemjegy kitűzése, könyvjutalom, oklevél, stb.
 Ajánlott idő: 1-3 hét egyéni (csoport)ütemezés szerint.
A feladat ütemezése, menete:
 A diákok első feladatként készítsenek selfiket az iskoláról, kedvenc helyeikről, iskolai
tevékenységükről
 Majd ezeket egy fotósorozatban vagy albumba, vagy PowerPointos bemutatóba rendezzék.
 A következő lépésben az osztály tevékenységéről, az osztályról, kedvenc iskolai programjaikról, tantárgyaikról, élményeikről.
 „5 perc hírnév” c. feladatban a diákok mutassák be magukat, mint „Kossuthos” diák, 5
perces videóban.
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 A projektet egy interaktív kiállítással zárják. A kiállításon a foto montázsok, foto albumok és a videók is bemutatásra kerülnek.
 Az is lehetséges, hogy különböző csoportok a projektből különböző feladatok megvalósítását vállalják.
A pedagógus feladatai a projekt során:
 A pedagógus(ok) a feladat elkészítésének ideje alatt tartják a kapcsolatot a diákokkal,
ha szükséges tanácsokkal látják el őket, mentik a diákok képeit a nevükkel jelölt mappába.
 tartja a kapcsolatot a projekten dolgozó csoportokkal
 nem avatkozik bele a csoport munkájába, támogatást ad, informatikai kérdésekben segít, ha szükséges
 határidőre emlékezteti a diákokat
 a projekt értékelésének megszervezése
 kiállítás szervezése a projekt munkákból
A projektmunka bemutatása következik a projekt nap, vagy a projekt hét végén, vagy ha
szakkör, fakultáció keretein belül végzik a feladatot, akkor előre megbeszélt időpontban.
Értékelés:
 minden résztvevő kapjon szóbeli dicséretet,
 szaktárgyból dicséretet vagy jeles osztályzatot a pedagógus elbírálása szerint
 oklevéllel is jutalmazhatjuk a legjobb munkákat
 könyv jutalom vagy egyéb jutalom átadása, amit a projekt elején kitűztünk
 az értékelésben a pedagógus térjen ki a csoport együtt működésére, a feladat egyedi
megvalósítására.
 beszéljék meg a feladat során megélt élményeket, tapasztalatokat
 a legjobb videók, fotók kerüljenek fel az iskola honlapjára.
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6. feladat
Múlt, jelen, jövő kezedben az idő
Az iskola jövőjének lehetséges tervei
Projekt feladat : A Kossuth Gimnázium 20 év múlva tervezési feladatok
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 Kossuth hét
 bevezető „pecur”/ évkezdő projekt hét
A feladat célja:
 A logikus gondolkodás és a kreativitás fejlesztése, a haza iránti szeretet elősegítése, a
névadó tiszteletének elősegítése.
 az iskolához, Zemplénhez való kötődés elősegítése, erősítése
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, , információ gyűjtés
és elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző gondolkodást, valamint a döntésképességet, megfigyelőképességet,ötletgazdagságot.
 Csoport munka esetén: a fentieken kívül: az együttműködés, az interperszonális rugalmasság, a meggyőző képesség kompetenciáit is
 A következő módszer kompetenciák fejlődhetnek a feladat megoldásával:gyakorlatias
feladat értelmezés, megoldás, áttekintő képesség, problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás.
Célcsoport: 9-12. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő (történelem vagy irodalom) tanár + rajz, művészet szakos
tanár
Oktatási módszer:
Típusa alapján: projektmódszer
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező, heurisztikus és
reciptív
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív
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A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Szükséges eszközök:
 számítógép
 laptop
 projektor
 vetítő vászon
 fényképezőgép vagy telefon
 USB kulcs
 video felvétel készítésére alkalmas készülék
 karton lapok, színes lapok
 ragasztók
 ollók
 filc, toll, ceruza
 paravánok, kiállítás eszközei
 képzőművészeti eszközök: festékek, ecsetek, pasztellkréta, stb.
A megvalósítás lépései:
A pedagógus(ok) a projekt feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe
véve határozza(ák) meg a feladat elkészítésének határidejét.
Megjegyzés: csoportban is végezhető a feladat 2-3 fő ideális a munkához.
Előkészítési feladatok:
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Jutalom meghirdetése: Történelemből jeles érdemjegy kitűzése, könyvjutalom, oklevél, stb.
 Ajánlott idő: 1-3 hét egyéni( csoport) ütemezés szerint.
 Az is lehetséges, hogy a különböző csoportok a projektből különböző feladatok megvalósítását vállalják.
A feladat ütemezése, menete:
 A diákok az iskola arculatát tervezzék meg 30 év múlva. Az iskola épületére, és/ vagy
osztálytermekre is vonatkozhat a tervezési munka.
 Második feladatként „mint leendő igazgatók” készíthetik el az órarend tervezését.
Itt határozzák meg, hogy mely tantárgyakat vennének ki az órarendből, vagy milyen új
tantárgyakat vezetnének be, döntésüket mindenképpen indokolják.
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Ezeket a döntéseket más igazgató jelöltekkel együtt egy vita keretén belül megvitathatják. A nézők és az előzőleg választott (diák) bizottság hozzanak döntést, amit hirdessenek ki.
A pedagógus feladatai a projekt során:
 A pedagógus(ok) a feladat elkészítésének ideje alatt tartják a kapcsolatot a diákokkal,
ha szükséges tanácsokkal látják el őket, mentik a diákok képeit a nevükkel jelölt mappába.
 tartja a kapcsolatot a projekten dolgozó csoportokkal
 nem avatkozik bele a csoport munkájába, támogatást ad, informatikai kérdésekben segít, ha szükséges
 határidőre emlékezteti a diákokat
 a projekt értékelésének megszervezése
 Vita szervezése az órarenddel kapcsolatosan
A projektmunka bemutatása következik a projekt nap, vagy a projekt hét végén, vagy ha
szakkör, fakultáció keretein belül végzik a feladatot, akkor előre megbeszélt időpontban.
Értékelés:
 minden résztvevő kapjon szóbeli dicséretet,
 szaktárgyból dicséretet vagy jeles osztályzatot a pedagógus elbírálása szerint
 oklevéllel is jutalmazhatjuk a legjobb munkákat
 könyv jutalom vagy egyéb jutalom átadása, amit a projekt elején kitűztünk
 az értékelésben a pedagógus térjen ki a csoport együtt működésére, a feladat egyedi
megvalósítására.
 beszéljék meg a feladat során megélt élményeket, tapasztalatokat
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7. feladat
„Velünk élő történelem” – dokumentumfilm
Projekt munka
Feladat: A tanulók csoportmunkában dolgozzák fel a XX. sz. történelmi-, helytörténeti eseményeit. Szerencsére még mindig élnek városunkban szép számmal olyan emberek (1930,
1940-ben születettek), akik közvetlenül tapasztalták meg gyermekként azokat az eseményeket, melyeket ma már a történelemkönyvekben tanítanak (pl. II. világháború, 1956). A „későbbi” generációk fiatalként megélt eseményei is izgalmas kutatási lehetőséget nyújtanak. A
diákok, interjúkat készítenek, és ebből egy 60 perces filmet állítanak elő közösen.
Helyszín:
 Az iskola informatika terme
 Külső „forgatási” helyszínek
 „Filmbemutató” a pl. városi mozi
Szükséges egyéb feltételek, kellékek:
 A film dokumentáció nyersanyagát okostelefonokkal készítik el a tanulók
 Filmkészítő, filmvágó program (vannak az interneten ingyenesen letölthető verziók)
Résztvevők: 11, 12. évfolyamos tanulók (önkéntes jelentkezéssel tanórán kívüli szorgalmi
feladatként) + 1 fő történelem szakos tanár, (esetleg 1 fő informatika szaktanár)
Feladat kivitelezése: a pedagógus az résztvevők képességeit, leterheltségét, szabadidejét,
egyéni sajátosságait figyelembe véve tervezi meg a feladat elkészítésére szánt időt. Figyelembe kell venni, hogy az interjú alanyok felkutatása időigényes feladat lehet, ill. a „riport” elkészítésének idejében nem „mi” irányítunk, hanem alkalmazkodni kell az érintett személyhez.
Előkészítés:
 A projekt meghirdetése a 11., 12. évfolyamokon (cél, feltételek, várható időigény stb.)
- önként jelentkezők közül a szaktanár alakítja ki a 4 munkacsoportot (3-5 fős)
- ajánlás: 1x45 perc bevezető óra:
*csoportok kialakítása
*feladatok elosztása, értelmezése
* csoportonként 1x45 perc, tanári irányítással „ráhangolódás” a feladatra
*1x 45 perc interjú-, és filmkészítéssel kapcsolatos „technikai” eligazítás
A projekt munkacsoportjai, korszakai, egyéb témakörei:
A projekt fő váza történelmi eseményekre épül, de e mellett a korrajzhoz tartozó egyéb információkat, jellemzőket is tartalmaz. Elsősorban az adott korszak ifjúságát helyezve fő fókuszba.
Munkacsoport
1.
2.
3.

Az interjú
alanya született az
1930-as
években
1940-as
években
1950-es

II.
világháború

Úttörő mozgalom

Események
Kitelepítések
a Rákosi kor1956
szakban

X

X

KISZ

Építőtábor
Betakarítási
munkák

Rendszerváltás

X

X

X

X

X

X
X
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4.

években
1960197080-as években

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

 II. világháború: az interjún a háborúval kapcsolatos sátoraljaújhelyi emlékeket (saját,
vagy szüleiktől hallott) kell feltárni.
Ajánlott források a felkészülésre:
- Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság
- Csorba Csaba: Sátoraljaújhely Városkönyve 750 év krónikája
 Úttörő mozgalom: az interjúra készülj fel az internet segítségével az alábbi fogalmakból:
- kisdobos /a kisdobosok 6 pontja
- úttörő /az úttörők 12 pontja
- ifivezető
- úttörővezető
- őrs
- raj
- csapat
Az interjúban kérdezzetek rá, hogy mit jelentett számukra a mozgalomba való bekapcsolódás. Milyen iskolai-, és iskolán kívüli tevékenység kapcsolódtak hozzá?

 Kitelepítések a Rákosi korszakban: sátoraljaújhelyi kitelepítettekről nincs adat, ezért
olyan embereket keressetek, akiket ebben a korban valamelyik településről (pl. Budapest, Szeged, Sárvár, Nagyatád) kitelepítettek, majd később Sátoraljaújhelybe költöztek, itt élnek. Az 1950 évek elején megvalósult kitelepítések célja, hogy a rendszerellenesnek ítélt réteget (előző korszakban vezető tisztséget betöltő, vagy arisztokrata
származású, ill. politikailag nem megfelelőnek ítélt személyeket) megsemmisítsék,
vagy legalábbis ellehetetlenítsék. Családok egészét, vagy csak a felnőtt korúakat
„kényszerlakhelyre” költöztették, vagyonukat elkobozták, és általában mezőgazdasági
jellegű munkára kényszerítették őket. (Érdemes megnézni a témával kapcsolatosan a
„Te rongyos élet” c. filmet!)
Az államosítás „megkímélt” pár egyházi iskolát, ezek lettek a kitelepített családok
gyermekeinek menedékei, ha nem vitték el a szülőkkel együtt őket a kitelepítés helyére. Ilyen iskola volt pl. a Patrona Hungariae katolikus lánygimnázium Budapesten, és a
fiúknak a Pannonhalmi Bencés gimnázium.
Az interjún a kitelepítéssel kapcsolatos emlékeket kell feltárni:
- Mire emlékeznek, hogy vitték el őket, mit vihettek magukkal. A „kényszerlakhelyükön”, milyen körülmények várták őket (hogy laktak, éltek étkeztek)
- Milyen munkát kellett végezniük?
- Járhattak-e iskolába?
- Ha a családból „csak” a szülőket telepítették ki, mi történt vele a gyerekkel (az interjú alannyal)?
*Hol lakott, hiszen a vagyont, így a házukat is lefoglalták? Ki gondoskodott róla,
stb.?
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* Ha pl. a fent említett iskolák egyikében folytatta tanulmányait tovább a kitelepítés után szülők nélkül maradt egykori „diák”, hogy talált egymásra az egyházi iskola és a védelmezendő gyerek
*Mi volt az iskola rendje (bentlakók-bejárók, mennyire volt zárt, pl. ki lehetett-e
menni délutánonként a városba stb.)
*A bentlakók milyen gyakran mehettek ki hozzátotózójukhoz, milyen feltételekkel?
*Kik tanították őket?
*Milyen volt a „kollégium” (a szobákban az ágyak száma, mosdási, fürdési lehetőségek és ezek száma)
*Milyen ruhát viseltek?
*Elmondták a „sorsukat” egymásnak?
*Mennyire alakultak ki igaz barátságok?
 1956: nézzetek utána az interneten Józsa Györgynek az 1956-os forradalom vértanújának. Keressétek meg itt élő rokonait, és Józsa sorsán keresztül világítsátok meg az
eseményeket.
 KISZ: az interjúra készülj fel az internet segítségével az alábbi témakörökből:
- KISZ létrehozásának célja
- „KISZ élet”
- Ifjú Gárda
Az interjúban kérdezzetek rá, hogy bekapcsolódtak-e és milyen módon a KISZ-be.
Kötelező volt-e „kiszesnek” lenni? Milyen előnyökre számíthattak a tagok?
Milyen iskolai-, és iskolán kívüli tevékenység kapcsolódtak hozzá?
 Építőtábor, Betakarítási munkák: az interjúra készülj fel az internet segítségével az
alábbi témakörökből:
- Építőtábor fogalma, közvetlen- és közvetett célja
- Kötelező volt építőtáborba menni?
- Milyen jellegű munkákat végeztek?
- Szükség volt a diákmunkára akkoriban?
- Milyen eredménnyel dolgoztak a két kijelölt időszakban?
- Jó volt építőtáborba menni? Milyen volt a hangulat? Munkán kívül volt más programja a tábornak?
-

Milyen őszi betakarítási munkákat végeztek pl. a diákok a sátoraljaújhelyi diákok?
Kötelező volt ezen részt venni?
Mivel próbálták motiválni a tanulókat a nagyobb, és eredményesebb munkavégzésre?
Ki felügyelték közvetlenül a munkát?
A diákok szerették ezt a munkát? Milyen volt a hangulat?

 Rendszerváltás: az interjúra készülj fel Csorba Csaba: Sátoraljaújhely Városkönyve
750 év krónikája c. könyv: 418-447. oldal rendszerváltásra vonatkozó időszakából, és
az internet segítségével:
- Nyugdíjasként, aktív dolgozóként, diákként hogy élték meg ezt az időszakot
*mire emlékeznek 1989 eseményeiből? (pl. Nagy Imre és mártírtársainak ünnepélyes újratemetése, Orbán Viktor éles hangú beszédben követelte a szabad választá132

sokat és a szovjet csapatok kivonását; magyar kormány megnyitotta az ország
nyugati határát az NDK-menekültek előtt; a köztársaság kikiáltása)
*Örültek a rendszerváltásnak?
*Történtek-e változások az életükbe a rendszerváltás következményeként, ha igen
milyen jellegűek?
*Sátoraljaújhely élete 1989 utáni évtizedben pozitív, vagy negatív emlékeket ébreszt bennük?
Egyéb témakörök az interjú alany gyermek-ifjúkorából:
- Iskolai hétköznapi és ünnepi öltözet
- Iskolai főbb ünnepek (milyen jellegű a megemlékezés – beszédek, dalok, versek témája, üzenete)
- Iskolai fegyelem
- Délutáni iskolai foglalkozások
- Szórakozás, hobbi, sport lehetőségek
- Barátságok, szerelmek
- Zsebpénz (volt-e, ha igen: milyen gyakran kapták, milyen nagyságú volt, hogy gyűjtötték és mire?)
- Mit jelentett akkoriban a luxus?
- Mire vágytak?
- Mi volt a divat (ruházat, frizura)?
- A lányok diákként sminkelhették-e magukat?
- Milyen körülmények között éltek?
- Család szerepe, otthoni kapcsolatok minősége
- Nyaraltak-e a családdal (ha igen hol és hányszor évente)?
- A nyarakat a diákok a családi nyaraláson kívül hol töltötték?
- Mi volt a divat tinédzser korukban?
További ütemezés:
 A tanulók a feladathoz tartozó instrukciók alapján felkészülnek az interjúra
 A riport alanyok felkutatása elsősorban a diákok feladata, de ezzel kapcsolatosan
biztosan szükség lesz tanári segítségre, vagy egyéb felnőttek közvetítésére
 A tanulók a szaktanárnak javaslatot tesznek az interjú alanyok személyét illetően,
ezután, ha alkalmasnak tartja a választást, személyesen, vagy levél útján a szaktanár veszi fel velük az első kapcsolatot, felkéri őket a közreműködésre, elmondja
nekik a célt, stb.
 A pedagógus az interjú előkészületi időszakon belül folyamatosan tartja a kapcsolatot a csoportokkal. Ha elakadást, félreértelmezést, stb., tapasztal, átsegíti a tanulókat a problémán.
 Az interjút előkészítő kérdéseket személyekre szabottan előkészítik a csoportok –
tanári kontroll, ill. javaslat.
 FONTOS: tisztázni kell, hogy 1-1 csoportra a filmből maximum 15 perc jut. Lehetőleg a forgatási helyszíneken irányítsák a beszélgetés hosszát, mert nagyon nehéz
több órás felvett anyagot 15 percre vágni!
 A „forgatásokra” a csoportokat elkíséri a szaktanár, de ott, lehetőleg maradjon a
háttérben.
 A csoportok az iskola informatika termében filmkészítő, filmvágó programmal, tanári segítséggel elkészítik a filmrészleteiket
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 Az összes csoport közreműködésével megtervezik, és elkészítik a film bevezető-,
záró képsorait, gondolatait, feliratait, esetleges kísérő zenéjét, „stáblistáját”.
 Az elkészült filmet közösen értékelik.
 A csoportok által „leforgatott” filmek vágatlan formában további felhasználásra
rendelkezésére állnak valamilyen archivált formában (pl. DVD). A nyersanyagból
más koncepcióval, még újabb filmek készíthetők a később.
 A közreműködők a dicséretet mellett mindenképpen megérdemelnek valamilyen
jutalmat!
A projekt további sorsa: A gimnázium összes tanulója megnézi egy rendhagyó történelem óra
keretében az elkészült 60 perces filmet. Legoptimálisabb helyszín a város mozija, de, ha ez
különféle okokból nem lehetséges, akkor az iskola valamelyik nagyméretű előadó terme,
könyvtára is megfelelő stb. Természetesen nem szükséges, hogy egyszerre nézze meg az öszszes tanuló, minden a terem befogadó képességétől függ.
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:









Történelem-, helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Kommunikációs fejlesztés
Vizuális fejlesztés
Elvont gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek

Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv
 Csorba Csaba: Sátoraljaújhely Városkönyve 750 év krónikája
+ az adott korszakhoz tarozó internetes források
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra – szorgalmi feladat
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelmi versenyre való felkészítés
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8. feladat
Facebookon a Kossuth gimis sztorik
Feladat: a „volt és jelenlegi Kossuth-osok” egy facebook csoport létrehozásával megoszthatják egymással az iskolában töltött évek adott korra jellemző hasznos, érdekes, tanulságos,
vicces történeteit. Így összeáll egy hely-, iskolatörténeti adattár, korrajzokkal, autentikus forrásból, mely sokféleképen hasznosítható.
Helyszín:
A feladat megoldása mindenképen informatikai hátteret igényel. A munka iskola informatika
termében, ill. otthonról is végezhető, számítógéppel, okos-telefonnal.
Résztvevők:
9-10. évfolyamos (3-3 fős) tanulók önkéntes jelentkezés alapján (ők a facebook csoport közvetlen működtetői), 1 történelem-, 1 magyar-, 1 informatika szakos szaktanár + 10 diák közreműködő, akik segítik pl. adatgyűjtéssel, postázással, stb. a 6 fős team-et.
Feladat kivitelezése:
A faceebook-csoport létrehozása, működtetése a diákok feladata, a tanárok elsősorban koordináló, segítő, ill. ellenőrző szerepet kapnak, viszont a felelősségvállalás a nyilvánosságra
kerülő bejegyzésekért a „felnőtt teamé”.
Előkészítés:
 A „Kossuth gimi sztori” facebook csoport létrehozása tervének ismertetése a 9-10. évfolyamon
 Projekt meghirdetése: Létre kell hozni egy facebook csoportot, a Kossuth Lajos Gimnázium régi és jelenlegi diákjai , tanárai számára! A csoport létrehozásának célja,
hogy a jelenleg itt tanuló és a már rég elballagott diákok (tanárok) az iskolában töltött
évek adott korra jellemző hasznos, érdekes, tanulságos, vicces történeteit megoszthassák egymással.
A facebook-csoport működtetetésére önkéntes alapon lehet a 9-10. évfolyamos tanulóknak jelentkezni (feltételek, várható időszükséglet, stb. tisztázása)
 A tanári team dönt a közreműködők kiválasztásáról
 A facebook létrehozásával és a fontosabb beállításaival kapcsolatos instrukciók a diákoknak:
A Csoport létrehozása: A csoportot olyan személy tudja létrehozni, illetve csak olyan
személy lehet a tagja, aki rendelkezik facebook-kal.
Először is ki kell jelölnötök, hogy a 6 fős team-ben ki vállalja, hogy létrehozza a csoportot. Ez a személy a csoport adminisztrátora lesz (1. számú adminisztrátor).
1. Kattints a Facebook bármelyik lapján jobbra fent található
ikonra, és válaszd a
„Csoport létrehozása” pontot.
2. Add meg a csoport nevét: Kossuth gimis sztorik
3. Vedd fel a közreműködő tanárokat, a rendszergazdát és a további 5 diáktársadat is a
csoportba.
4. Majd állítsd be az adatvédelmi beállításokat: Nyilvános csoportot hozzon létre, hogy a
csoport bejegyzéseit bárki láthassa. Így az is láthatja majd a csoport bejegyzéseit, aki
nem is jelentkezik facebook profillal. Ez azért fontos, mert az idősebb Kossuth-os
véndiákok között lehetséges, hogy valakinek sincs saját facebook-ja.
5. Majd kattints a „Létrehozás” gomba
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Az 1. számú adminisztrátor tegye adminisztrátorrá a tanárokat (2., 3., 4. számú adminisztrátorok) és egy másik diáktársát is (5. számú adminisztrátor), a további 4 diáktársát, pedig moderátorrá (1., 2., 3., 4. számú moderátor).
1. Nyisd meg a csoportot, majd kattints a „Tagok” pontra.
2. Kattints a
ikonra annak a személynek a neve mellett, akit adminisztrátorrá
vagy moderátorrá szeretnél tenni.
3. Válaszd az „Adminisztrátorrá teszem” vagy a „Moderátorrá teszem” lehetőséget.
Szerepük:
a) Adminisztrátori jogok: másik tag beállítása adminisztrátornak vagy moderátornak,
visszavonhatja az adminisztrátori vagy moderátori jogot, kezeli a csoport beállításait (pl. a csoport nevének, borítóképének és adatvédelmi beállításainak megváltoztatása)
b) Adminisztrátori és moderátori jogok: jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a jelentkezéseket, a csoportban írt bejegyzéseket jóváhagyhatja vagy elutasíthatja, törölheti a
bejegyzéseket és a hozzá fűzött hozzászólásokat, eltávolíthatja vagy kiiktathatja az
embereket a csoportból
6. A csoport adminisztrátora (5. számú adminisztrátor) töltsön fel a csoport nevéhez illő
borító, illetve profilképet.
7. A 5. számú adminisztrátor adjon a csoporthoz egy rövid leirtást a csoport bemutatkozásban csoport létrejöttének okairól, céljáról, valamint itt jelöljetek meg egy email címet, vagy postai címet, hogy azok is el tudjanak titeket érni, akik nem rendelkeznek
facebook profillal. Erre célszerű csinálni egy külön email fiókot, amelyhez a csoport
adminisztrátorainak és moderátorainak is jogosultsága van.
Fontos, hogy a csoport ellenőrzött keretek között működőn.
a) Tagok felvétele:
A csoportot úgy kell beállítani, hogy a csoporthoz csatlakozást adminisztrátori és moderátori engedélyhez kössék. Ezért be kell kapcsolni a tagság jóváhagyását. Ez a 5. számú adminisztrátor feladata lesz.
1.
Kattint a jobb felső ikonra a csoportban, majd válaszd „A csoport beállításainak módosítása” lehetőséget.
2.
A „Tagság jóváhagyása” elem mellett jelöld be a „Csak adminisztrátorok és moderátorok” lehetőséget.
3.
Kattints alul a „Mentés” gombra.
b) Bejegyzések írása: 5. számú adminisztrátor feladata
1. Nyisd meg a csoportot, és koppints a borítóképed alatti
Továbbiak gombra.
2. Válaszd a „Csoport beállításainak módosítása” lehetőséget.
3. Kattintással tegyél jelölést a „Bejegyzés jóváhagyása” jelölőnégyzetbe.
4. Kattints alul a „Mentés” gombra.
További ütemezés: a csoport üzemeltetése:
 További emberek felvétele a csoportba:
Az 1.,és 2. számú moderátor feladata lesz új embereket felvenni a csoportba,
illetve a jelentkezéseket visszaigazolni. Az iskolában hírül adni az új facebook
csoport létrejöttét. Remélhetően a „jelen gimisei” mind csatlakoznak.
Kutass fel minél több embert, aki egykor volt diák, vagy jelenleg az a Gimnáziumban. Ehhez segítséget adhatnak a Gimnázium falain lévő tablók.
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A csoportba jelentkező embereket igyekezz ellenőrizni, nehogy olyan személy
akarjon csatlakozni a csoporthoz, aki csak „trollkodna”
A bejegyzések kontrollálása, ellenőrzése:
Ez főként a 3. és a 4. számú moderátor feladata lesz, a tanárokkal együtt (2., 3.,
4. számú adminisztrátor.), de szükség esetén a többi tag is szerepet vállal. Ez a
legkomplexebb feladat, mert ez mindennapos munkát igényel.
Mivel a „bejegyzéséket jóváhagyása” funkciót választottuk ki, ezért csak azután lesznek a csoport tagjainak bejegyzései megjelenítve, miután az erre jogosult jóváhagyja.
A csoport tagszámának növekedésével egyre több jóváhagyandó bejegyzés fog
megjelenni, ezért lehetséges, hogy további moderátorokat kell kijelölni.
A bejegyzések ellenőrzése során figyeljetek arra, hogy csak azután tegyétek
közre a posztot, ha az nem sértő senkire nézve, a csoport elveinek és szerepének megfelel. Lehetőség szerint ellenőrizzétek a helyesírást is. Válogassátok
ki, hogy melyek azok a bejegyzések, amelyek véleményetek szerint megfelelnek, de mielőtt közzé tennétek, mutassátok meg valamelyik tanárnak is (2.,
vagy 3. vagy 4. számú adminisztrátor), mert a végső döntést neki kell meghozni.
Hirdessétek azt is, hogy nem csak a csoporttagok lehetnek aktív résztvevői a
csoportnak. Biztosítsatok lehetősége arra, hogy a facebook-al nem rendelkező
emberek (itt főként az idősekre kell gondolni) e-mail-en, vagy postai úton
küldhessék el a történetüket. Ezért fontos, hogy a csoport bemutatkozásánál
adjatok meg egy email címert, amelyet rendeszesen figyeltek.
Az iskola hosszú évtizedekre visszatekintve rendelkezik egy olyan adattárral, melyben
az osztálytalálkozókon megjelentek felírták/ják a lak-, és/vagy e-mail címüket. Ebből
a „címjegyzékből” a 10 fő „segítő diák” gyűjtik ki azoknak a volt diákoknak (tanároknak) az elérhetőségét, akiknek nincs facebookjuk.
Levél megfogalmazása a facebookal nem rendelkező volt tanítványoknak (tanároknak):
- a „Kossuth gimi sztorik” céljának, megjelenési formájának, „nyilvánosságának” stb.
ismertetése
- a címzett felkérése, hogy „sztorijával” működjön közre, az emlékek „megőrzése”
céljából
- a szöveg formai követelményeinek, maximális hosszának meghatározása
- a „sztori” pontos idejének a megadásával készüljenek a az írások
az összeállított címjegyzék alapján a levelek kipostázása, ill. a visszaérkezett levelek
begépelése a 10 fő „segítő diák” feladata, tanári ellenőrzés mellett
a 6 fős diák team további feladata, hogy az e-mail-eket átmásolják, és tanári ellenőrzés
után feltegyék a csoportba.

 Állandó feladat a teamben közreműködőknek: a facebook csoport folyamatos üzemeltetése, karbantartása

A „Kossuth gimis sztorik” sorsa, „felhasználási” lehetőségei:
 Önmagában, ha a diákok követik az oldalt az is eredmény. Olyan információk birtokába kerülhetnek az elmúlt korokról, mely más úton talán nem jutnának el hozzájuk.
Remélhetőleg az autentikus „sztorik”, utat nyitnak, vagy megerősítik, érdeklődésüket
a történelem tantárgy iránt, ill. hely-, és iskolatörténettel kapcsolatosan.
 Történelem órán jól használható 1-1 „sztori” pl. forrásként, adott kor jellemzésénél

137

 Magyar órán pl. egy „régi sztori” összehasonlító elemzése egy „mai sztorival” feladat
típusnál szintén jó alapként szolgálhat
 Egy idő után, ha sok érdekes, tanulságos „sztori” gyűlik össze a facebook csoportba,
meg lehetne jelentetni egy iskolai kiadványban, pl. könyv formájában is.
 stb.
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:
 Helytörténeti ismeretek
 Szövegértelmezés
 Szövegalkotás
 Vizuális fejlesztés
 Elvont gondolkodás
 Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
 Logikus gondolkodás
 Informatikai ismeretek
 Társas kapcsolatok
 Közösségépítés
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
ld. „A „Kossuth gimis sztorik” sorsa, „felhasználási” lehetőségei rész
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9. feladat
Időutazás- képregény
Feladat: csoportmunka keretében képregényt készítenek a tanulók, melyben feltárják a különböző szituációk segítségével, hogy mennyit változott az iskolai élet a XX. sz. elejétől a 70-es
éveken át 2018-ig (a készítés évéig). Ezzel a játékos, kreatív feladat megoldási módszerrel
szinte észre sem veszik, hogy mennyi kutató munkát kell elvégezniük. Az új ismereteik viszont láthatóvá válnak, ha elkészül a képregény.
Helyszín:
 informatika terem, internettel, interaktív táblával, vagy projektorral, esetleg színes
nyomtatóval
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 A feladat elvégzéséhez be kell jelentkezni egy képregény készítő programba. Javaslat:
https://www.storyboardthat.com program használata. Minden előismeret nélkül, ha a
szaktanár egy félórát rászán, és alapvető számítástechnikai ismereti vannak, minimális
angoltudással már jól elő tud készülni az órára. A program használat egyszerű, és rengeteg változatban lehet helyszínt, személyeket, korokat, kiegészítőket stb. választani.
Tetszőlegesen állítható szinte mindennek a nagysága, színe stb. Tanárként is jó játék…. Át lehet magyar nyelvre is állni, de a fordítás nem mindenhol jó, és ha a tanulók más idegen nyelvet tanulnak, akkor is rendelkeznek annyi angol tudással, hogy
problémát nem jelenthet. És Ha mégis… Ott a google fordító! Legalább angolul is tanulnak!
 Ajánlott a témára dupla tanítási órát választani, így a feladat elkészítés és a bemutatás
is egyszerre történhet meg (pl. óracserével megoldható)
Résztvevők: 7., 8.osztály + 1 fő szaktanár (esetleg informatika tanár, vagy rendszergazda)
Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 a szaktanár felkészül a program bemutatására
 célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 tanuló csoportok kialakítása létszámtól függően – 4 képregényt kell elkészíteni
 a képekhez tartozó témák kiadása feldolgozási szempontokkal.
 a témát, minimum 12 képben kell feldolgozni
További ütemezés:
 a tanulók a források alapján elkészítik a képregényeket, ha a szaktanár a technikai kivitelezésben, vagy a téma-, szövegértelmezésben elakadást tapasztal, akkor besegít
 A tanulók elmentik a feladataikat, és a képregényt bemutatják kivetítve
 Közös értékelés
 Ha van lehetőség rá minden tanuló kinyomtatva is kapja meg az elkészült összes munkát, (előlapot készíteni hozzá feladatonként és összefűzni), amit hazavihet, és otthon
újból elolvashatja a képregényeket
Feladatok
Minden csoportnak:
„Doki” megalkotta az időgépét mely a „fluxus kondenzátor” segítségével a jövőbe-, ill. viszsza a jelenbe tud repíteni. Doki a XX. sz. elejétől a 70-es évekig utazgat, és néha kiszáll a
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járművéből szétnézni, eközben az őrizetlenül hagyott járműbe be-be száll 1-1 ember, és az
időgép automatikusan a jelenbe (2018-ba), Sátoraljaújhelybe repíti. Ott az első döbbenet után
kiszáll, és megszólítja a vele szembejövő személyt.
Beszélgetés alakul ki közöttük, de az időgép kb. 20-30 perc múlva jelez, hogy indulni kell, ha
vissza akar térni az időutazó a valós jelenébe. Így gyorsan visszaszáll az időgépbe, ismét működésbe lép a fluxus kondenzátor, majd óriási elektromos kisülések és fényvillanás kíséretében, lángoló keréknyomokat hátrahagyva eltűnik a jármű.
 Készíts a beszélgetésekből képregényt!

1. feladat
1920-as évekből egy zsidó, vallásos fiú Weiss Samu talál rá az időgépre, amikor a sátoraljaújhelyi izraelita, Kaesztenbaum Márton alapította iskolája kapuján kilép. Az időutazás után
összetalálkozik 2018-ban élő hasonló korú Varga Somával, aki péntek délután lévén boldogan
megy hazafelé a suliból.
Dolgozd fel a képregényedben:
- Megismerkedés
- Öltözetek, „kiegészítők”, megbeszélése
- Beszélnek a tanulásról (nem feltétlen értenek egyet ennek fontosságában)
- Soma meghívja Samut az esti buliba
- Soma felajánlja, hogy egyenek meg a közelben lévő gyorsétteremben
egy hamburgert, amit ott nagyon finom sertéshússal készítenek
- Beszélnek a családjukról, barátaikról
- NE KÉRDEZZEN RÁ SAMU, hogy mi történik a jövőben a zsidósággal!
Bátran bővítsétek a dialógus témáit, ha új ötletek merülnek fel!
Forrás:
 http://www.boon.hu/volt-egyszer-egy-iskola-2/3262086
 http://zsido.com/fejezetek/az-etkezes-az-oltozkodes-es-a-lakohely-jelkepei/
 http://hagyomanyaink.blogspot.hu/2008/08/shabbat.html
 http://torimaskepp.blog.hu/2017/12/28/a_zsido_csaladok_titokzatos_vilaga
 http://zsido.com/fejezetek/a-zsido-elet-torvenyei-a-zsido-etkezes-torvenyei/

2. feladat
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1930-as évekből egy lány, Kővári Katalin talál rá az időgépre, amikor a sátoraljaújhelyi
"Carolineum" római katolikus leánynevelő-intézet és polgári leányiskola kapuján kilép. Az
időutazás után a 2018-as Kossuth Gimnázium előtt találja magát, belép az iskola egyik termébe. Már szinte üres a gimi, délután 5 óra van, a 2018-ban élő Nagy Marietta éppen készülődik
hazaindulni a rajz fakultációs órájáról, a Képzőművészeti Egyetemen akar továbbtanulni. Nagyon boldog, mert holnap indulnak az iskolával egy 5 napos párizsi kirándulásra.
Dolgozd fel a képregényedben:
- Megismerkedés
- Beszélnek az iskolájukról
 létszám
 az iskolák vallási összetétele, jelentősége
 tantárgyak
 iskolai kirándulások úti céljai
 tanórán kívüli foglalkozások
- Öltözetek, smink megbeszélése
- Marietta éppen szoláriumba készül, invitálja Katalint, hogy tartson vele
- Milyennek látják a jövőjüket a lányok
Bátran bővítsétek a dialógus témáit, ha új ötletek merülnek fel!
Forrás:
 Csorba Csaba Sátoraljaújhely városkönyve - 290. oldal fénymásolva, vagy szkennelés
után digitális formában kapják meg a tanulók
 http://www.katolikuskeri.hu/index_keri.htm
 A Google képkeresőjében nézz utána, hegy milyen volt az öltözete az 1930-as évek
katolikus iskoláiba járó lányoknak

3. feladat
1950-es évekből Szögletes Szilárd tanár úr talál rá az időgépre, amikor a sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium kapuján kilép. az időutazás a 2018-as Kossuth gimijéhez
repíti. Legnagyobb örömére az iskola fiatal tanárával, Somogyi Krisztiánnal találkozik, aki éppen hazafelé indul. Egy kis beszélgetésre beinvitálja a Szögletes tanár urat
egy terembe.
Dolgozd fel a képregényedben:
- Megismerkedés
- Beszélgetés a gimnázium épületének változásáról
- Érdeklődik, ifjú kollégájától, hogy miért nincs nála valamilyen táska,
vagy irattartó, amiben a könyveit, jegyzetei tartja, bezzeg ő mindig hatalmas aktatáskával megy az iskolába.
- Somogyi tanár úr egy tanterembe invitálja az 50-es évekből érkező kollégáját, aki ott számára teljesen ismeretlen eszközöket lát
 Interaktív, XXI. sz.-i oktatást segítő szemléltetőeszközök összevetése az 50-es években használatosakkal
 Oktatási módszerek összehasonlítása
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 Somogyi tanár úr okos-telefonja megszólal, egy szülő érdeklődik, hogy miért nem működik a kódja az elektronikus napló
megtekintéséhez
- A tanárok a tanulókkal kapcsolatos fegyelmezési problémáikról mesélnek egymásnak
- Szögletes tanár úr búcsúzóul egy megjegyzést tesz ifjú kollégája ”tanári
öltözetére”
Bátran bővítsétek a dialógus témáit, ha új ötletek merülnek fel!
Forrás:
 iskola.okostabla.hu/interaktiveszkozok/hirek-az-interaktiv-tabla-vilagabol/96-mierthasznaljuk-az-interaktiv-tablat
 https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/105068/Szakdolgozat_Bekesi_Attil
a_titkositott.pdf;jsessionid=7046C222FC5B3D6FFADAB2D6A03BE232?sequence=1
17-21 oldal
 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/tort_tan_valt/tantervi_reformok_az_50es_s_60
as_vekben.html
 http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/12.02.html

4. feladat
Az 1970-es években Kovács Pisti talál rá az időgépre, amikor délután az iskolai őrsgyűlésre
igyekszik, ahol egy sport bemutatóval készülődnek a május elsejei ünnepségre. Az időutazást
követően összetalálkozik a 2018-ban élő kutyáját sétáltató Molnár Márkóval.
Dolgozd fel a képregényedben:
- Megismerkedés
- Öltözet, „tartozékok” megbeszélése
 Iskolai előírások: iskolai öltözet, formaruha
- Délutáni programjaikról beszélgetés
 szocializmus politikai diákszervezetei, célja, szellemisége, tanítási órán kívüli foglakozásai
- Milyen hobbijaik vannak?
- Milyen zenét hallgatnak?
- Mit csinálnak szombat délelőtt?
- Hogyan udvarolnak a lányoknak?
Bátran bővítsétek a dialógus témáit, ha új ötletek merülnek fel!
Forrás:
 https://kozepsuli.hu/szombaton-tanitas/
 http://real.mtak.hu/56189/1/EPA00011_iskolakultura_2014_3_051-059.pdf
 https://index.hu/fortepan/2015/11/28/25_eve_nem_kotelezo_uttoronek_lenni/
 https://mult-kor.hu/cikk.php?id=16887&print=1
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https://mult-kor.hu/gyerekbarat-rakositol-az-unott-kadarig---ilyenek-voltak-a-majus-1jei-felvonulasok-20160429?pIdx=2&openImage=8512
https://femina.hu/gyerek/majalis-regen-fotok/
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Att%C3%B6r%C5%91mozgalom

Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:












Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Vizuális fejlesztés
Elvont gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek
Társas kapcsolatok
Közösség építés
Kooperatív munka

Ajánlott források:
 A feladat aktuális pontjainál feltüntetve
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Tanítási óra – történelem, magyar, rajz
 Szorgalmi házi feladat történelem, magyar, rajz
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti-, rajzszakkör
 Történelem, helytörténeti versenyre való felkészítő foglalkozás
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10. feladat
Könnyű zene-e a XX. század könnyűzenéje?
Feladat: csoport munka keretében a XX. sz. könnyűzenéje témakört dolgozzák fel a tanulók,
előre megadott szempontsor alapján, évtizedenkénti bontásban. Tanórai feladatként bizonyára
örömmel fogadják a diákok, hogy „könnyű zenével” kell foglalkozniuk. A dalokon keresztül
szinte észrevétlenül elmélyednek adott évtized történéseiben, meghatározó momentumaiban.
Helyszín:
 a munka „speciális” kutatást igényel - zenehallgatás -, ezért ennek megfelelő körülményeket kell biztosítani
helyszín a kutatáshoz:
- lehet iskola informatika terme (internettel), ha a tanulóknak, fülhallgatót tudunk
biztosítani, hogy a csoportok ne zavarják egymást a zenével
- megoldható okos telefonokkal is, ha ez a tanulóknak rendelkezésre áll + saját fülhallgató (iskolai wifi biztosításával)
 a prezentáció elkészítéséhez és bemutatásához informatika terem szükséges, internettel, interaktív táblával, vagy projektorral
 amennyiben a feladat házi feladatként lesz felhasználva, akkor a tanulók otthon végzik
el a munkát, a csoportok egymással pl. facebookon tartják a kapcsolatot
Résztvevők: 8-9. osztály, + 1 fő szaktanár
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 2x45 perc szükséges a feladat kivitelezésére, ideális ezt dupla órában megoldani (óracsere)
Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 az óra előtt a szaktanár az interaktív táblával összekötött gépére felteszi az elemzendő
korszakokat, és a feladat ismertetését, ill. kinyomtatott formában is előkészíti csoportonként a feladat ismertetést az adott feladathoz tartozó szempontsorral
 célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 valamilyen jutalom „kitűzése”: pl. tantárgyi 5, szaktanári dicséret – ennek „elnyerésének” feltételeinek tisztázása
 csoportok kialakítása (heterogén)
 a csoportok számára digitális, és nyomtatott formában is „átadni” a feladatokat az
elemzési szempontokkal együtt
 formai, tartalmi elvárásokat tisztázni
 a prezentáció bemutatásának időtartama maximum 10 perc
 jegyzeteket készíthetnek
 feladat elkészítésének idejében megállapodni (2x 45 perc elkészítés tanórán, + 2x 45
perc bemutatók)
 Felhívni a figyelmüket, hogy zenét csak a fülhallgatókon keresztül szabad hallgatni!
További ütemezés:
 Feladat ismertetés: Készítsetek egy PPT bemutatót a korszakról, melyben a diák főcímei azok a gondolatok legyenek, amit majd ki fogtok szóban fejteni. A korszakkal,
előadókkal, dalokkal kapcsolatosan keressetek az interneten szöveges forrást, ebből
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fogtok – a feladathoz tartozó korszakbemutatón felül - információt nyerni a bemutatótokhoz. A YOUTUBE-n, vagy más internetes oldalon hallgassátok meg a zenéket,
majd egy olyan oldalt keressetek, ahol lehetséges a YOU TUBE videó mp4-es letöltése. Ennek segítségével helyezzétek a bemutatóba a letöltött kép és hanganyagot! Lehet
„vágni” a jellemzőbb zenei részleteket! A diák ne legyenek „agyon” írva, a bemutató
ne váljon felolvasássá! Csak a legfontosabb adatokat, jellemzőket, kulcsszavakat tüntessétek fel! A PPT diáit szóbeli előadással kísérjétek!
Készüljetek fel a feladat prezentálására (csoportonként több tanuló közreműködésével)!
1. csoport feladata: Könnyűzene kialakulása
A könnyűzene műfaja, és maga a kifejezés is, az 1830-as években alakult ki, a szórakoztató
zene szinonimájaként, főleg a párizsi mulatókban és kabarékban alakult ki. A magyar könynyűzene a 19. század derekán jött létre. Forrásai a nyugati, elsősorban német, francia, olasz
dalok voltak, de merített az operettből, a lokálok, revüszínpadok, kabarék kupléiből és – nem
kis részben – az új média, a dalok nélkül elképzelhetetlen romantikus hangosfilmek melódiáiból. Elterjedését a rádió és a filmek segítették, első nagy sztárjai is a filmekből kerültek ki:
Karády Katalin, Jávor Pál, Gózon Gyula, Tolnay Klári. A filmdalok hatalmas sikereket arattak, sokszor a film sikerességében is döntő szerepet játszottak („Ez volt a vesztem”, „Hallod-e
Rozika te…”, „Egy csók és más semmi”, „Köszönöm, hogy imádott”, „Pá, kis aranyom…”,
„Meseautóban”). Sok színész a kabarékban aratta sikereit, az ő dalaikat gyakran a rádió népszerűsítette, és megjelent a hanglemez is.






Kik az előadók, esetleg volt-e valamilyen „történelmi”szerepük?
Milyen témára épülnek a dalok?
Mit üzennek a dalok szövegei, hangulatai?
A fentiek mennyire csengenek össze azzal a korral, amikor születtek?
Amennyiben nem csak egy kép kíséri a dalt, hanem egy komolyabb képanyag,
vagy film, akkor elemezzétek ezeket is!

2. csoport feladata: A második világháború évei
A háború Magyarországon is meghatározta a születendő dalok világát. Születtek háborús
indulók, és egyéb, a témához kapcsolható könnyűzenei dalok is. Pl.: „Magyar pilótainduló”, „Ejtőernyős induló”, „A rózsám de csinos”, Karády Katalin: „Valahol Oroszországban”, Karády Katalin: „Jó éjt,drága kis hadnagyom(Tábori levelezőlap)”, Mezei Mária:
„Hova tűnt a sok virág?”
 Karády Katalinnak erre az időszakra vonatkoztatva volt-e valamilyen „történelmi”szerepe?
 Milyen témára épül a dalok?
 Mit üzennek a dalok szövegei, hangulatai?
 A fentiek mennyire csengenek össze azzal a korral, amikor születettek?
 Amennyiben nem csak egy kép kíséri a dalt, hanem egy komolyabb képanyag,
vagy film, akkor elemezzétek ezeket is!
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3. csoport feladata: A második világháborút követő évek
A második világháború után az ún. tánczene vette át a könnyűzene szerepét: Ákos Stefi, Breitner János, Hollós Ilona, Kazal László, és mások arattak országos sikereket, a
rádióból a Szív küldi szívesen című dalküldő és kívánságműsorban az ő dalaikat kérték. A „szocialista” filmek is ontották a slágereket („Egy boldog nyár Budapesten”,
„2x2 néha 5”, „Egy Duna-parti csónakházban” stb.). Az ötvenes évek elején a mozgalmi dalokra és a szovjethatásra létrejött, csasztuskákra emlékeztető dalok is megjelentek a rádióban, filmekben („Mint a szélvész száll a gépünk”).
 A kiválasztott előadók rövid bemutatása.
 Keress a YOUTUBE-n még más „csasztuskákat” is ebből a korból!
 Milyen témára épülnek a dalok?
 Mit üzennek a dalok szövegei, hangulatai?
 A fentiek mennyire csengenek össze azzal a korral, amikor születtek (pl.: miért
„kellett” a magyaroknak „csasztuska”)?
 Amennyiben nem csak egy kép kíséri a dalt, hanem egy komolyabb képanyag,
vagy film, akkor elemezzétek ezeket is!
4. csoport feladata: 1960-as évek
Az 1960-as években jelentek meg a tánczene új szerzői és énekesei: Mikes Éva, Németh Lehel, Kovács Erzsi, Koós János, Korda György, Sárosi Katalin,stb. A táncdalok iránti érdeklődést a Magyar Rádió naponta sugárzott tánczenei műsorokkal, a Magyar Televízió pedig
Táncdalfesztiválok sorozatával igyekezett kielégíteni. Az első Táncdalfesztivált 1966-ban
rendezték meg. A rendezvény országos közfigyelem jegyében zajlott, de az Illés-együttes, a
hazai „beat” reprezentánsa, hatalmas botrányt keltett a „Még fáj minden csók” című számmal,
és szintén óriási port kavart a verseny győztese, Kovács Kati a beat-korszak egyik emblematikus énekesnője „Nem leszek a játékszered” című dalával, aki már az előző évi Ki mit tud?-ot
is megnyerte. A fesztiválok új, fiatal táncdalénekeseket hoztak a felszínre: Harangozó Teri,
Kovács József, Mary Zsuzsi, Poór Péter stb.








A kiválasztott szerzők, előadók rövid bemutatása.
Milyen témára épülnek a dalok?
Mit üzennek a dalok szövegei, hangulatai?
A fentiek mennyire csengenek össze azzal a korral, amikor születtek?
Miért váltottak ki negatív érzelmeket a szövegben említett dalok?
Van olyan az előadók között, aki még most is szerepel? Ha igen, milyen témájúak a mostani dalai?
Amennyiben nem csak egy kép kíséri a dalt, hanem egy komolyabb képanyag,
vagy film, akkor elemezzétek ezeket is?

5. csoport feladata: 1960-as évek- Beat zene
A békés egymás mellett élés meghirdetése – bár országonként különböző mértékben – teret
engedett a „nyugati” zenének a keleti blokk országaiban is. Az Aczél György féle TTT kultúrpolitika „tiltjuk” kategóriájából lassanként „tűrjük” kategória lett Magyarországon is. 1956
után a Szabad Európa Rádió keletre irányuló-, és a luxemburgi rádió adásaiból egyre több
akkori nyugati zenét lehetett megismerni. Ám mivel a műsorokat műszaki eszközökkel zavarták, ez sokáig lehetetlenné tette a jó minőségű magnófelvételek készítését.
A hagyományos táncdalok a rockzene elterjedésével, annak egyre inkább elfogadottá válása
után háttérbe szorultak. A terepet a magyar rock, a beat vette át. Az 1960-as évek közepén
bizonyos fokú enyhülése közepette a vasfüggöny mögött is megalakultak és egyre népszerűb146

bekké váltak a hivatalosan beat zenét játszó együttesek. A korszak reprezentánsai: Illés, Metró, Omega és a három beatlány: Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, Zalatnay Sarolta. Az Illésegyüttes az első Táncdalfesztiválon még országos botrányt okozott, az 1968-ason azonban
már szinte minden díjat elvittek („Amikor én még kissrác voltam”).








A bemutatótokban térjetek ki:
- a „TTT” fogalmára. Mi volt a 3. „T”? Aczél György ideje alatt a témát illetően megvalósult a 3. „T”?
- „keleti blokk” fogalma
- „vasfüggöny” fogalma
A kiválasztott előadók rövid bemutatása.
Milyen témára épülnek a dalok?
Mit üzennek a dalok szövegei, hangulatai?
A fentiek mennyire csengenek össze azzal a korral, amikor születtek?
Amennyiben nem csak egy kép kíséri a dalt, hanem egy komolyabb képanyag,
vagy film, akkor elemezzétek ezeket is?

6. csoport feladata:1970-es évek
A magyar rockzene képviselői a szocialista országokban ünnepelt sztárok voltak. Újabb zenekarok sora alakult, az LGT, a Piramis, mellett sikerrel szerepeltek Atlantisz, Juventus, Hungária, Neoton, Corvina, Tolcsvayék stb. Voltak azonban olyan progresszív zenét játszó, ámde
a kultúrpolitika ízlésének nem megfelelő formációk, amelyek működését éppen csak eltűrték,
de a reflektorfényre nem számíthattak (Tűzkerék, Dogs, Liversing). A monopolhelyzetben
lévő Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnál Erdős Péter hajtotta végre a párt politikai irányelveit és gyakorolta a cenzúrát.










A kiválasztott zenekarok rövid bemutatása.
Milyen témára épülnek a dalok?
Mit üzennek a dalok szövegei, hangulatai?
A fentiek mennyire csengenek össze azzal a korral, amikor születettek?
A rock zene romboló, lélekölő hatású az ifjúságra nézve – vélte politikai irányítás. Hallgassátok meg a Piramis együttes „Becsület” és „Őszintén akarok
élni” c. dalait! Ti mit gondoltok erről? Az utóbbi dalban milyen vágyakat fogalmaznak meg az énekesek? Milyen üzenete van ennek ebben a korban?
A „Tűzkerék” együttessel zenei hangzásuk, vagy szövegeik miatt volt problémája a „rendszernek”?
Milyen módon tudta az akkori Magyar Hanglemezgyártó Vállalat, ezen belül
Erdős Péter a „zenész sorsokat” alakítani?
Amennyiben nem csak egy kép kíséri a dalt, hanem egy komolyabb képanyag,
vagy film, akkor elemezzétek ezeket is?

7. csoport feladata: 1980-as évek
Számtalan új előadó, együttes lépett a színre, különféle populáris hangzásokkal, pl. Napoleon
Boulevard, Első emelet, Pa-dö-dő, Zoltán Erika, R-GO.
Új stílus, új gondolat szellemében született a KFT együttes. Az eredetiségével az irányzat
meghatározó együttesévé váló KFT-t próbálta ellehetetleníteni a kulturális vezetés, élén az
egyetlen Lemezgyárral. Az ő sikerük annak volt köszönhető, hogy a megalakulásuk után szinte rögtön részt vettek a Magyar Televízió Tánc- és popdalfesztiválján, ahol „Bábu vagy” című
számuk egyik napról a másikra a legkeresettebb együttessé tette őket.
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A legfontosabb magyar alternatív zenét játszó új hullámos együttesek közé tartozik a Bizottság, az URH, az Európa Kiadó.
Az 1980-as évek vége a terjesztésben is változást hozott: megjelentek az orsós magnetofonok
helyett a kazettások, ezzel megdőlt a rádiók és a hanglemezgyárak zenei ízlésformáló monopóliuma. Az olcsó, másolható magnókazetták révén az emberek maguk is sokszorosítani, terjeszteni tudták a rádióból felvett vagy hanglemezről átvett zenéket. A kazettás magnók az
autórádiókba is bekerültek. Elterjedtek a kalózkiadványok.
 A kiválasztott zenekarok rövid bemutatása.
 Milyen témára épülnek a dalok?
 Mit üzennek a dalok szövegei, hangulatai?
 A fentiek mennyire csengenek össze azzal a korral, amikor születettek?
 A KFT együttes „Bábu vagy” c. száma milyen gondolatokat hordoz?
 A korabeli hazai alternatív rockzenei életet meghatározó együttes „Európa Kiadó” milyen karriert futott be?
 Milyen pozitív és negatív hatása volt a „zene-iparra” a technikai fejlődésnek?
 Amennyiben nem csak egy kép kíséri a dalt, hanem egy komolyabb képanyag,
vagy film, akkor elemezzétek ezeket is?
8. csoport feladata:1990-es évek
Az eredetileg 1969-ben megalapított, többszörös átalakításon átesett Beatrice az 1987-es újjáalakulása után, a rendszerváltás légkörében lett sikercsapat. Az 1991-es Utálom az egész XX.
századot című második lemezük pedig 40 héten keresztül szerepelt a Mahasz lemezeladási
toplistáján, és az első helyre is feljutott. A lemezről a Beatrice máig legnagyobb slágere a 8
óra munka című dal lett.
Az országot elárasztotta és letarolta a nyugati popzene és popzeneipar. Míg korábban csak
alkalmilag, immár rendszeresen érkeztek nyugati előadók koncertezni Budapestre. Elindult a
Sziget Fesztivál.
A rock zene továbbra is népszerű a 90-es években is. De már inkább a New wawe és a Glam
metal a meghatározó erre az időszakra. Kedvelt műfajok a Grunge, Britpop, Industrial rock és
egyéb alternatív rock zenei stílusok, a Punk rock, a Ska punk és Nu-metal. A House és a
Techno népszerűsége rendkívül megnőtt erre az évtizedre, és megjelentek új elektronikus zenei műfajok.
A popzene mellett megjelent a könnyű műfajban a cigány mulatós zene és a lakodalmas rock.
A műfaj úttörője a vajdasági 3+2 zenekar volt. Ezeket a zenéket magnókazettákon terjesztették különféle vásárokon, piacokon, de a rádiók nem játszották őket.

Nyisd meg a: „22 magyar sláger, ami meghatározta a '90-es éveket” oldalt:
http://charivari.blog.hu/2016/03/31/x_magyar_dal_ami_meghatarozta_a_90-es_eveket
és válassz ki pár egymástól eltérő zenei stílusú együttest, mutasd be őket röviden!
 Milyen témára épülnek a dalok?
 Mit üzennek a dalok szövegei, hangulatai?
 A fentiek mennyire csengenek össze azzal a korral, amikor születtek?
 A Beatrice Utálom az egész XX. századot c. lemeze miért aratott óriási sikert?
- „XX. század” c. dal, milyen állomásokkal, „technikával”, és milyen hangvételben foglalja össze a korszak keserveit?
- Milyen életképet, életérzést, hangulatot fogalmaz meg a korra nézve a „8
óra munka” c. dal? Miért siker még mindig?
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Véleményetek szerint újabb színt, pozitív gyarapodást, vagy negatív hatást jelentett a magyar zenei ízlésre a mulatós zenék megjelenése?
Amennyiben nem csak egy kép kíséri a dalt, hanem egy komolyabb képanyag,
vagy film, akkor elemezzétek ezeket is?

9. csoport feladata: Állami díjak, kitüntetések
A XX. sz. végétől napjainkig kik kaptak az un. „könnyűzenében” közreműködők közül állami
kitüntetéseket, díjakat (Kossuth-díjasok, Liszt Ferenc-díjasok, Erkel Ferenc-díjasok)?



Nézzetek utána, milyen tevékenységekért ítélik oda ezeket a díjakat és ezeket
ismertessétek
Válasszatok ki, „díjanként” minimum 3-3 művészt, és mutassátok be munkásságukat

 A csoportok elvégzik a feladatokat 2x 45 perc alatt. Miután a következő dupla óra vélhetően pár nap múlva lesz, ha valamelyik csoport nem készült el a prezentációjával,
azt még otthon befejezheti.
 A prezentáció szöveges ismertetésével kapcsolatos információkat már összeszedték a
tanulók, de felkészülni az előadására már otthon kell!
 Második 2x45 perc: bemutatók prezentálása
 Minden bemutató után, közös megbeszélés, tanári kiegészítésekkel
 Tanári értékelés
 Jutalmak „kiosztása”
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:
 zenetörténeti ismeretek
 történelem ismeretek
 auditív készségek
 Szövegértelmezés
 Szövegalkotás
 Vizuális fejlesztés
 Elvont gondolkodás
 Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
 Logikus gondolkodás
 Informatikai ismeretek
 Társas kapcsolatok
 Felelősség vállalás
Ajánlott források:
 https://fedakszinhaz.hu/hu/slagermuzeum---azok-az-50-es-evek
 https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_k%C3%B6nny%C5%B1zene
 https://www.youtube.com/watch?v=QuKtxeWTo84
 https://www.youtube.com/watch?v=jgRDPaCLgmY
 https://www.youtube.com/watch?v=nQUUA7DOakU
 https://www.youtube.com/watch?v=ZpcCupvzT9Y
 https://www.youtube.com/watch?v=66amTei75_U
 https://www.youtube.com/watch?v=ASHGXoFM3t4
 https://www.youtube.com/watch?v=5GH5hLHCaT4
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https://www.youtube.com/watch?v=gBRAmJWOzN8
https://www.youtube.com/watch?v=s0KPJ5InW2Q
https://www.youtube.com/watch?v=OdphCI7IIhU
https://www.youtube.com/watch?v=tKuKjRQMfkU
https://www.youtube.com/watch?v=figcXCCLy7A
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/3549/beatrice/xx-szazad-zeneszoveg.html
http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/680/beatrice/8-ora-munka-zeneszoveg.html

Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Ének-zene, történelem óra, vagy házi feladat
 Önképzőkör
 Ének-zene, történelem szakkör
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11. feladat
Mesélő képek a XX. századból” – Kiállítás
A projekt leírása:
 Cél: Egy kiállítás megtervezése, „felépítése” és létrehozása, mely Sátoraljaújhely helytörténetének egy szeletét mutatja be 1945 előtti képeslapok segítségével. A projekt során a tanulók sajátkészítésű, mai helyzetet bemutató fényképekkel hasonlítják össze az
egykori képeslapokat városunk meghatározó épületeiről, szobrairól, tereiről stb. Eközben az egykori és mostani funkciók, megjelenés, helyszín stb. változásokat is felkutatják. Az elkészített dokumentumokból egy kiállítást hoznak létre fotókkal, térképes- és
szöveges magyarázatokkal.
 Várható eredmény:
A diákoknak bizonyára kedvet fog adni a feladat elvégzéséhez az a tény, hogy egy
olyan munkát állítanak elő, amit az iskola közössége, esetleg más iskolák tanulói, külső személyek is megtekintenek. A feladat elvégzése során jelentős helytörténeti ismeretekkel gyarapodnak szinte észrevétlenül, játékosan. A feladat lezárásaként aktív
résztvevőként megismerkedhetnek a kiállítás megszervezésével, kivitelezésével, lebonyolításával. „Látszólag” minden tőlük függ!
Az iskolának egy ilyen projekt tanulókkal való elkészítése igazi dicsőség, mely utal az
iskola színvonalára, a tanítási módszerinek színességére, és aktivitására.
Javaslat: Az iskola honlapján létre kell hozni egy „DIÁK MUNKÁK” menüt, és erre is
fel lehetne tölteni az elkészült anyagot.
+ a youtube-ra is fel lehetne tölteni
Ez diáknak, és az iskolának dicsőség, és jó reklám!
A megvalósítandó projekt formája:
 kiállítás állványos tablókon
 saját készítésű interaktív térképen, és a google műholdas útvonaltervezőjén mutatják
be a bejárt területeket és az épületeket, látnivalókat → asztali számítógép vagy laptop,
segítségével, esetleg projektoros kivetítéssel (a legjobb megoldás az érintőképernyős
monitor lenne, de ez nem valószínű, hogy az iskolának rendelkezésre áll)
Feladat:
 Az adott helyszínek megkeresése tanári instrukciók alapján, fényképkészítés
 Megadott adatbázisból (Sátoraljaújhelyi képeslapok 1945 előtti időkből) tájékozódni,
kiválasztani az elkészített fotók 1945 előtti képeit.
 Az épület egykori funkcióinak kutatása
 Hagyományos-, és interaktív térképkészítés
 A kiállítás megszervezése, és lebonyolítása
Helyszín:
1. A város kijelölt helyei (forrásgyűjtés)
2. Iskolai- és városi könyvtár, iskolai tanterem, számítástechnika terem
3. Kiállítás az iskola egyik nagyméretű reprezentatív termében
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 A tanulók többsége rendelkezik mobiltelefonnal, csoportonként biztos lesz olyan
diák, akinek a telefonjával jó minőségű fényképet lehet készíteni.
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 Fényképes adattár (levelezőlapok 1945 előtti időkből) és várostérkép feltöltése egy
olyan internetes felületre, amit a tanulók elérnek. (Az adattár elérhető a „Neves
névtelenek” projekt honlapján.)
 Elsősorban könyvek szükségesek a feladat megoldáshoz, internetes forrásokból ezt
nagyon nehéz, vagy inkább lehetetlen lenne megoldani. A következő könyvek bizonyára sok tanárnak rendelkezésre állnak a tantestületből. Ezeket kell begyűjteni
ideiglenes használatra, + a városi könyvtár példányait, és az iskolai könyvtárat
ezekkel kiegészíteni:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság– könyv
 Takács Norbert: Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon – könyv
 Takács Norbert: Sátoraljaújhely képeslapokon – könyv
 A kiállításhoz:
 állványos tablók szükségesek (ha nincs elegendő számú az iskolának, akkor kölcsön kell kérni pl. más iskoláktól, múzeumtól)
 Laptopok, esetleg asztali számítógépek, (projektorok)
Résztvevők:
 7. osztályos teljes osztály, házi feladatként
 7. osztályos osztály (önkéntes jelentkezéssel tanórán kívüli szorgalmi feladatként)
 7. osztályos történelem szakkörös tanulók
 ill: az legutolsó pontban kifejtett „Ajánlott felhasználása a feladatnak”
 + 1 fő szaktanár
 + 1 fő informatika szaktanár, vagy iskolai rendszergazda, technikus
 + 1 fő rajztanár
Költségek:
 Elsősorban a kiállítás megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan merülnek fel
költségek.
 Kiállítási tablók készítése:
- nagyméretű karton lapok 2 féle színben (pl. tojáshéj-, és középbarna, matt),
hogy a „múlt és jelen” egy állványon elkülönüljön! Kb. 400 Ft/db
- ragasztó (folyékony kb. 250 Ft/db, vagy kétoldalú, kb. 800 Ft/db)
- Blu tack - kb. 400 Ft/db, gombostű - kb.150 Ft/doboz, rajzszög – 100 Ft/doboz
(az állvány anyagától függően)
- Alkoholos vastag filctollak – kb. 180 Ft/db
- Színes nyomtatás A/3-as méretben: képek - kb. 400-500 Ft/db (a kiállított képek
számától függően)
- Fekete-fehér nyomtatás: magyarázatot adó szövegek A/4 - 20 Ft, vagy A/3-as 50 Ft
- Megnyitóra: Kölyök pezsgő (500 Ft/ü) - pogácsa (800 Ft/kg): a meghívott vendégek számától függően
Feladat kivitelezésének szükséges ideje:
Előkészítő foglakozás: 1x45 perc; képek elkészítése külső helyszíneken kb. 90
perc; források kutatása-szövegek megfogalmazása: 2x45 perc; képek kiválogatása,
1x45 perc; térkép és interaktív térkép elkészítése: 2x45 perc; tablók elkészítése
2x45 perc + nyomtatás ezt a tanár végzi; kiállítás nyitó beszédének elkészítése (1
diák+tanár) 1x45 perc; kiállítás berendezése, feladatok elosztása, begyakorlása a
kiállításra: 2x45 perc;
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Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 Célismertetés (a fentiekben kifejtett projekt leírás alapján), érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 A kiállítás, mint rendezvény fogalmának, tisztázása
 Tanulói elképzelések összegyűjtése a kiállítás megszervezésével kapcsolatosan, ezek
beépítése a későbbi ütemezésbe
 Csoportok kialakítása: 7x3-4 fős, a résztvevők számától függően
 Valamilyen jutalom „kitűzése”: pl. tantárgyi 5, szaktanári dicséret, stb.– ennek „elnyerésének” feltételeinek tisztázása
 A szaktanár felkészül a helyszínekből
További ütemezés:
 Megfigyelési szempontokkal, a képek elkészítésével (pl. a teljes épület legyen rajta a
képen, lehetőleg a napnak háttal készítsék, legyen éles a kép → ellenőrizzék, inkább
több, mint egy kép készítése több szögből, stb.), a helyszínek feltérképezésével kapcsolatosan megbeszélés a tanulókkal.
 Helyszínek bejárása csoportonként kijelölt útvonalon:
A fényképkészítésre a legalkalmasabb a késő őszi- téli – kora tavaszi hónap, mert akkor a mára már nagyra nőtt fák lombjai nem takarják be annyira az épületeket!
- A csoportok felkeresik az instrukcióknak megfelelő nevezettességeket. Ott
fényképeket készítenek. Megállapítják, hogy most milyen funkciót tölt be az
adott épület(ek), vagy látnivaló(k).
- Az épületek nevét a fényképezés előtt nem árulja el a szaktanár, nekik kell megtalálniuk az irányító feladatlap alapján.
Indulási pont minden csapatnak a „zenélő szökőkút” egy időben!
- A tanár átadja csapatonként a feladatlapokat (ez a XX. sz. eleji GPS), és minden
csoportnak megadja a mobilszámát, hogy szükséges esetén, ha elakadtak a feladattal tudjanak segítséget kérni. A tanár a Zsólyomkán is fényképező 5. csoporttal tart (ez a terület a lakott városon kívül esik)! Indulás előtt felhívja a figyelmét a tanulóknak a közlekedési szabályok betartására.
csapatok
1.

feladatok

megoldás

- Állj a szökőkúttal szembe, látsz egy XVIII. században
épült, barokk stílusban épült kétszintes, kőkerítéses épületet.
Készíts erről fotót!
- Ettől jobbra áll egy kiemelkedő magyar államférfi volt lakóháza. Készíts erről fotót!
- Haladj a városközpont felé a sétáló utcán és fényképezd le
a Hotel König után következő épületet.
- Haladj tovább a sétáló utca végéig, maradj a baloldalon és
kelj át a zebrán. Fényképezd le a szembenálló sarok épületet!
Vajon hogy hívták a XX. sz. elején ezt a teret?
- Haladj tovább a tér ezen oldalán, az előzőleg lefényképezett sarokháztól számítva fényképezd le a második épületet!
- Haladj továbbra is előre, a pizzéria utáni épületet fényké-

- Waldbott-kastély
- Kossuth Lajos Lakóház
- Magyar Királyi
Szálloda
- Wekerle tér:
Pénzügyi Palota
Gyógyszertár
Zemplénvármegyei
Kaszinó
Vörös Ökör Fogadó
Színház
Bérpaloták
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pezd le!
- Most fordulj vissza, és a tér Rákóczi és Dózsa György utcák közötti épületeiről készíts fotókat, lehetőleg egy képen
több épület legyen!

Központi cukrászda

- Indulj el a sétáló utcán a belváros felé, Készíts fotót a
templomról és hátulról és előröl is!
- Majd folytasd az útadat a város legszebb – női alakkal díszített- kútja felé és fotózd le!
- Innen nincs messze az a szobor, melynek talapzatán ez a
szöveg olvasható: „Én Monokon születtem...de engem életem legelső emlékezetei Újhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz
ragaszkodás édességével. Újhely volt gyermekkorom bölcsője... És a mi madárfióknak első bizonytalan szárny próbálgatásainál az anyai fészek, nekem ez Újhely volt... S büszke
vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhetem.”Fotózd le a szobrot!
- A tér baloldalán keress olyan emléket, mely a néhai „kisvasútnak” állít emléket. Fotózd le!
- Pár lépést haladj előre és készíts képet a jobboldalon lévő
barokk stílusú épületről, a város egyik legjelentősebb műemlékéről, melynek rendeltetése az önkormányzat működésének segítése, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű
előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Ha a fotó elkészült kerüld meg az épületet és
készíts hátulról is képeket a belső udvarból, és a kapun kívülről is, a külső parkoló is legyen benne!
- Térj vissza a térre és haladj tovább a jobb oldalán. Az előzőleg lefényképezett épület végével szemben áll egy kétszintes épület, alsó szintjén 4 ablak van középen egy nagy kapualj, felső szintjén 6 ablak van, középső két ablak előtt szép
kovácsoltvas erkély áll. Fotózd le!
- Menj végig a sétáló utcán, a végén fordulj be a jobbra nyíló
utcába. Vajon hogy hívták a XX. sz. elején ezt az utcát?
- Készíts képeket az utca elején álló épületekről, lehetőleg
több is legyen egy képen!
- Felülről az utca jobb oldaláról készíts egy fotót, úgy hogy
az út látsszon rajta!
- Haladj az utcán lefelé és készíts képet a Sátorhegy áruházról, majd az alatta kialakított parkolóról!
- Fordulj be balra a kisközbe és készíts a jobboldalon található épületekről fotókat az utca elejétől a végéig!
- Fordulj vissza, hagyd el az utcát, balra, ezzel visszatértél
arra az utcára, ahol elkezdted a fotózást. Fényképezd le azt a
jelentős épületet, melynek bejárati kapuját két toszkán oszlop díszíti, és rajta kovácsoltvas erkély nyugszik.
- Haladj tovább lefelé és a következő épületet is fényképezd
le!
- Haladj az utcán Sárospatak irányába a járda jobb oldalán, a

- Róm. kat. templom
- Nimfás-kút
- Kossuth szobor
- Kisvasút
- Vármegyeháza
- Vadászkürt Szálloda

2.

3.

4.
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- Korona-Molnár u.
- Bérkocsilovaskocsi parkoló
- Pannónia Szálló
- Rendőrség
- Színház-köz:
Városháza hátsó
front
Színház
Zsidó imaház
Ortodox zsinagóga
- Városháza
- Zsinagóga (Status
qeu)
- Magyar Királyi

következő útkeresztezés után az ott álló kétszintes szürke
házat fényképezd le.
- Haladj tovább előre addig, míg meglátsz a baloldalon egy
3 szintes épületet, melynek tetejét Kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművész Honfoglaló magyarok
szoboregyüttese díszíti. Fényképezd le! A következő lehetőségnél – az épület végénél van - menj át a zebrán az út baloldalára, és haladj tovább rajta!
- Hamarosan megérkezel egy téglakerítéssel körbevett hatalmas épülethez. Fényképezd le!
- Folytasd az utadat lefelé és fényképezd le az utadat szegélyező fasort!
- A járda végén fényképezd le a „vasútházát”!

5.

6.

- Majd fordulj jobbra, ott látsz egy templomot, de ez nem
isten háza. Fényképezd le!
- Menj vissza a fasor utcáján majd az első lehetőségnél menj
át a másik oldalra a zebrán! Az utca végénél folytasd tovább
az utadat Sárospatak irányába! Maradj a baloldalon! Hamarosan meglátsz a jobboldalon egy olyan épületet, ami előtt
egy speciálisan kialakított szekér áll, ami a bajba jutottakon
tudott hajdanán segíteni! Fényképezd le az épületet!
- Menj végig a sétáló utcán, majd a végéhez érve menj a
baloldali járdára és az útkereszteződésnél fordulj balra a hegyek irányába. Itt haladj felfelé! Fényképezd le a templomot,
majd haladj tovább előre!
- Fényképezd le a következő sarok épületet több féle nézetből!
- Majd az épület főbejárata előtti zebrán menj át a másik
oldalra, haladj a hegy felé, és az utca végén fordulj el jobbra!
Kb. 50 méter után két egészségügyi intézet épülete néz egymással farkasszemet. Fényképezd le azt az épületet, amiben
fekvőbetegek is vannak!
- Fordulj vissza az utcán és haladj a piac irányába. Ha elérted
fényképezd le azt az épületet, aminek tornya van!
- Innen a piacon végighaladva folytasd az utadat ez első útkereszteződésig, itt fordulj jobbra, majd folyamatos
„balratarts-al” indulj el a – hegy - Felsőzsólyomka irányába.
Útközben mindkét oldalról készíts pár képet. Utadat addig
folytasd, míg nem éred el a zsólyomkai pincesort! Ez a nagyon meredek rész előtt van.
- Menj végig a sétáló utcán, majd a végéhez érve haladj tovább a jobboldali járdán, a második útkereszteződésnél fordulj jobbra és haladj lefelé! Vajon hogy hívták a XX. sz.
elején ezt az utcát? Az utca elején lévő házakat mindkét oldalon fényképezd le, lehetőleg több házat 1 képen!
- Haladj tovább lefelé a baloldali járdán, az első lehetőségnél
fordulj el balra. A kis közön menj végig, majd fordulj jobbra
és a következő lehetőségnél balra. Menj addig, míg jobbra
meg nem látsz egy iskolát és mellette egy templomot. Ez
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Állami Erdőhivatal
- Pénzügyigazgatási
Palota
- Dohánygyár
- Fasor
- Vasútállomás
- Bortemplom
- Tűzoltóságlaktanya

- Ref. templom
- Állami Elemi Iskola
- Kórház
- Tűzoltó laktanya
- Zsólyomka

- „Rákóczy” utca
- Római Katolikus
Gimnázium és Piarista templom
- Hungária Szálló
- Trianoni határ

7.

fényképezd le!
- Fordulj vissza, haladj végig az utcán, majd fordulj balra és
menj végig az utcán, míg el nem éred azt az utcát, ahol elkezdted a felfedező utadat. Itt fordulj balra és menj lefelé a
bal oldali járdán. Haladj el a Szent Háromság kápolna előtt
és fényképezd le a következő 2 szintes épületet!
- Folytasd utadat lefelé, a kishatár felé. Készíts képet a folyóról, a határátkelőről és az azt „őrző” épületről!
- Menj végig a sétáló utcán, majd a végéhez érve haladj tovább a jobb oldati járdán a harmadik kereszteződésig. Itt 2
épületet látsz a balra lefutó kis utca sarkán, mindkettőről
készíts képet!
- Haladj tovább a temető irányába a jobb oldali járdán. Kb.
100 méter után látsz egy reprezentatív 3 szintes zöld színű
épületet, Fényképezd le!
- Ezzel szemben egy tekintélyes 3 szintes épület áll, ahova
nem szívesen lépnek be emberek! Fényképezd le!
- Fényképezd le a következő épületet is!
- Haladj tovább a temető irányában a baloldali járdán! A
legelső lehetőségnél fordul balra és indulj a hegy irányába
jobbra. Pár méter után látni fogsz egy tornyot. Keresd meg a
templomot és fényképezd le!
- Majd fordulj meg, és térj vissza a „Fő” utcára és folytasd
az utadat a bal oldali járdáján a temető irányába. Kb. 500
méter után jobboldalon látsz egy buszfordulót. Azzal szemben, azon az oldalon ahol haladtál egy kis utacska vezet a
pincék világához. Készíts ezekről képet!

- Magyar Királyi
Posta
- Carolineum
- Osztrák-Magyar
Bankpalota
- Magyar Királyi
törvényszék
- Mostani rendőrség,
- a megfelelője a
Megyeháza mögötti
börtön lesz!
- Görög templom
- Ungvári pincék

 A következő alkalomra a diákok egy közös felületre (pl. facebook csoport) otthonról
már feltöltötték az elkészített képeket.
- A feltöltött képek a felületen csoportonként különüljenek el, de bármelyik csoport láthassa. Vannak olyan épületek, melyeknek „mai párját” a másik csoport
feltöltésében fogja megtalálni a tanuló (pl. rendőrség, városháza, börtön, stb.).
- Fel kell a tanulók figyelmét hívni arra, hogy az épületek idővel változhattak, pl.
emeletekkel, díszítettségben, tetőkialakításban, stb.
- Ha a 1-1 fényképhez több képeslapot is tudnak párosítani és azokon érdemi különbségek vannak, (pl. római kat. templom és környezete), akkor érdemes azokat is kigyűjteni, és a későbbiekben erre a képet kísérő szövegben magyarázatot
adni.
- Az összegyűjtött képek alapján az iskola számítástechnika termében folytatódik
a munka → képek „beazonosítása”→ a régi képeslapokhoz megkeresik a párjukat.
- A teremben a tanulók rendelkezésére állnak a könyvtárból kikölcsönzött „segítő” könyvek-források.
- Csoportonként folytatódik a kutatás, de a csoportok kommunikálhatnak egymással, a témával kapcsolatosan, hiszen lesznek közös pontok (pl. a funkció új
helyre költözött pl. Városháza-Vármegyeháza, Pénzügyi Palota, börtön, stb.)
 Minden csoport elkészíti a szöveges leírásokat, magyarázatokat a képpárokhoz.
- Hívja fel a szaktanár a tanulók figyelmét a tartalmi követelményekre (pl. a képeslapoknál a fénykép készítésének dátuma, a képen látható épület adott korsze156








rinti megnevezése, funkciója, a díszítő elemek-, esetleg helyszínek – más helyszínre költözés -, esetleg helyenként a képen látható személyek ruházatának változása.)
A tanár folyamatosan figyeli, és segíti a háttérből a tanulók munkáját, ha szükséges
korrigálja a rossz irányba elinduló csoportokat.
A megoldásokat a tanulók a foglalkozás után elmentik.
A foglalkozás után tanári ellenőrzés következik.
A következő alkalommal letisztázzák az előzőekben elvégzett feladatokat és a tanár
értékeli az eddigi munkát.
Valószínű több fényképfelvétel nem fog megfelelni a kiállítás minőségi elvárásának.
Ezeket újból kell fényképezni, lehetőleg olyan szögből, amilyenből a képeslapokat is
készítették. Ezt a tanulók az értékelés után, már saját ütemezéssel önállóan készítik el.
A tanulók bemutatják egymásnak az elkészült munkát. Ehhez két számítógép, ill. 2
projektor szükséges. Az egyik gépen a képpárokat mutatják meg, és elmondják az épületek egykori és mai funkcióját, a másikon párhuzamosan a google műholdas útvonaltervezőjén mutatják be a bejárt területet.

 A térkép elkészítése következik két féle verzióban:
- Előkészítés – tanári feladat: Minimum 2 méteres nagyságban kell a térképet kinyomtatni (több darabból is össze lehet állítani), a mai utca nevek mellet van az
egykori utcanév is, más színnel jelölve. Továbbá elkészíti a számokat, ill. kisméretű képeit az épületeknek (az elkészített képek, ill. a képeslapok alapján), a
térképhez képest arányosan.
- A következő foglalkozáson minden épületet, látnivalót számok segítségével jeleznek a diákok a térképen (kétoldalú ragasztóval rögzítik). A térkép mellé a
számokra vonatkozó magyarázatot készítenek a diákok számítógéppel: az épület
neve (régi-új) + kisméretű fénykép (1-1)
- Interaktív térkép elkészítése. Segítő az informatika tanár, vagy rendszergazda.
A „nyersanyag” a már összegyűjtött képanyag, és térkép. A térkép felkerül a
számítógépes felületre. A helyszínekre rákerül a számozás, és ha rákattintanak
erre, akkor megjelennek az idetartozó képek.
 A tablók megtervezése következik (hány tabló, milyen tartalommal, milyen sorrendben, hány laptop, teremkép stb.). Plusz segítő a rajz tanár.
 A következő fázisban a tanár kinyomtatja megfelelő méretben a feliratokat, képeket és
a magyarázó szövegeket.
A kiállítás megnyitójának megszervezése és lebonyolítása:
 Forgatókönyv elkészítése (feladatok, határidők, felelősök megjelölésével) → a projektet vezető tanár készíti
 A kiállítás előtt 10 nappal a kiállítás meghirdetése az iskolában (a megnyitóra a
hely befogadóképességétől függően kijelölt osztályok jöhetnek, vagy minden felsős
osztályból x fő, a többiek a következő napokban tekinthetik meg a kiállítást), ill.
meghívó küldés a város többi iskolájának, a helyi televíziónak, ill. az iskola megítélése szerinti fontos embereknek, esetleg a város lakossága felé is délutánonként.
 A megnyitót tarja: igazgató + 1 fő - a projektben közreműködő - tanuló (a szövegének összeállításában segítségére van a projektet vezető szaktanár)
 A kinyomtatott feliratokat, képeket a tanulók a terveknek megfelelően felragasztják
a kartonlapokra. Plusz segítő a rajz tanár.
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 A „kiállító terem” kiürítése (takarítók).
 Az állványok beállítása a „kiállító” teremben (karbantartó segítségével).
 A laptopok elhelyezése a terem különböző pontjaira, a kiállítás megnyitója után a
projektben résztvevő tanulók a google műholdas útvonaltervezőjén mutatják meg
az útvonalakat, ill. az interaktív térképet.
 A tablók elhelyezése az állványokon. Plusz segítő a rajz tanár.
 1 asztal a pezsgőnek, poharaknak, pogácsának.
 Pezsgők beszerzése
 A tanulók eligazítása a kiállításon való közreműködéssel kapcsolatosan (iskola bejáratánál kik várják a vendégeket, milyen információkat adnak, kik működtetik a
laptopokat, ki kínál, hol áll a megnyitóbeszédben közreműködő tanuló, milyen az
elvárt ruházat, stb.)
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA
A kiállítás 1 hétig tekinthető meg!
 Záró foglalkozáson a diákok és a tanár is értékeli az elvégzett munkát, és a kiállítás
eredményességét. Megkapják a tanulók a beígért jutalmat.
A kiállítás „utóélete”: És mi lehet a sorsa a gondos munkával előállított tablóknak?
 El lehet tenni precíz „csomagolásban”, és 4 évenként újra ki lehet állítani a következő felső tagozatnak a helytörténeti ismeretekkel kapcsolatos érdeklődés felkeltésére, fejlesztésére.
 „Állandó kiállításként” az iskola épületét lehetne az elkészült anyaggal díszíteni (pl.
történelem szakterem, osztályterem, folyosó, menza stb.), így az előző pontban leírt
célok itt is teljesülnének.
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:












Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Vizuális fejlesztés
Technikai ismeretek
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek
Kooperatív munka
Közösségépítés
Felelősségvállalás
Kreatív gondolkozás

Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság– könyv
 Takács Norbert: Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon – könyv
 Takács Norbert: Sátoraljaújhely képeslapokon – könyv
 A feladathoz tartozó fényképes adattár elérhető, a projekt oldalán
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Versenyre való felkészítő foglalkozás (történelmi, helytörténeti, idegenforgalmi vetélkedők) pl. Fényes Újhely, fényes Zemplén idegenforgalmi vetélkedő
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Történelmi témájú tábor
Történelem (földrajz, rajz) órán- házi feladatként: minden tanuló 1 épületet kap, önállóan keresi meg az osztály facebook csoportjába felrakott képek közül a megfelelő képeslapot, az iskola könyvtárában a megadott könyvekben kikeresi a megfelelő magyarázatokat. A tanárral a facebookon tartja a kapcsolatot az elkészült anyaggal kapcsolatosan, itt történik a javítás is. 2 rajz órán elkészítik a tablókat, 1 informatika órán az interaktív térképet.
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12. feladat
Sátoraljaújhely öröm-, és bánattérképe (pályázat)

Feladat: a pályázatként meghirdetett feladatot egyéni munka keretében oldják meg az önként jelentkező diákok.
Cél: lakóhelyük környezeti állapotának feltérképezése, közvetlen tapasztalatok szerzése,
örömre és bánatra okot adó megfigyelések bemutatása, helyidentitás kialakítása, környezetvédő attitűd fejlesztése, cselekvési lehetőségek bemutatása
Helyszín:
 A pályázók a feladatot tanítási órán kívül feladatként vállalják, tehát ők ütemezik,
hogy a pályázati anyagot mikor, és hol gyűjtik be, ill. otthon mikor készítik el. A
számítógéppel, vagy internettel nem rendelkező diákoknak - a 7., 8.-os pályázóknak
szükséges a pályázathoz - az iskola nyújt lehetőséget egy informatika (internettel
rendelkező) teremben
 Eredményhirdetés: az iskola területén, a pályázók létszámának megfelelő teremben
(pl. előadóterem, könyvtár, történelem-, földrajz szaktanterem, aula, tornaterem)
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 A pályázat díjazása: lehetőleg olyan „tárgyat” válasszunk, aminek az elnyerése
vonzó a diákoknak: okostelefon, okosóra, tablet, e-book
 A díjazás költségeinek fedezése: iskolai alapítvány, iskolafenntartó, városi önkormányzat, szponzorok megkeresése, bevonása
 Két kategóriában írjuk ki a pályázatot (5-6. és 7-8. osztályosok), az első 3-3 helyezett jutalomtárgyban részesül
 Minden résztvevő oklevélben részesül
Résztvevők: 5.,6. és 7., 8. osztályosok önkéntes jelentkezéssel tanórán kívüli szorgalmi feladatként
A pályázat kiírásában, szponzorok megkeresésében, értékelésben közreműködő pedagógus
team 4 fős (pl. történelem-, magyar-, földrajz-, rajz szakos)
Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 A pályázat feltételeinek megteremtése
Pályázat céljának, tartalmának, kivitelezésének, formájának meghatározása:
 Célja, hogy az iskolában tanuló diákok jobban megismerjék a város/városrészrész épített és természeti környezetét, és a XXI. sz. követelményeinek megfelelően értékeljék pozitív vagy negatív tapasztalataikat.
 Feladat kivitelezési formái: a két kategóriában más „kiírások”:
5.-6. osztályosoknak:
a.) Válaszd ki Sátoraljaújhely egyik városrészét (pl. Belváros, Barátszer,
Hecske, Zsólyomka, Ungvár) és járd be figyelmesen! Majd otthon rajzolj,
vagy fess képeket (pl. színes rajzeszközökkel, vizes bázisú festékekkel)
azokról a részleteiről, melyeket szépnek, esztétikusnak, gondozottnak, jól
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karbantartottnak ítéltél meg, és arról is, ha ennek ellenkezőjét tapasztaltad.
A/4-es nagyságban legalább 5 kép készüljön!
b.) Majd otthon rajzolj térképet a kiválasztott városrészről, számozd be a
térképen azokat a helyeket (középület, lakóépület, szobor, park, szökőkút,
stb.) amelyeket valamilyen szempontból fontosnak tartasz, és rajzolj mellé
, vagy  jelet, attól függően, hogy örömet, vagy bánatra okot adó helynek ítéled-e meg.
A térkép egyik sarkában készítsd el a számokhoz tartozó helyek megnevezését (pl. 1. Kossuth szobor, 2. Városháza, 3. Zenélő szökőkút).
Ha az A/4-es méret a térképhez kicsi lenne, dolgozhatsz A/3 nagyságúra is,
amit majd a „befűzésnél” kettéhajtasz (csak a spirálozásra kell ügyelni, hogy
a rövidebb oldalból kb. 2 cm-t le kell vágni)!
7.-8. osztályosoknak:
a.) Készítsd el Sátoraljaújhely öröm és bánattérképét! Jár be a várost, és
fényképezd le a témához illő részleteit (középület, lakóépület, szobor, park,
szökőkút, terek, utak, járdák, stb.), amelyeket valamilyen szempontból fontosnak tartasz. Majd A/4-es nagyságban, szövegszerkesztővel készíts egy
ismertetőt (egy helyhez, vagy épülethez maximum 3-4 mondat), mely röviden bemutatja az adott helyet, objektumot, valamint tartalmazza véleményedet a látottak, tapasztaltak alapján. Szövegedbe illeszd be a , vagy 
jelet, attól függően, hogy örömet, vagy bánatra okot adó helynek ítéled-e
meg. A már elkészített képeidet helyezd el a szövegrészekben (méret kb.
5x4 cm). Számozd az oldalakat, az általad készített előlap nem számozott!
Terjedelem: maximum 20 oldal.
b.) Az internetről másolj le, vagy a Tourinform irodában kérj egy várostérképet. Számozd be a térképen azokat a helyeket (középület, lakóépület, szobor, park, szökőkút, stb.) amelyeket valamilyen szempontból fontosnak tartasz, és rajzolj mellé , vagy  jelet. A térkép egyik sarkában készítsd el a
számokhoz tartozó helyek megnevezését (pl. 1. Kossuth szobor, 2. Városháza, 3. Zenélő szökőkút).
Ha az A/4-es méret a térképhez kicsi lenne, dolgozhatsz A/3 nagyságúra is,
amit majd a „befűzésnél” kettéhajtasz (csak a spirálozásra kell ügyelni, hogy
a rövidebb oldalból kb. 2 cm-t le kell vágni)!
c.) A pályázat végére készíts egy szöveges, maximum egy oldalas összegzést a tapasztalataidról, adj javaslatot, hogy mi módon lehetne javítani a
meglévő adottságokon, valamint térj ki arra is, hogy miért szereted (esetleg
miért nem) Sátoraljaújhelyt!
 Formai előírások mind két kategóriának:
- A pályázatotokhoz készítsetek előlapot. Szerepeljen rajta a pályázat címe, a készítés éve, és a jeligétek (nevet ne tüntessetek fel!), lássátok el
valamilyen témához illő képanyaggal!
- A pályázatot jeligével kell leadni az iskola titkárságon. Egy kis borítékra
írjátok rá a pályázatotok jelszavát és tegyetek bele egy lapot, melyre felírjátok a neveteket és osztályotokat. Ez lesz az azonosítótok!
- A pályázatot spiráloztatva kell leadni (előlap víztiszta, hátlap vastagabb
fehér lapkarton). Leadás előtt tegyétek be egy borítékba, zárjátok le, és
írjátok rá a jelszavatokat és az évfolyamotokat!
 A pályázat leadásának határidejének megjelölése (meghirdetés után 4-5 hét)
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További ütemezés:
 Szponzorok megkeresése telefonon, vagy személyesen (elsősorban az igazgató feladata)
 A pályázat meghirdetése:
- Osztályonként pl. történelem-, vagy osztályfőnöki órán
- Iskolarádión, vagy zárt tv-láncon keresztül
- Iskola honlapja
- Iskola főfaliújságán elhelyezni a pályázati kiírást
- Az érintett osztályok osztálytermében elhelyezni a pályázati kiírást
 A pályázati határidő lejárta után a 4 fős pedagógus team értékeli a leadott munkákat
kategóriánként, és kiválasztják a nyerteseket (1. 2. 3.)
 Elkészítik az okleveleket minden résztvevőnek, és előkészítik nyomatásra az első három helyezett oklevelét is (még név nélkül), de ezt még nem nyomtatják ki.
 Ünnepélyes eredményhirdetés pl. a nagyszünetben a fentiekben megjelölt helyszínen.
A beérkezett pályázatok összefoglaló értékelése, melyben elsősorban a beérkezett
munkák pozitív oldala emelendő ki. Ezt követi a jeligés borítékok nyilvános kinyitása,
hogy az anonimitás eddig a pontig megmaradjon, majd a díjak átadása, az adott pályázatok rövid értékelésével. A következő szünetben az igazgatói irodában a nyertes diákok átveszik az okleveleiket.
 Szponzoroknak köszönőlevél kiküldése.
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:
 Helytörténeti ismeretek
 Szövegalkotás
 Vizuális fejlesztés
 Manuális készség fejlesztés
 Elvont gondolkodás
 Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
 Logikus gondolkodás
 Informatikai ismeretek
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13. feladat
Zsidó ünnepek
Projekt munka egyéni- és csoportos feladatokkal
A projekt leírása:
 Cél: egy oktatást segítő szemléltető anyag létrehozása diákok segítségével, a jelentősebb zsidó ünnepek megismerésére. Ez PPT formájában valósulna meg, a beúszó diák
tartalmát hangfelvétellel kísért magyarázat követi.
 Várható eredmény:
A diákoknak bizonyára kedvet fog adni a feladat elvégzéséhez az a tény, hogy egy
olyan munkát állítanak elő, amit az iskola évekig használni fog a történelem tanítása,
versenyre való felkészítése stb. során.
Az iskolának elkészül egy jól használható szemléltető anyag, amivel több tanár is színesítheti az óráit.
Javaslat: Az iskola honlapján létre kell hozni egy „DIÁK MUNKÁK” menüt, és erre is
fel lehetne tölteni az elkészült anyagot.
+ a youtube-ra is fel lehetne tölteni
Ez diáknak, és az iskolának dicsőség, és jó reklám!
A megvalósítandó projekt formái pl.:
 2-3 perces PPT-k hanganyaggal az ünnepnapokhoz kapcsolódóan
 2018-as „Zsidó naptár” elkészítése a feldolgozott ünnepnapok alapján
Feladat:
1. A megadott források segítségével a tanulók elkészítik az adott ünnepekhez tartozó
PPT-okat és megfogalmazzák a kísérő szövegeket írásban. Ezzel előállítják az oktatóanyag nyersanyagát. Következő lépés az összefésülés, és hanganyaggal való ellátás.
2. Minden tanuló feltölti az „ünnepét” - egy számítógépes felületre feltöltött – a zsidó
naptárba, a megfelelő helyre és kitölti az adatokat.
Helyszín:
 a munka időigényes, és optimális, egyénre szabott feltételeket kíván (nem egyforma
módon nézünk filmeket, többször is vissza kell nézni 1-1 részt, jegyzetelni kell, stb.),
ezért a diákok elsősorban otthon foglalkoznak a témával
 számítógéppel, vagy internettel nem rendelkező diákoknak az iskola nyújt erre lehetőséget egy informatika (internettel + monitor hangszóróval rendelkező, vagy interaktív
tábla) teremben
 az elvégzett feladat megbeszélésre, bemutatása, továbbszerkesztése, értékelése informatika terem, számítógép, projektor - interaktív tábla
Szükséges egyéb eszközök: A feladat specialitása, hogy az ünnepeket elsősorban a szaktanár
által kiválasztott filmekből kell feldolgozni.
Film-, és internetes forrásajánlat lista:
 Ros Hásáná - A zsidó újév (idő: 1:46)
https://www.youtube.com/watch?v=z3_0-l-d_VM
 Jom kipur - Az engesztelés napja böjt (idő:0:08)
https://www.youtube.com/watch?v=8hwkGfLXDgo
 5776 Jom Kipur - Indulj tiszta lappal! (idő: 2:32)
https://www.youtube.com/watch?v=DSH4xd3cxdA
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 Amikor minden a sátorról szól: Szukkot ( )תֹוּכֻסünnepe (idő:2:12)
https://www.youtube.com/watch?v=1EMO2k1Tm60
 Sabbat-sábasz (idő: 4:29)
https://www.youtube.com/watch?v=5frORjZuUnI
 PÉSZAH Schweitzer József: A Szabadság ünnepe (idő: 39:48)
https://www.youtube.com/watch?v=_YRAXoYpxp8
Ebből:
- 1:28-2:44: Peszah jelentése
- 16:04-19:32 Pesszáhhoz tartozó széder este általános fogalma
- 19:45-23:53 széder est asztalának szimbólumai
 Purim
ünnepség
Kolozsváron
(idő:
https://www.youtube.com/watch?v=70YVsb4wLI8
Ebből:
- 0-0:33 és 2:40-3:05
 A hanuka története (idő: 2:27)
https://www.youtube.com/watch?v=qLP8PX9J7AU
 Hanuka - a fény ünnepe (idő: 2:54)
https://www.youtube.com/watch?v=ehR0KcGMycI
Ebből:
- 0-0:40
 Tisá BeÁv
http://zsido.com/holidays/tisabeav/
 Ünnepeink
http://zsido.com/unnepek/unnepeink/
 Zsidóságról- ünnepek
http://haver.hu/zsidosagrol/unnepek/

9.51)

Résztvevők: 8., 9., 10. osztályos tanuló csoport (5 fő), 1 fő szaktanár, 1 fő rendszergazda
(vagy informatika szaktanár)
Feladat kivitelezése: a pedagógus a résztvevők képességeit, leterheltségét, szabadidejét,
egyéni sajátosságait figyelembe véve határozza meg a feladat elkészítésére szánt időt.
Ajánlás: 1x 45 perc: előkészítés + 1-2 hét – a feladat egyéni megoldása + 2x45 perc bemutatás és értékelés, korrekció az iskola informatika termében + az összeszerkesztést a rendszergazda végzi + 1x45 perc szövegek hangi rögzítése a rendszergazda segítségével
+ 1x45 perc a kész munka közös megtekintése és ÜNNEPLÉS!
Költségek: 2 üveg kölyök pezsgő a koccintáshoz: kb. 1.000 Ft
10 db DVD tokkal a munka archiválásához: kb. 1.000 Ft
DVD borítólap elkészítés - színes nyomtatás: 1.000 Ft
Előkészítés:
 célismertetés, érdeklődés felkeltés a téma megvalósításával kapcsolatosan
 a résztvevők kialakítanak a facebookon egy közös csoportot - a dokumentumok, információk átküldése érdekében
 feladat, ütemezés ismertetése:
 1. feladat: az ünnepnapok szétosztása (pl. egy kalapból témát húzni) 2-3 db/1 fő; a
családi ünnepek-megemlékezések/1 fő → összesen 5 fő
 Témák pl.: Sábát, Purim, Pészah, Jom kippur, Sávuót, Tisá beáv, Rós hásáná,
Szukkót, Hanuka, családi ünnepek-megemlékezések: bar-micvó, esküvő, temetés
 a PPT formai- és tartalmi elvárásinak tisztázása:
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* pl. 1. dia: Cím - a diákon elsősorban kép, minimális szöveg (hisz a végén az
hanganyaggal ellátott lesz a PPT)
* (ötlet a képanyaghoz: pl. a megtekintett filmből képet másolni, a Google képkeresőjét segítségül hívni)
 2. feladat a „Zsidó naptárra” vonatkozó táblázat bemutatása, a cellák fejlécének
tartalomra vonatkozó magyarázata
 a táblázatot a szaktanár feltölti a facebookra (a sorok celláinak bővítésével tudják a
diákok a megfelelő helyre elhelyezni a saját adataikat)
Ünnep meg- Ünnep típusa
Ünnep ideje
Ünnep jelentése Ünneplés fornevezése
mája



a feladatok elkészítésének határidejében megállapodni

További ütemezés:
 a pedagógus a feladat elkészítése alatti időszakon belül folyamatosan tartja a kapcsolatot a diákokkal. Ha elakadást, félreértelmezést, stb., tapasztal, átsegíti a tanulót a problémán.
 A „Zsidó naptár” táblázatába folyamatosan érkeznek az adatok
 A határidő lejárta után 2x45 percben az iskola informatika termében:
1. először a szaktanár értékeli a „Zsidó naptár” kitöltését elvégzi az esetleges korrekciókat
2. a tanulók bemutatják az elkészített PPT-ket (diákhoz felolvassák az elkészített
anyagokat, mérni kell az időt, hogy ne haladja meg a 2-3 percet - témától függően -, kivéve családi ünnepek, az 4-5 perc)
- részenként ezt követi a csoport tagjainak és a szaktanárnak a közös értékelése
- a korrekcióhoz a pedagógus instrukciókat ad
- a javításhoz pár napot biztosít a szaktanár, az így elkészített munkákat már csak ő
ellenőrzi (PPT+írott szöveg)
 a tanulók otthon gyakorolják a már javított, felolvasandó szöveget
 1x45 perc szövegek hangi rögzítése a rendszergazda segítségével az informatika
teremben, vagy stúdióban (próba felolvasás - rögzítés)
 rendszergazda több példányban is lementi az elkészült anyagot (minden résztvevő
diák kap egy példányt - pl. DVD + az iskola részére is marad több példány)
 A szaktanár a rendszergazda segítségével elkészíti a DVD borítókat (Cím: Zsidó
ünnepek, és a készítő gyerekek neveinek felsorolása, évszám)→ ez meglepetés
lesz a záró foglalkozáson
 1x45 perc a kész munka közös megtekintése, szaktanári értékelése, majd a diákok
megkapják a DVD-t, a nagy mű megünneplésére koccintás kölyök pezsgővel!
 Utómunkálat: a PPT felkerül az iskola honlapjára, esetleg a youtube-ra (tanulók
nevével)
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:







Egyház- és vallástörténelmi ismeretek
Vizuális kultúra
Képi megfigyelés
Hallott információk értelmezése
Jegyzetelés
Szövegalkotás
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Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek
Felelősségvállalás
Kreatív gondolkozás
Ön-, és társismeret

Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 történelem-, helytörténeti szakkör
 történelmi versenyre való felkészítő foglalkozás
 szorgalmi feladat tanítási órára: egyszerűsítve a feladatot → 1 tanuló - 1 ünnep, hagyományos PPT feliratozva
 önképzőkör
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14. feladat
Zsidó vallás-, egyház alapfogalmai
Játékeszköz alkotás és verseny – projekt munka
Feladat: csoportmunka keretében, internet segítségével a témához kapcsolható kifejezések
és magyarázatuk megtalálása. Ebből a csoportok memória kártyákat készítenek (fogalom –
magyarázat).
Helyszín: informatika terem (min. 16 fős), számítógép, internet, nyomtató
Szükséges egyéb feltételek, kellék: esetleg okostelefon (tanár-diák saját), „névjegykártya
vastagságú” lapok, olló, vagy papírvágó gép
Résztvevők: 8., 9., 10. osztályos a tanuló csoport (12-16 fő) → 4 csoport/ 3-4 fő + szaktanár
Feladat kivitelezése: 4x45 perc
Előkészítés:



A résztvevők kialakítanak a facebookon egy közös csoportot - a dokumentumok, információk átküldése érdekében
4 db 3-4 fős önkéntes alapon szervezett csoport kialakítása: mindenki számára biztosított a külön számítógép (1 központi nyomtatóval össze kötöttek), - át lehet váltani okostelefonra is, de legalább 1 gépet használni kell
csoportonként a későbbi feladatok technikai kivitelezése miatt - csoporton
belül a diákok együtt, munkamegosztásban dolgoznak, melyet ők irányítanak

További ütemezés:
 Feladat ismertetés:
1. Zsidó vallás, egyház alapfogalmai – Játékeszköz alkotás- memória kártya formájában
2. „Keresd meg a párját!”- verseny
 Témakörök a feladathoz (ez alapján készülnek a „fogalom-magyarázat kártyák”):
 A héber biblia (Tanach) könyvei
 Talmud
 Zsidó vallásgyakorlás épületei - magyarázat-egyéb funkció
 A zsinagógák belső felépítése- funkciói
 Szertaráskor használt eszközök
 A zsidó vallás vezetője – és segítője
 Vallásoktatás épületei-helyiségei
 A tisztálkodás vallási rituáléja
 Témakörök kiosztása a csoportok között (tanár), a témakör tartalmát, mélységét, nehézségét figyelembe véve (1 csoport több témakört is kap)
 Interneten információgyűjtés a témakörrel kapcsolatosan a feladatnak megfelelően csoportonként
 A csoportok meghatározzák a témákhoz tartozó fogalmakat (Word dokumentumba összegyűjtik)
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A csoportok meghatározzák a fogalmakhoz tartozó magyarázatokat (kiegészítik az előző dokumentumot)
Ellenőrzés közösen - tanári vezetéssel → tartalmi egyeztetése után az a
nyertes csapat, amelyik a legtöbbet tudja összeállítani
A nyertes csapat kártyáit ki kell egészíteni a többi csapat új fogalmat tartalmazó kártyáival
+ ha lényeges elemek hiányoznak, a fogalmakat megadja a tanár, a diákok
internetes rákeresés után elkészítik az ehhez tartozó magyarázatokat. Ezt a
feladatot a tanár osztja szét a csapatok között, mennyiségtől függően
egyenlő terhelés figyelembe vételével.
Az elkészült fogalommagyarázat tartalmi finomítása, a magyarázat menynyiségének korrekciója, ha hosszú (rá kell, hogy férjen a kártyára)
A facebook csoportba felteszik a csapatok a fogalmakat és magyarázatukat.
Memorizációs fázis
A tanár meghatározza az elkészítendő kártyalapok nagyságát. Valamilyen
formában, pl. táblázat, szövegdoboz (→szélesség és magasság., fix).
A tanár a csoportok között szétosztja - nagyjából egyenlő arányban - az elkészítendő fogalom-magyarázat párokat.
A csoportok facebookról lementik Word dokumentumba a részükre kiadott
szövegeket.
Elkészítik a csoport tagjai a kártyák alapját: 1-1 „cellába” →
szöveg-magyarázat.
Ellenőrzés után, a csapatok elvégzik a nyomtatást 2 példányban!
Csapatonként szétvágják a kártyákat.
Két „paklira” rendezik az elkészült munkát (1-1 „pakli vegyesen tartalmazza a fogalmakat és magyarázataikat).

Elkészült a játék! Indulhat a játék! (2-2 csapat verseng egymással).
Játékmenet:
 A 2-2 csapatnak egyszerre indul a játék, a párban vetélkedőcsapatok a közvetlen ellenféllel, és a másik két csapattal is vetélkedik. Az időfaktor döntő
jelentőségű!
 A kártyákat összekeverés után a semleges oldallal felfelé több sorban és
oszlopban kihelyezik az asztalra (darabszámtól függ, hány sor, hány oszlop)
 Egy csapat egyszerre 2 kártyát emelhet fel.
 Ha sikerül párt találni felvehetik a kártyát (cél minél többet begyűjteni), ha
nem az eredeti helyre teszik vissza.
 Következik a másik fél.. stb., stb., stb.
 Addig folyik a játék, ameddig az összes kártya el nem tűnik az asztalról az
egyik párviadalban. Tehát a nyertes abból a párból kerül ki, amelyik gyorsabban végzett!
 Közülük az a csapat nyer, amelyiknek a legtöbb kártyapárt sikerült begyűjtenie.
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Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:












Egyház- és vallástörténelmi ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Logikus gondolkodás
Memóriafejlesztés
Informatikai ismeretek
Kooperatív munka
Közösségépítés
Felelősségvállalás
Kreatív gondolkozás
Játékosság

Ajánlott források:
 Dr Csorba Csaba: Szerettem volna, ha nem kísért a múlt – Sátoraljaújhely zsidóság
története – könyv, kiadás éve: Sátoraljaújhely 2017
 http://zsido.com/ → nagyon sok információ pl.↓
 A zsinagóga: a zsidók gyülekezete
http://zsido.com/fejezetek/a-zsinagoga-a-zsidok-gyulekezete-12/
 A rabbinikus judaizmus irodalmának alapfogalmai
http://divinity.szabadosadam.hu/?p=2875
 Amit tudni akarsz a zsidókról-Fogalomtár
http://magyarzsido.hu/index.php?option=com_glossary&view=list&l=15&Itemid=45
 HÉBER, ILLETVE JIDDIS FOGALMAK KISSZÓTÁRA
http://adattar.vmmi.org/fejezetek/2099/17_heber_illetve_jiddis_fogalmak_kisszotara.p
df
 MIKVÉ- – a rituális megtisztulás színhelye
http://zsido.com/mikve-ritualis-megtisztulas-szinhelye/
http://www.maoih.hu/?page_id=76&lang=hu
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 történelem-, helytörténeti óra
 történelem-, helytörténeti szakkör
 történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
 tanítási óra – a témához kapcsolhatóan – hosszabb ütemezéssel
-o

A feladat módszere jól alkalmazható egyéb témakörök feldolgozásához! Így lehetne
egy „TÖRTÉNELMI MEMÓRIAKÁRTYA BANKOT” kialakítani!
pl.
 Bármelyik történelmi korszakból kiemelt témakör feldolgozásához, memorizálásához
 Erdei iskola → helytörténet
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15. feladat
Feladatlap
Kálvária - diákok feladatai Tankockával
Az oktatásban egyre gyakrabban használhatók interaktív tananyagok. A világhálón sok feladatot találhatunk az összes tantárgyhoz, különféle témakörökhöz. Rendelkezésre állnak olyan
programok, alkalmazások is, amelyek segítségével magunk is készíthetünk egyszerű lépéseken keresztül gyakorló, vagy akár feleltetőfeladatokat is.
A tanárok, diákok által feltöltött alkalmazások általában egy-egy tantárgy általánosan használható részére vonatkoznak. Ritkán találhatunk olyan speciális esetekkel, amikor szűkebb
témakör (pl. helytörténet) kerül feldolgozásra. A következőkben erre szeretnénk lehetőséget
találni.
A sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária Helyi szempontból jelentős emlékmű, de országosan is
ismert. A korábban összegyűjtött anyagok segítségével, ezzel kapcsolatban készítünk feladatokat, amelyek segíthetnek másokkal is megismertetni ezt a történelmi emlékhelyet.
A felhasználandó alkalmazás az interneten található learningapps.org oldal. Első feladatunk,
hogy megismerkedjünk azokkal a lehetőségekkel, amelyek lehetőséget adnak feladataink elkészítéséhez. Mintegy húsz különféle játék, feladattípus készíthető. Elsajátítjuk néhány típus
elkészítésének módját, majd az anyagaink alapján a- a tanulók ötleteinek felhasználásával elkészítünk több olyan feladatot, melyekkel „láthatóvá” városunk nevezetességét.
A feladatok elkészítése és testelése után lehetőségünk lesz arra, hogy nyilvánossá tegyük
munkánkat. Ezzel a világ bármely részén elérhetővé válnak munkáink.
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A Tankocka program alkalmazásai, az alkalmazással készített diákfeladatok a Kálvária stációinak bemutatására
A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet - a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária stációinak bemutatása a
learnigapps.org alkalmazás segítségével.
Fejleszthető kompetenciák: Forráshasználat, önálló kezdeményezés, logikus gondolkodás,
csapatmunka gyakorlása, az IKT eszközök használatában való jártasság, az IKT eszközök
oktatásban való felhasználhatóságának megismerése.
Cél: A tanulók sajátítsák el a program használatát, szerezzenek benne gyakorlatot, majd készítsék el önálló tankockájukat a korábbi kirándulás alkalmából elkészített felvételek és más
források felhasználásával. Tudatosuljon bennük az a felismerés, hogy ennek révén segítik
ennek az emlékhelynek a megismerését határon innen és túl.
Korosztály: A feladatot az általános iskola 7. és 8. osztályosai ugyanúgy nem oldhatják, ahogyan a középiskola bármely évfolyamának tanulói.
Szervezési keret: Tanórán kívüli foglalkozás érdeklődő tanulók számára. A feladat végrehajtásához szükséges időmennyiség két hét, vagyis két szakköri foglalkozás. A feladat végrehajtása az általános iskola 7-8. évfolyama és a középiskola bármelyik évfolyama számára javasolt.
Munkaforma: Szükséges keret a csoportmunka. 2-3 fős csoportok alakítása elősegíti a feladat
gördülékenyebb megoldását.
Előkészítés, szervezés: A csoportok valójában már adottak. A Kálváriára történő kirándulás
alkalmából már kaptak végrehajtandó feladatot. Az első szakköri foglalkozáson a diákok
megtanulják a Tankocka alkalmazás használatát. Ennek végrehajtására és begyakorlására 90
perc szükséges, valamint szaktanári magyarázat és irányítás. Az első foglalkozáson néhány
típusfeladat készítésének módját is megismerik. A következő foglalkozásig tervezhetik a
megoldást, ötleteket találhatnak ki. A második foglalkozáson készítik el saját programjukat a
csoportok, amihez már előzetesen anyagot gyűjtöttek. (A közbeeső időben is lehetőségük van
a tanulóknak a témával foglalkozni, hiszen önállóan, otthon is próbálgathatják a programot.)
Megfigyelési szempontok: Milyen fokú a diákok önálló kezdeményezőképessége? A csapatmunka hátráltat vagy előremozdít? Hogyan, milyen eszközökkel valósul meg a feladatmegoldás, mennyire jártas a diákság az IKT eszközök használatában?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A legfőbb értékelési szempont a megoldás egyedisége, valamint a figyelemfelkeltés foka. Az elkészült feladatokat a csapatok közösen mutatják
be a második szakköri foglalkozáson. Az értékeléshez idegenforgalomban jártas szakember
segítségét is igénybe lehet venni. A jól sikerült feladatok nyilvánossá tehetők, így bárki hozzáférhet a feladatokhoz. Ezzel a történelmi ismereteken túl a városnak is hírnevet szerezhetnek.
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Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanár felkéri a már korábban megszerveződött csoportokat, hogy álljanak
újra össze. A feladatot papíron kapják meg, de az első foglalkozás témája még nem ennek
megoldása, hanem a program alkalmazásának megtanulása és gyakorlása. Ehhez számítógépekkel és Interneteléréssel rendelkező terem szükséges, valamint alapos és mindenre kiterjedő
szaktanári jártasság és odafigyelés. A második alkalommal készítik el a csapatok saját programjaikat az előző alkalommal tanult és gyakorlott ismeretek, valamint a korábban összegyűjtött ismeretanyag felhasználásával.
A feladat lebonyolítása: A csoportok a számítógépek segítségével megismerkednek a
learningapps.org alkalmazással, és gyakorolják annak használatát. A feladatlapot is megkapják papíron, hogy legyen lehetőségük ötleteket gyűjteni. A második foglalkozáson készítik el
közösen a feladatokat. A megoldáshoz szintén számítógép és Internetelérés szükséges. A foglalkozásvezető tanár segítségét csak a megoldásban történő technikai elakadás esetén lehet
igénybe venni.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A megoldások értékelése a második foglalkozás
utolsó perceiben történik. Ehhez idegenforgalomban jártas szakember segítségét is igénybe
lehet venni. Az értékelés nyilvános, tehát a csoportok láthatják egymás munkáit. A legeredményesebb csoportok dicséretben részesülnek, valamint az általuk készített anyagokat a város
turisztikai irodája is felhasználhatja.
Mellékletek:
Feladatlap
A diákok által elkészített felvételek és jegyzetek
Felhasznált források:
Katolikus Lexikon releváns címszavai
learningapps.org
A diákok által anyaggyűjtés során talált egyéb információk, képek
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16. feladat
Feladatlap
Régi szemléltető eszközök iskolánk fizika szertárában
A modern pedagógia első kimagasló alakja Comenius. Több éven keresztül Sárospatakon
dolgozott. Elveiben hitte, hogy a társadalom megjobbítható, és ennek egyik fontos eszköze a
nevelés. Nagyon fontosnak tartotta a megfelelő erkölcsi nevelést. Kiemelten kezelte a gondolkodásra nevelést, a gyermekek korához igazított, egymásra épülő tananyagot.
A szemléltetés fontosságát hangoztatta, azt mondta, hogy ne csak szóban, hanem eszközök
segítségével történjen az oktatás. Drámajátékok segítségévek kívánta fejleszteni a nyelvtani,
szövegértési, szókincsbeli tudást.
A szemléltetés a pedagógia későbbi szakaszaiban is fontos szerepet kapott. Napjainkban sok
modern szemléltető eszköz áll rendelkezésre. A számítógépek, a digitális berendezések is segítik a mai oktatást.
Néhány évtizeddel ezelőtt még nem készülhettek ilyen eszközök, de nagyon sok fizikai, kémiai és egyéb szemléltető eszköz készült. Egy olyan iskolában, amely több évszázados múltra
tekinthet vissza, ma is találhatunk régi kísérleti eszközöket, berendezéseket.
Iskolánkban a fizika szertár őriz több olyan eszközt is, amelyek a 20. század első feléből és a
század közepéről származnak. A tanulók órákon már csak érdekességként találkozhatnak velük.
Feladatunkban az iskolánkban található régi szemléltető eszközökkel ismerkedhetünk meg. A
már szinte muzeálisnak tekinthető berendezések közül kiválasztunk néhányat, és a fellehető
ismertetők, internetes leírások alapján készítünk összefoglalót egykori használatukról, szerepükről. Az összegyűjtött ismereteket prezentációval egybekötött bemutatón tárjuk az érdeklődő diákok és tanárok elé.

Régi szemléltető eszközök a Kossuth Lajos Gimnázium fizika szertárában
A feladat jellemzői:
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Témakör: Helytörténet - iskolatörténet. Régi szemléltető eszközök az iskola fizika szertárában.
Fejleszthető kompetenciák: Tárgyi emlékek tanulmányozása, az ezekhez kapcsolódó forrásanyag összegyűjtése és azok értelmezése. Fogalmazáskészség fejlesztése, lényeglátás, gyakorlati hasznosság felismerése.
Cél: A tanulók ismerjék meg a régi fizikai kísérleti eszközök tanulmányozása által az iskola
és az oktatás múltjának egy részét. Figyeljék meg azokat a jelenségeket, amelyek megismeréséhez segítséget nyújtottak ezek a ma már muzeálisnak tekinthető tárgyak.
Szervezési keret: Szakköri óra (ez lehet fizika, vagy természettudományos szakkör is) Az ismeretanyag összegyűjtéséhez számítógépek és Internet szükséges. Az ismereteke összegyűjtésére és a prezentáció elkészítésére egy hét áll rendelkezésre.
Korosztály: Ajánljuk a feladatot az általános iskolák felső tagozatai számára, valamint a középiskolák valamennyi évfolyama számára.
Munkaforma: Az iskola fizika szertárában található régi szemléltető eszközök közös megtekintése és kiválasztása, majd azokról információk gyűjtése és feldolgozása csoportokban. (a
programhoz felhasználhatók más szertárak régi eszközei is, ha rendelkezésre állnak az oktatási intézményben.)
Előkészítés, szervezés: A szaktanár kinyomtatja a feladatlapot, megszervezi a kiállítás megtekintését. A tanulók helyben ismerkedhetnek az eszközökkel. Felírhatják adataikat, majd otthon is dolgozhatnak tovább.
Megfigyelési szempontok: Fontos szempont az érdeklődés, ennek hiányában sikertelen a feladat. Mennyire tájékozottak a tanulók a fizika tantárgy részeiben , témaköreiben? Tudják-e
megfelelően használni a keresőprogramokat, és tisztában vannak-e a prezentáció készítésének
szabályaival.
Értékelési szempontok, értékelés módja: Az elkészült feladatokat a szaktanár összegyűjti, és
egy következő alkalommal bemutatja azokat érdeklődő tanároknak és tanulóknak.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanár bevezeti a feladatot. Beszél a szemléltetés oktatásban betöltött
szerepéről, és ecseteli az eszközök fejlődését. Megalakíttatja a csoportokat (2-2 fő), és kiválasztják a feldolgozandó eszközöket. A kiválasztásnál fontos lehet, hogy az adott csoportnak
lehetőleg legyenek tanórai ismeretei a témakörről.
A feladat lebonyolítása: A tanulók a kapott eszköz vagy eszközök megismerése után anyagot
gyűjtenek azokról az Internet segítségével.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A következő órán történek a megoldások összegyűjtése, majd egy későbbi időpontban azok bemutatása érdeklődő tanárok és tanulók számára.
Mellékletek:
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Feladatlap
A kiválasztott eszközök és dokumentációik
Felhasznált források:
A kiválasztott eszközök fellelhető leírásai, ismertetői
A tankönyvek megfelelő témakörei
Az Interneten talált leírások
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17. feladat
Feladatlap
Emlékműsor a „hajózhatóvá tehető” Ronyva partján június 4-én
„Ronyva.
A Ronyva folyó a Bagotahegy déli oldalán ered s utjának kisebb részét a megyében teszi meg,
hol a Csepegő s a Veres és Milicz hegyekben eredő Tereblye patakot veszi föl.”
(Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Zemplén vármegye)
1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést. Magyarország a feltételek alapján súlyos
„büntetést” kapott. Az elcsatolt területek és a lakosság elcsatolását, az ipar, a közlekedés, a
mezőgazdaság ellehetetlenítését jelentették.
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely is áldozatává vált a határrendezésnek. A város vasútállomása, ipari területe került Csehszlovákiához. A város folyója (patakja) határfolyóvá vált. A
közismert legenda szerint ez úgy történhetett, hogy a Ronyva patakot hajózhatóvá tehető vízfolyásként mutatták be Versailles-ban. Ennek emlékére városunk minden évben az aláírás
napján, a határon levő hídnál emelt emlékkőnél ünnepséget rendez. A megemlékezés keretében kerül sor a legenda beteljesülésére, a város iskolásai papírhajókkal teszik hajózhatóvá a
Ronyva patakot.
A feladatunk egy olyan irodalmi-történelmi összeállítás forgatókönyvének elkészítése, amely
egy ilyen ünnepség műsorára készül. A műsor időtartama kb. 15-18 perc legyen. A műsorhoz
felhasználhatók a korabeli sajtó tudósításai, magyar írók, költők versei, prózai alkotásai.
Előnyt jelent, ha olyan alkotókat, idézeteket választunk, amelyek kapcsolódnak szűkebb környezetünkhöz. A forgatókönyv elkészítéséhez nem lehet felhasználni az interneten, vagy
egyéb forrásokban szereplő, már kész összeállításokat. Az elkészült (megfelelő színvonalú)
műsort lehetőségét szerint előadhatják iskolánk tanulói az emlékünnepség keretében.

Emlékműsor a „hajózhatóvá tehető” Ronyva partján június 4-én
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A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet - emlékműsor a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján a „hajózhatóvá tehető” Ronyva partján.
Fejleszthető kompetenciák: Nyomtatott és képi források keresése és felhasználása adott szempontok alapján. Szövegértés, történelmi, irodalmi és zenei anyagok egymáshoz kapcsolása
egy műsor összeállításának céljából. Az esztétikai érzék fejlesztése.
Cél: A tanulók ismerkedjenek meg városunk történelmével, annak emlékeivel, hagyományaival. Tudatosuljon bennük a trianoni döntés súlyossága, a város kettészakításának minden következménye. Próbálják meg gondolataikat összefoglalni, és egy emlékműsor segítségével
másokkal is megismertetni.
Szervezési keret: Tanórán kívüli foglalkozás érdeklődő tanulók számára. A feladat megismerése után a részterületeket szétosztják egymás között, majd az időkeretet betartva közösen
válogatnak az összegyűjtött anyagokból és így állítják össze a műsort.
Korosztály: Középiskola bármely évfolyama számára ajánlott feladat. A csoportoknak nem
kell azonos évfolyamú tanulókból állni.
Munkaforma: Információk, anyagok gyűjtése kisebb csoportokban, majd ezek megbeszélése
és az emlékműsor összeállítása.
Előkészítés, szervezés: A feladatot egy érdeklődő tanulókból álló szakkör kapja. A felkészülésre fordítható idő két hét, ezután kerülhet sor a műsorszámok összeválogatására. Az így elkészült összeállítást iskolai műsor keretében előadják a készítők.
Megfigyelési szempontok: Fontos a motiváltság, a jó cél érdekében végzett közös és hatékony
munka, ami szervezettséget és odaadást igényel. Megfigyelési szempont az is, hogyan támaszkodnak a tanulók eddigi ismereteikre, hogyan tudnak egy témához forrásokat, irodalmi
és zenei anyagot párosítani.
Értékelési szempontok, értékelés módja: Az értékelés módja az elkészült műsor bemutatása,
illetve annak megfigyelése, hogy mennyire sikerült a témára való odafigyelést megvalósítani.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanár a szakkör tagjaival ismerteti a feladatot, kiosztja a felkészülést segítő
feladatlapot. A tanulók 2-3 fős csoportokban szedik össze a műsorhoz való anyagot előzetes
megbeszélés után.
A feladat lebonyolítása: A megbeszélés után a tanulók munkához látnak (nemcsak a foglalkozás alatt dolgoznak, hanem szabadidejükben is). Fontos kitétel, hogy már elkészített, az Interneten vagy más forrásokban található kész anyagot nem használhatnak fel teljes egészében. A
műsor összeállításához két hét áll a rendelkezésükre.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A határidő letelte után az összegyűjtött anyagokból a
diákok összeállítják a műsort, melynek időtartama 15-18 perc lehet. Az összeállítást az évfordulóm, a Nemzeti összetartozás napján iskolai műsor keretében előadják.
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Mellékletek:
Feladatlap
Felhasznált források:
A tanulók által megtalált anyagok
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18. feladat
Feladatlap
Pártok, nemzetgyűlési választás 1945-ben
1945. április 4-én véget ért a II. világháború Magyarországon. Az ország romokban hevert.
Az élet beindulásához szervezettségre volt szükség. Minél előbb el kellett kezdeni az újjáépítést. Az élet normalizálását hátráltatta az áruhiány, az életszínvonal is alacsony volt.
Minél előbb szükséges volt a politikai élet beindítása is. Ehhez nemzetgyűlési választásokat
kellett tartani. Erre 1945. november 4-én került sor. A választásokon több párt indult, de a régi
rendszer jobboldali pártjainak nem engedélyezték a részvételt. A szavazáson pártlistákra lehetett szavazni.
A szavazáson induló pártok:
1. lista: Nemzeti Parasztpárt
2. lista: Magyar Radikális Párt
3. lista: Polgári Demokrata Párt
4. lista: Magyar Kommunista Párt
5. lista: Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
7. lista: Szociáldemokrata Párt

A választások eredményeképpen öt párt jutott be a nemzetgyűlésbe (a Radikális Párt nem érte
el a megfelelő szavazatszámot) A Kisgazdapárt (56,1 %) fölényes győzelmet aratott. A baloldali pártok közül a kommunisták 16,6 %-ot,, a szociáldemokraták 17,9 %-ot, a parasztpárt 6,9
%-ot ért el.
A kormány megalakításánál koalíciós kormány alakult (szovjet nyomásra). Ellenzékben maradt a Polgári demokrata Párt, amely a szavazáson 1,7 %-ot kapott.
Borsod-Gömör-Zemplén-Abaúj eredményei együttesen jelentek meg.

Szavazat

1. lista
17779

2. lista
-

3. lista
4240

4. lista
60013
179

5. lista
183296

7. lista
58447

%

5,4

-

13,0

18,4

56,4

17,9

Az adatokból látható, hogy az országos eredményekhez képest nincs lényeges eltérés.
Sátoraljaújhelyi eredmények:
Szavazat
%

1. lista
317
4,0

2. lista
-

3. lista
97
1,2

4. lista
904
11,4

5. lista
4885
61,8

7. lista
1703
21,5

A sátoraljaújhelyi eredmények alapján a Kisgazdapártra az országos átlagnál többen szavaztak. A PDP és a kommunisták kevesebb szavazatot kaptak az országos átlagnál.
Megismerve a pártok programjának fontosabb pontjait feladatunk, hogy készítsünk választási
plakátot, illetve szórólapot a pártok mellette, hátha sikerül ezek segítségével jobb eredmények
elérésére segíteni őket a választásokon.

Pártok, nemzetgyűlési választás 1945-ben
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A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország a második világháború után - választások és eredmények
Fejleszthető kompetenciák: Tájékozódás térben és időben, olvasott szöveg értése, forráshasználat, a szaknyelv ismerete, nyitottság, tanult ismeretek alkalmazása.
Cél: A diákok ismerjék meg a közélet egyik fontos területét, a választásokat. A választójog
minden állampolgár alkotmányos joga, a választások lehetőséget biztosítanak a politikai élet
befolyásolására. A tanulók tájékozódjanak a korabeli lehetőségek szerinti pártviszonyokban,
fordítsanak figyelmet arra, hogy a szovjet blokk államaként a demokrácia csak átmeneti jelenség lehetett Magyarországon. Érezzék át azt a helyzetet, ami később a kommunista párt győzelmét eredményezte. Figyeljék meg, hogyan használták a baloldali pártok a tömegmanipuláció eszközeit, azaz arra mozgósítottak, ami az ország legégetőbb problémája volt.
Szervezési keret: Tanítási óra, 45 perc.
Korosztály: Középiskola 12. évfolyam, vagy általános iskola 8. évfolyam tanulóinak készült
feladat. Ezeken az évfolyamokon tanulják a diákok ezt a témakört.
Munkaforma: Csoportmunka. A tanulók az eddigi ismereteik felhasználásával és a feladat
szövegének megismerésével oldják meg a kapott célfeladatot.
Előkészítés, szervezés: A tanítási órán használatos munkaforma a csoportos munka. A feladat
szövegét papíron kapják meg a diákok, és a megoldás is papíron történik. A tanulók a megoldáshoz számítógépes segítséget is igénybe vehetnek.
Megfigyelési szempontok: Milyen a diákok problémamegoldó képessége, hogyan használják
fel eddigi ismereteiket? Hogyan osztják fel egymás között a részfeladatokat, a kampányolás
melyik módját választják? Tudnak -e párhuzamot vonni napjaink pártpolitikája és az 1945-ös
választások között?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A feladat megoldásainak értékelésére a következő
tanítási óra elején kerül sor közösen. A szaktanár értékeli a csoportok kreativitását, a korhűséget és a figyelem felkeltésének hatékonyságát.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanítási óra gyakorló óra. Ennek egyik módja, hogy ismereteink felhasználásával oldjuk meg azt a feladatot, melynek során a tanulók kampányolnak a kor valamelyik
pártjának győzelme érdekében. A csoportok létszáma 2-3 fő. Megalakulásuk után kapják meg
a csoportok a feladatot, amelyet a következő órára kell elkészíteni. Az elkészített anyagot
vagy kézzel írva mutatják be, vagy számítógépen. A megoldás kinyomtatására is van lehetőség.
A feladat lebonyolítása: A tanulók tanári bevezető gondolatok után kapják meg nyomtatott
formában a feladatot. Közös tevékenységet igényel a megoldás, így lesz ötletekben gazdag.
Az elkészített kampányanyagot vagy kézzel írva esetleg rajzolva, illetve számítógépen kell
bemutatni.
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A megoldások megbeszélése, értékelése: A feladatmegoldás bemutatása a következő óra elején történik. A bemutatás módja szabadon választott. A kampányanyag sikerét egy osztályon
belüli gyors szavazással is tesztelhetjük - hányan szavaznának a megadott pártokra?
Mellékletek:
Feladatlap
Felhasznált források:
A választási eredmények adatai a korabeli sajtó (Szabad Nép, Kis Újság, Népszava, Magyar
Nemzet) 1945. októberében megjelent számaiból.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945-ös_magyarországi_nemzetgyű1ési_választás
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19. feladat
Feladatlap
Trianon hatása a kultúrára
Trianon hatásai minden területen megjelentek. A kultúrában hátrányos helyzetbe kerültek az
elcsatolt területeken élők. Korlátozottan használhatták anyanyelvüket, az oktatásban is hátrányos helyzetben voltak. A vallásgyakorlás szabadsága anyanyelvi szinten háttérbe szorult. Az
elcsatolt területeken közigazgatási átalakításokkal is hátráltatták az ott élő magyarok sorsát.
Az irodalom, a zene és egyéb művészetek sok jeles képviselője az elcsatolt területeken maradt
vagy elmenekült és a csonka országban működött tovább. Ez tovább csökkentette a lehetőségeket az elcsatolt területeken.
A külföldre került területek sok-sok emléket őriztek a magyar történelemből. Fontos események zajlottak ott, ahol most idegenek uralkodtak. Nagyon sok jeles művész származott ezekről a helyekről. Az ő szülőhelyük is más országokhoz került.
A feladatban egy olyan játékra kerül sor, ahol olyan személyeket keresünk, akiknek a trianoni
határ túlsó oldalára került a szülőhelye.
Feltételezzük, hogy az ott születettek elvesztettek valamit (a szülőföldjükön túl), ami számukra és számunkra is fontos lehet. Mi megtaláltuk és az elvesztett javakat és várjuk jogos tulajdonosaikat. Őket kell megnevezni az ismertetett adatok alapján, és néhány szóban beszélünk
egyéb tevékenységükről is.
Talált tárgyaink a következők
1. Szavakat találtunk, újakat és régieket a virágok között. Sajnos a virágok között tövisek is
megbújnak.
2. Egy piros esernyő keresi íróját. Az esernyő nyele nagy értéket rejthet.
3. Három nagyméretű Krisztus-kép keresi alkotóját.
4. Bevetetlen, művelés alól kivont földarabot találtunk, keressük megművelőjét!
5. Időutazó bőröndje várja tulajdonosát. Tartalma: álmok a Paradicsomtól a Paradicsomig
tűzön-vízen és a történelemen keresztül.
6. Elhagyott malomkő és agyonmosott, szakadt lepedő várja igényes tulajdonosát.
7. Nagyon szép déli gyümölcs és egy fából készült uralkodó keres hozzáértő zongoraművészt.
8. Nemes cédrusok keresik tulajdonosukat. Egyikük teljesen magára maradt, másikat azonban
sokan veszik körül.
9. A leghíresebb Drakula elvesztette tulajdonosát, aki sok-sok filmen őrizte szerepét.
10. Elveszett minden titkok tudója a Tanú. Alkotója átveheti Bástya elvtársnál.
11. Eltűnt egy ember a rengetegben , majd később Amerikában. Írója megtalálhatja valahol az
országban.
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Trianon hatása a kultúrára
A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország a két világháború között - Trianon hatása a kultúrára
Fejleszthető kompetenciák: Kapott információk alapján a tanult ismeretek felhasználásával
következtetések levonása, a logikus gondolkodás fejlesztése, tantárgyak, műveltségi területek
közötti kapcsolatok felfedezése.
Cél: A tanulók a feladatlapon olvasott ismeretek és esetleg a tanítási órákon tanultak alapján
ismerkedjenek meg ezzel a problémakörrel, amit a Trianonban aláírt békediktátum okozott a
magyar kultúrában. Tudatosítsák azt a gondolatot magukban, hogy ha el akarnak látogatni
például Ady Endre szülőfalujába, azt csak a határ átlépésével tehetik meg. A feladat segít abban is, hogy a művészeti ágakat a diákok számára jobban közelítsük egymáshoz.
Szervezési keret: Az adott korszak kultúrájához kapcsolódó kiegészítő tananyag, de tanítási
óra keretében is használható.
Korosztály: Általános iskola 8. osztályában a tananyaghoz kapcsolódóan, illetve középiskola
11. és 12. évfolyamán kiegészítő tananyagként.
Munkaforma: A tanulók 2 fős csoportokban dolgoznak. A tanár kivetíti a kérdéseket, a diákok
gondolkodási idő után megválaszolhatják azokat. A legjobb válaszokat adók dicséretben részesülhetnek, amennyiben további ismereteket is közölnek, jeles érdemjegyet kaphatnak.
Előkészítés, szervezés: A csoportok papíron és interaktív táblán kivetítve is megkapják a kérdéseket. A megoldáshoz egyéb segítséget nem használhatnak.
Megfigyelési szempontok: Mennyire érdeklődők a tanulók, hogyan tudnak csoportban dolgozni? Fel tudják e mérni erősségeiket és esetleg gyengeségeiket? Mi az a terület, ami különösen nehéz számukra? Ennek feltérképezése a tanári munkában segítséget jelent.
Értékelési szempontok, értékelés módja: A feladatok megoldásának értékelése a tanítási órákon történik annak függvényében, hogy a tanulók milyen jutalmazási módokban részesülnek
általában, és a jutalom mértéke arányos-e a feladat nehézségi fokával.
Útmutatók:
Tanári bevezető: Az órát tartó szaktanár (lehet magyar vagy történelem szakos) csoportok
alakítására kéri fel a diákokat. Nem probléma, ha a tanuló nem a mellette ülővel szeretne
együtt dolgozni. A feladat ismertetése után kezdődik a munka, melyhez más segítség nem
használható, csak az addig megszerzett ismeretek.
A feladat az, hogy „elveszett tárgyaknak” keresünk gazdát. A tárgyak és gazdáik része a tananyagnak. A megoldás elvont gondolkodást igényel, azok a diákok az ügyesebbek, akiknek a
legrövidebb gondolkodási idő után „beugrik” a megoldás, azaz a jellemző szavak, kifejezések
segítségével felismerik a magyar kultúra kiemelkedő alakjait.
A feladat lebonyolítása: A diákok csoportjaik megalakítása után megkapják a feladatot, és
egyszerre kezdenek el dolgozni, azaz gondolkodni. Az a csoport kap válaszlehetőséget, ame184

lyik hamarabb jelzi ebbéli szándékát. A folyamat koncentrált tanári odafigyelést és irányítást
igényel.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A csoportok jó válaszait a szaktanár vezeti a táblán,
így az eredmények mindenki számára folyamatosan láthatók és egyértelműek. Azon túl, hogy
mindenki tanul az elhangzottakból, a legtöbb jó választ adó csoport jutalomban részesül.
Mellékletek:
Feladatlap
Felhasznált források:
Magyar életrajzi lexikon, http://mek.oszk.hu/00300/00355/
Kenyeres Ágnes (szerk.): Magyar életrajzi lexikon, Akadémiai, Budapest, 1981.
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20. feladat
Feladatlap
Iskolai oktatás és pártideológia - matematika
Az iskolai oktatásban mindig az adott kor és az adott uralkodó kormány nézetei érvényesülnek. Ők készítik el a tanterveket, az oktatandó tananyagok tartalmi kereteit. A tantárgyak
részben erre közvetlen lehetőséget adnak. Az irodalomban azokat a szerzőket, műveket ismertette meg a tanulókkal, amelyek megfeleltek az uralmon levők elvárásainak. A történelem és
társtudományai (pl. filozófia, társadalomismeret) tananyagai még inkább ebbe az irányba mutattak. Az idegen nyelvek oktatásánál egyszerűen kötelezővé tették azt, vagy azokat a nyelveket, amelyek a politikai rendszer szempontjából fontosak voltak. Ugyan nem tiltották a többi
nyelvet sem, de igyekeztek kicsit hátrébb szorítani, kevésbé támogatni.
A természettudományos tárgyakban kissé nehezebb a politikai nézetek szerint változtatni a
tananyag tartalmát. a fizika, kémia, biológia törvényszerűségei általában rendszerfüggetlenek.
itt annyit lehetett tenni, hogy a tudományok történetében a „kedves” tudósok, felfedezők, feltalálók munkásságát emelték ki. A földrajz már inkább határterületnek számít, itt az oktatott
anyagban már igen szelektálni lehetett az országok, gazdasági szemléletek között.
A matematikát gyakran minden tudományok alapjaként is szokták ismertetni. itt általában a
színtiszta logika, a képletek, eljárások, levezetések játszanak főszerepet. A tényanyagba elég
nehéz politikai, ideológiai nézeteket bevinni. A feladatok megoldásához is a matematikai törvények ismerete szükséges. A feladatok konkrét megfogalmazása azonban itt is lehetőséget
biztosított az ideológia becsempészésére (ezeket nevezik „beöltöztetett” feladatoknak). Az
iskolai oktatásban ennek lehetőségét a tankönyvek írói is felismerték, vagy felismertették velük. Igaz jellemzően ezek a feladatok inkább az alapfokú oktatás sajátjai voltak. Tapasztalatok
szerint minél alacsonyabb szintet nézünk (népiskola, elemi iskola) annál többször találkozunk
ilyen feladatokkal a példatárakban. A középiskolában már ritkulnak az ilyen jellegű utalások
(ez az adott rendszer „erősségétől” is függ). A felsőfokú oktatásban gyakorlatilag eltűnik ez a
módszer. Ez arra utal, hogy bármely politikai rendszer nagyobb lehetőséget látott az alacsonyabb iskolázottságú rétegek befolyásolásában.
Olyan, régi példatárakból vett matematika feladatokat mutatunk be, amelyek jól mutatják,
hogy milyen módon igyekezett hatni a diákokra egy-egy politikai berendezkedés az országban. Feladatunk, hogy a bemutatott példákat írjuk át oly módon, hogy azok matematika tartalma ne vesszen el, de legyen semleges politikai szempontból. A másik átírása a feladatoknak
olyan legyen, hogy a mai viszonyaikra alkalmazzuk ezt a módszert, azaz írják át a feladatokat
a mai társadalmi, politikai viszonyokra. Ehhez ismerni kell napjainkat, ismerni kell a matematikát és elég jó képzelőerő is szükséges lehet.
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1932:
Magyarország szétdaraboltatását a következő szomorú adatokból
látjuk. mekkora a régi Magyar Birodalom területe és mekkora a népessége?

Csehországnak jutott
Romániának jutott
Szerbiának jutott
Ausztriának jutott
Csonka-Magyarországnak maradt
A régi Magyar Birodalomban volt

Terület km2
63004
102181
63263
4025
92916
?

Népesség
3567575
5236306
3760070
290588
7980143
?

1939:
A Magyarbirodalomban volt 24781127 kat. hold szántóföld és 15223917 kat. hold erdő,
Csonka-Magyarországnak maradt 9 568630 kat. hold szántóföld és 1825181 kat. hold erdő.
Melyikből vesztettünk többet és mennyivel?
1949:
Egy pamutszövöde dolgozói a sztálini műszakra azt vállalták, hogy 24 óra alatt 212162000
vetés helyett 229500000 vetésszámot érnek el. Az első két órában 19921000 volt a vetésszám.
Az előírtnál mennyivel több vetést vállaltak óránként? Az első két órában elért vetések száma
több vagy kevesebb, mint amennyi a vállalt vetésszámból 2 órára jut?
1950:
Mit jelent az, hogy az ötéves terv végén 1954-ben 50 %-kal több bőrcipőt termelünk, mint
1949-ben? 1949-ben 6 millió pár volt a termelés. Mennyi lesz a termelés 1954-ben?
1952:
Egy francia gyárban 360 munkás dolgozott. A gyártulajdonos a gyári dolgozók harmadrészét
elbocsátotta, mivel az amerikai iparcikkek beözönlése miatt nem tudta termékeit nagy haszonnal eladni. Hány munkás vált munkanélkülivé?
Egy Koreába kényszerített angol hadosztály létszáma 16450 katona volt. 1892 ember megadta
magát, 827 meghalt, 1245 megsebesült a koreai és a koreaiak segítségére érkezett kínai csapatokkal vívott ütközetben. Hány főre csökkent a hadosztály létszáma?
1953:
Varga Barnabás tatabányai sztahanovista bejelentette a sztahanovisták első kongresszusán,
hogy naponként 17 csille szenet fejt. 13,5 csillével többet, mint mikor tőkéseké volt a bánya.
Mennyit fejtett az államosítás előtt?
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A „Munkára fel” őrs tagjai elhatározták, hogy felmennek az Úttörő Köztársaságba. 10 perc
híján 3 óráig tartott az útjuk. Félórával többet mentek gyalog, mint villamossal. Mennyi ideig
gyalogoltak?
1959:
A vasöntödének szép mosdója, zuhanyzója van. A tartályba 1256 l víz fér. Hány munkás zuhanyozhatna, ha fogyasztás után nem folyna újra tele a tartály? Egy zuhanyzáshoz kb. 25 l víz
kell.
1970:
A SZOT (Szakszervezetek Országos Tanács) elnöksége 1969 nyarán 30 új ártanácsadó bizottságot jelölt ki. Ennek 1/10 része a bőriparban, 1/3 része a ruhaiparban, a többi a textiliparban
tevékenykedik. Hány bizottság jut külön-külön az említett iparágazatokra?

188

Iskolai oktatás és pártideológia a matematikában
A feladat jellemzői:
Témakör: Az oktatás története – iskolai oktatás és pártideológia a matematikában.
Fejleszthető kompetenciák: Olvasott szöveg értése , a szöveg tartalmának összefoglalása, a
mögöttes tartalom felfedezése. Tanult matematikai ismeretek alkalmazása. Logikus gondolkodás, a hétköznapok eseményeinek ismerete és annak megfogalmazása a matematika nyelvén.
Cél: A tanulók ismerkedjenek meg az oktatás történetével a matematika tantárgy szöveges
példáinak tanulmányozása által. Tudatosuljon bennük az a tény , hogy sajnos a leglogikusabb
tantárgy sem függetlenedhet a korszakot meghatározó politikai irányzatoktól. Gyakorolják a
ma már történelminek tekinthető példák szövegeinek értelmezését és átfogalmazását a mai kor
viszonyainak megfelelően.
Szervezési keret: Tanórán kívüli foglalkozás, 45-90 perc.
Korosztály: Javasolt a feladat az általános iskola 8. évfolyamos tanulói számára, valamint
középiskolákban a 12. évfolyam érdeklődő tanulói számára.
Munkaforma: A feladatok áttanulmányozása és átfogalmazása csoportmunkában javasolt (2-3
fő csoportonként).
Előkészítés, szervezés: A szaktanár a feladatlapokat kinyomtatva adja a tanulóknak a csoportok megszervezése és a tanári bevezető magyarázat után. A megoldáshoz az addig tanult ismereteiken kívül függvénytáblázatot is használhatnak.
Megfigyelési szempontok: Mennyire tudják kapcsolni egymáshoz a diákok a matematikát és a
történelmet, érdekesnek találják -e a témát, megkedvelik-e a feladat kapcsán a rettegett tantárgyat, hogyan tudnak fogalmazni?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A feladatok megoldása után az értékelés módja a
legfrappánsabb megoldást nyújtó csapatok munkáinak felolvasása, esetleg faliújságon való
bemutatása.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanár ismerteti a feladatot. A megoldásra nem csak tanítási órán kívül
kerülhet sor, lehet ez akár egy matematika óra anyaga is. A csoportok megalakulása után kezdődhet a munka, amire lehetőség szerint 45 vagy 90 perc áll rendelkezésre. Régi tankönyvek
matematika feladatait kell a tanulóknak megérteni, majd saját koruk nyelvére átírni úgy, hogy
a feladat lényege ne sérüljön. Saját ismereteiket használhatják a diákok, illetve négyjegyű
függvénytáblázatot- ez utóbbi csak középiskolások számára ismert, az általános iskolások
kaphatnak több tanári útmutatást helyette.
A feladat lebonyolítása: A kinyomtatott feladatlapot a diákok közösen elolvassák, értelmezik,
majd a feladatokat felosztják a csoportok között. A megoldást a 45-90 perc letelte után írott
formában adják be.
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A megoldások megbeszélése, értékelése: A szaktanár átolvassa a megoldásokat, majd használhatóság szempontjából értékeli azokat. A feladatok értékelésének megbeszélése közösen
történik a következő órán vagy alkalommal.
Mellékletek:
Feladatlap
Felhasznált források:
http://hvg.hu/kultura/201318_matekfeladatok_es_ideologia_peldakat_mutatt
Kéri Katalin-Varga Attila: Acélos Szoszó és 25 méter vörös szőnyeg
Számtan az általános iskolák VI. osztálya számára, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1950.
Algebra az általános iskolák VIII. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1953.
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Szövegalkotói készségek fejlesztése

191

1. feladat
Patikaland
Patikatörténeti érdekességek Sátoraljaújhelyen .
Feladat: Patikatörténethez kapcsolódó feladatok megoldása
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 életmód szakkör vagy életmód tábor
 egészség hét
 osztályfőnöki óra
A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információgyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 matematikai gondolkodás, szövegértés, elemzés, szövegalkotás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése
 Társas kompetenciák közül:csapatban való együttműködés, interperszonális rugalmasság, alkalmazkodás, kommunikációs képességek, stressz tűrés
Célcsoport: 9-11. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy-két fő tanár létszámtól függően+ múzeumpedagógus, történész
Oktatási módszer: szemléltetés, megbeszélés, kooperatív, interaktív tanulás,
Típusa alapján: csapat munka
Ajánlott: 3-4 fős csapat
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint: vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
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Helyszín: Kazinczy Múzeum, osztályterem
Szempontok: osztályterem átrendezése : igen, csoportmunkához a padok elrendezése Szükséges eszközök:
 1-2db laptop
 toll/ceruza
 papír
 hagyományos csomagolópapír
 színes zsírkréta, filctoll, színes ceruza
 lexikon
 WIFI VAGY INTERNET szükséges
 kréta, vagy táblafilc
 bluetech
 elsősegély nyújtási ismereteket tartalmazó könyv

A feladat leírása:
A pedagógus a feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe véve határozza meg a feladat elkészítésének határidejét.
Kb 2 x45 percet vesz igénybe a feladat megoldása( 1x45 perc a múzeum látogatás, 1x45 perc
a csoportmunka)

Előkészítési feladatok:
 Feltételezzük, hogy a diákok tudják használni az internetet, ha nem 1x 45 perces óra
keretén belül szaktanári segítséggel el tudják sajátítani a feladat megoldásához szükséges ismereteket.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok életkorát, képességeit és úgy határozza meg a
feladat elvégzéséhez szükséges időt.
 A feladat megvalósítása két részre bontható az első rész a múzeum látogatás majd a
múzeumban tapasztaltakhoz kapcsolódó feladatok megoldása csoportban
 A programot szervező tanár előzetes megbeszélés alapján a Kazinczy Múzeum munkatáraival megbeszéli a látogatás időpontját
 A látogatás célja, a sátoraljaújhelyi régi gyógyszerészeti üvegek megismerése, és patikatörténeti információk, érdekességek megismerése
A múzeumlátogatás után a csoport munkához való előkészületek:





terem előkészítése, berendezése, előkészítése
könyvek, források előkészítése
technikai eszközök előkészítése
a kérdések előkészítése, kinyomtatása(1.sz. melléklet)

Megvalósítás lépései
 A pedagógus elmondja a diákoknak a feladatot.
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 Csapatot szervez, majd kiosztja csapatonként a kérdéseket, amelyekre adott időn
belül meg kell oldani
 a csapatoknak önállóan dolgoznak 4-6 csapat különböző feladatot old meg
 A pedagógus rögzíti a feladatra szánt időt a táblán.
 a diákok a rendelkezésre álló forrásokat és/ vagy az internetet használhatják
 A tanár nem avatkozik bele a feladat megoldásába, de segítséget nyújt, ha a diákok
nem boldogulnak a kérdés értelmezésével, vagy ha technikai probléma adódik, átsegíti a diákokat azon.
 megbeszélik a jutalmat tantárgyi ötös, vagy „egészség tallér” esetleg más jutalom
 a pedagógus a befejezés előtt 15 perccel jelezze a feladat megoldásának a végét.
 a megbeszélésre, értékelésre kb. 10-15 percet kell szánni.
Értékelési feladatok:





a pontos feladatmegoldás megbeszélése, csapatonként egy fő ismerteti a megoldást
a jó megoldások, kifüggesztése a táblán
a csoportmunka értékelése
szóbeli dicséretet kapjon minden csoport, csoporttag

1. sz. melléklet
Feladatkártyák csoport munkához
Foglaljátok össze milyen gyógyszersze- Foglaljátok össze, milyen szabályokat szükdési szokásaitok vannak. Ezek helyesek – séges betartani az otthoni gyógyszertároláse?
sal kapcsolatosan!

Fogalmazzátok meg milyen gyógyszer Fogalmazzátok meg melyek szerintetek a
mellékhatásokat ismertek!
leggyakrabban szedett gyógyszerek!

Foglaljátok össze milyen hatásai lehetnek Fogalmazzátok meg, milyen teendők vannak
a környezetre annak, ha a nem használt, gyógyszermérgezés esetén!
lejárt gyógyszereket nem visszük vissza a
gyógyszertárba!

Források:
Godzsák Attila: Történeti kutatások 2016. in.: Új Orpheus - a Kazinczy Ferenc Múzeum értesítője 2016. 10-12.
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http://kazinczymuzeum.hu/images/images/kiadvanyok/KFM_Orpheus_2016_WEB.pdf
12.oldal

10-

http://www.zemplentv.hu/wpcontent/uploads/2017/09/Ujhelyi_Korkep_201707.pdf
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/jogositvany/4847/mergezesek
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Oxiologia/ch02s14.html
http://elsosegely.hu/cikk.757.gyogyszermergezes
Vízvári László8szerk): Egészségtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2006. Gyógyszerelés
otthon:103-106.old.

1. sz. melléklet
Csoport feladatok a Patikaland megoldásához

1.Milyen termékeket lehetett kapni a patikákban?Legalább két terméket nevezz meg!
2.Keresd meg az interneten, hogy mire jó a pemetefű, és mi a latin neve!
3.Ma lehet –e kapni ilyen cukorkát és mennyibe kerül?
4.https://www.hazipatika.com gyógynövénytárjában keresd meg a zsályát és írd le mire használható a gyógynövény!
5.Melyik patikus család volt az aki részt vett az I. világháborúban?

2.sz. melléklet
Patikatörténeti érdekességek megoldások
1.Milyen termékeket lehetett kapni a patikákban?Legalább két terméket nevezz meg!(pemete
fű cukorka, francia krém, szappan, púder)
2.Keresd meg az interneten, hogy mire jó a pemetefű, és mi a latin neve!
Pemetefű- Marrubium vulgare
Népies neve: pemete, orvosi pemetefű, fehér pemetefű
"Nagyszerű köhögéscsillapító gyógynövény"
Megosztás
A növény leírása:
Az ajakosvirágúak (Labiatae) családjába tartozik, utak mentén, töltéseken, parlagokon, legelőkön megtalálható, évelő növény. Íze keserű.
Hogyan gyűjtsük?
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A növény felső, virágos hajtását használják gyógyászati célokra, május-június folyamán gyűjtik. Az elvirágzott állapotban lévő pemetefüvet már ne használjuk gyógyításra.
Mi van benne?
A növény diterpén keserűanyagot (marrubiint), illóolajat, flavonoidokat tartalmaz.
Mire jó?
A pemetefű köztudottan kiváló köhögéscsillapító és köptető hatású gyógynövény. Sokan ismerik a pemetefű cukorkát is, melyet mézzel ízesítenek. Téli hónapokban, meghűlés ellen
használatos a pemetefű teája.
A növény jótékony hatását alkalmazzák hörghurut és légcsőhurut esetén, de serkentőleg hat az
emésztőmirigyek működésére is. Teltségérzettel járó emésztési panaszok, epebántalmak, epepangás ellen is bevetik.
https://www.hazipatika.com/gyogynovenytar/pemetefu_kozonseges/91
3.Ma lehet –e kapni ilyen cukorkát és mennyibe kerül?
lehet kapni pemetefű cukorkát, 290 Ft.: az alábbi helyen is:
http://www.hazaipiac.hu/magyar/eshop/25-1-Edesseg/0/5/415-Orvosi-Pemetefu-CukorkaGyogycukorka
4.https://www.hazipatika.com gyógynövénytárjában keressétek meg a zsályát és írd le mire
használható a gyógynövény!
Mire jó?
Számtalan hatóanyagának köszönhetően rendkívül széles körben, a legkülönbözőbb bántalmakra alkalmazható. A zsálya gyulladás- és izzadáscsökkentő hatással rendelkezik. Ismeretes
a verejtékképződést szabályozó hatása is. Ajánlják fogínygyulladás, száj- és garatnyálkahártya-gyulladás ellen öblögető szerként. Légzőszervi megbetegedésekre a zsálya az egyik legjobb gyógynövény.
Belsőleg történő használata felfúvódás, emésztési zavarok kezelésére ajánlott.
A levelek rovarcsípések és kisebb duzzanatok kezelésére alkalmasak, ha a sérült felületet bedörzsöljük a levél nedvével.
https://www.hazipatika.com/gyogynovenytar/zsalya_orvosi/8
Melyik patikus család volt az, akik részt vettek az I. világháborúban?(Éhlert)
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2. feladat
Feladat: Interjú készítése egy orvossal vagy ápolóval Zemplén egészségügyi ellátásról
a II. világháborút követően
Megvalósíthatóság:









történelmi vagy helyismereti szakkör/ fakultáció
történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
osztályfőnöki óra
magyar nyelvtan
iskolaújság szerkesztésében való részvétel
média óra, szakkör
kommunikáció óra
történelmi vagy helytörténeti versenyre való felkészülés

A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 Hozzájárul a szövegértés, elemzés, szövegalkotás, helytörténeti és történelmi ismeretek fejlesztéséhez, bővítéséhez.
 Segíti az önfegyelem, önfejlesztés, önállóság, megbízhatóság kialakulását, megszilárdulását
 Társas kompetenciák közül a következő kompetenciákat fejleszti: interperszonális rugalmasság, alkalmazkodás, kommunikációs képességek, hatékony kérdezés készségét,
udvariasságot, együttműködést, kapcsolat teremtő képességet, irányító készséget, és a
pozitív attitűdöket mások iránt.
Célcsoport: 10-12 évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő történelem szakos tanár akkor + igény szerint média vagy
kommunikációs, vagy magyar szakos tanár
Oktatási módszer:
Típusa alapján: egyéni
Ajánlott: otthoni feladat
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
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A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Szükséges eszközök:







diktafon, vagy telefon
jegyzetfüzet
toll
számítógép, nyomtató
A feladat leírása:
A pedagógus a feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe véve
határozza meg a feladat elkészítésének határidejét.
 Kb 2 x45 percet vesz igénybe a feladat megoldása
Előkészítési feladatok
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Előzőleg a feladat elkészítésért járó jutalom megbeszélése: pl: tantárgyi 5-ös, iskolaújságban való megjelenés, helyi újságban való megjelenés segítése
 Fontos megbeszélni a formai elvárásokat is.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok informatikai és magyar nyelv tudását, életkorát és képességeit a feladat teljesítésének határidejét illetően.
 Ajánlott idő: 1-2 hét egyéni ütemezés szerint.
 A pedagógus tartja a kapcsolatot a diákokkal, ha szükséges segítséget ad például, ha
értelmezési probléma adódik.
Megvalósítás lépései:
 a II. világháború utáni történelmi időszak áttekintése( a feladathoz csatolt források
ehhez segítséget adnak)
 A diákok egyéni ütemezésben a pedagógussal előzőleg megbeszélt időpontra elkészítik az interjút
 a megbeszélés szerint előadják, vagy az iskolaújságban megjelentetik
Értékelési feladatok
 A pedagógus elvégzi az értékelést, dicsérje meg a pedagógus a diákokat, hiszen egyéni munkát végeztek, szabadidejükben, ezért mindenképpen kapjanak dicséretet. szaktárgyból dicséretet vagy jeles osztályzatot a pedagógus elbírálása szerint
 Biztosítsunk lehetőséget az interjú bemutatására, a legjobb interjúkat jelentessük meg
az iskola újságban, vagy segítsük a helyi újságban való megjelenést.
 Ha projekt hét keretein belül adtuk a feladatot, akkor a projekt zárásaként is ismertethetik a diákok az interjúkat.
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Források:
Honvári János: Magyar jóvátétel a II. világháború után
http://www.rubicon.hu/magyar/nyomtathato_verzio/magyar_jovatetel_a_2_vilaghaboru_utan/
KAPRONCZAY KÁROLY:A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY A NAGY HÁBORÚ UTÁN
http://www.gyogyszeresztortenet.hu/wp-content/uploads/2017/06/A-magyareg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy-a-nagy-h%C3%A1bor%C3%BA-ut%C3%A1n.pdf
Kovacsicsné Nagy Katalin: A magyar városok története a kiegyezéstől napjainkig,avagy falupusztítás várossá nyilvánítással
http://acta.bibl.u-szeged.hu/30661/1/juridpol_075_427-440.pdf
DR. KEMKERS, ROBERT H. C. – DR. PIRISI GÁBOR – DR.TRÓCSÁNYI ANDRÁS A
mentő ellátás területi jellemzői Magyarországon
https://www.researchgate.net/profile/Trocsanyi_Andras/publication/269909279_A_mentoellat
as_teruleti_jellemzoi_Magyarorszagon/links/549932430cf21eb3df5f60ec/A-mentoellatasterueleti-jellemzoi-Magyarorszagon.pdf
Szabó Katalin: Egészségügy a trianoni Magyarországon
http://real.mtak.hu/21853/1/jav_183_200_u_103257.496695.pdf
Iskola és egészség -A Sárospataki Református Főiskola iskolaorvosainak munkássága,
iskolakórházának története
file:///C:/DOCUME~1/BD9AA~1.KAT/LOCALS~1/Temp/413-Article%20Text-780-1-1020180327.pdf
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_tortenete_5/pages/0
15_egeszsegugy_es_szocialis.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-i-vilaghaborutol-aketpolusu-vilag-felbomlasaig/az-uj-magyarorszag-indulasa-a-ii-vilaghaboru-utan/ujraindulaz-elet-a-ii-vilaghaboru-utan-magyarorszagon
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3. feladat
Diáknyelv, diákszótár
Feladat: a megadott szavak jelentésének megtippelése, majd megkeresése, és saját diák szleng(diákszótár) készítése







Megvalósíthatóság:
magyar nyelv és irodalom óra, szakkör, helytörténeti szakkör
anyanyelvi versenyre való előkészület, gyakorlás
tanulásmódszertan óra
kommunikáció óra
osztályteremben elvégezhető a feladat, wifi, internet elérhetőség a feladat idejére
szükséges
osztályterem átrendezése: igen, a csoportmunkához

Munkamódszer: csoport munka
A feladat célja:
 a logikus és a kreatív gondolkodás és a probléma megoldó gondolkodás fejlesztése, információ elemzés, rendszerezés.
 Elősegíti az analizáló és a szintetizáló gondolkodást, elméletalkotást, utalást, nyomon
követést stb.
 Figyelem összpontosítás, gyakorlatias feladatelemzés, gyakorlatias feladatértelmezés
fejlesztése is megvalósul.
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, , információ gyűjtés
és elemezést, rendszerben való gondolkodást, szókincset, a szövegalkotást, valamint a
magyar nyelvi tudás fejlesztése, nyelvtani ismeretek megerősítését, alkalmazását
 Csapat munkában a kommunikációs készséget, az együttműködést, a csapatban való
gondolkodást.
Célcsoport:9-11. osztályos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő magyar nyelv és irodalom vagy kommunikációs szakos tanár
Oktatási módszer:
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása a tanult ismeretek alkalmazása, valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint:heurisztikus, felfedező
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
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Eszközök:








író eszközök, zsírkréta, filc
üres lapok
idegen szavak szótára és szinonima szótár
laptop
internet elérhetőség
bluetech
hagyományos csomagoló papír

Előkészítési feladatok:






A szavak Komáromi János: Pataki diákok c. művéből valók.
terem előkészítése, berendezése, előkészítése
könyvek, források előkészítése
technikai eszközök (laptop) előkészítése
csomagolópapírra külön-külön felírni nagy nyomtatott betűvel a szavakat

 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Előzőleg a feladat elkészítésért járó jutalom megbeszélése: pl: tantárgyi 5-ös.
 A pedagógus a szavakat tartalmazó feladatlapot kinyomtatja, és a diákoknak odaadja
nyomtatott ( a feladatlap az 1.sz. mellékletben található)
Megvalósítás lépései
 A pedagógus elmondja a diákoknak a feladatot.
 Csapatot szervez, majd kiosztja csapatonként a kérdéseket, amelyekre adott időn
belül meg kell oldani
 A csapatoknak önállóan dolgoznak .
 A pedagógus rögzíti a feladatra szánt időt a táblán.
 A diákok a csomagoló papíron (amit bluetechhkel a táblára rögzített a pedagógus)
a tippelt, vagyis a vélt jelentést vezetik fel először
 majd ezt csapatonként egy fő ismerteti
 ezt követően a valós jelentés minél pontosabb meghatározásán kell dolgozni a diákoknak
 A diákok a rendelkezésre álló forrásokat és/ vagy az internetet használhatják
 A tanár nem avatkozik bele a feladat megoldásába, de segítséget nyújt, ha a diákok
nem boldogulnak a kérdés értelmezésével, vagy ha technikai probléma adódik, átsegíti a diákokat azon.
 A feladat első része a diákok életkorától függően változhat, de kb 45 perc
 A feladat második részében a diákoknak saját diákszótárt kell készíteniük, azokkal
a szavakkal, amelyeket ők használnak, amelyeknek sajátos jelentése van.( ez kb
30 perc)
 esetleg, ha több idő van rá, ezekkel a szavakkal mondatokat írni és „lefordítani”(magyarról magyarra)
 a pedagógus a befejezés előtt 15 perccel jelezze a feladat megoldásának a végét.
 a megbeszélésre, értékelésre kb. 10-15 percet kell szánni.
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Értékelési feladatok:
 Először a szavak azon jelentését írják fel a diákok a csomagoló papírra, amelyeket tippeltek, majd mellé a valós értelmezést.
 A pontos feladatmegoldás megbeszélése, csapatonként egy fő ismerteti a megoldást
 a jó megoldások, kifüggesztése a táblán
 a diákszótár szavait egy-egy csapattag ismerteti
 ezek a szavak is felkerülhetek a táblára
 A legjobb diákszótárt az iskolaújságban is meg lehet jelentetni, vagy a faliújságra kitenni.
 a csoportmunka értékelése
 szóbeli dicséretet kapjon minden csoport, csoporttag

1. sz. melléklet
Diákszótár
Régi szavak

jelentése –tippelés alapján

konya
pódium
pulpitus
legació
vizitál
kammertárs
megbarackolta
revirált
pátens
brúgó

Forrás:
Komáromi János: Pataki diákok, Fekete Sas Kiadó, 1992
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Valós jelentése

4. feladat
Képek, híres személyek Zemplén történetéből
Feladat: A képek megfigyelése, tulajdonság/ jellem listát készíteni a híres személyekről, történelemben vagy művészetben betöltött szerepüket röviden jellemezni, forrásokat a híres
személyekhez párosítani.
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 történelem óra
 helytörténeti vagy iskolai házi verseny
 tanulásmódszertan óra
 osztályterem átrendezése: igen, a csoportmunkához
A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 A feladat során az asszociációs gondolkodás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése is megtörténik.
 Szövegértés, szövegalkotás, kommunikációs stílus és szókincs bővítés is megvalósul.
 Fejleszti a megfigyelőképességet, a kreativitást, információk rendszerezését.
Célcsoport: 10-12. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár
Oktatási módszer: csoport munka
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: osztályterem, könyvtár
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Szükséges eszközök:







nagyméretű borítékok
képek
toll/ ceruza
lap
olló
bluetech

Előkészítési feladatok:
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok életkorát és képességeit a feladat teljesítésének határidejét illetően.






a képek kinyomtatása, fénymásolása
források előkészítése, nyomtatása
osztályterem átrendezése
A híres személyek neveit kifüggeszti az osztály különböző pontjaira
5 személlyel érdemes a feladat megoldását megvalósítani, bár az 1.sz. mellékletben
több híres személy neve lesz feltüntetve

A megvalósítás lépései:
 A pedagógus elmondja a diákoknak a feladatot.
 Csapatot szervez, majd kiosztja csapatonként a borítékot, amely tartalmazza a képeket
és a híres személyek neveit.
 Illetve a híres személyekhez valamilyen zempléni kötődést kell találni.
 A diákok használhatják a rendelkezésre álló forrásokat.
 A pedagógus rögzíti a feladatra szánt időt a táblán.
 A tanár nem avatkozik bele a feladat megoldásába, de segítséget nyújt, ha a diákok
nem boldogulnak a kérdés értelmezésével.
 A személyek nevei a terem különböző pontján bluetechkkel vagy más módon ki vannak függesztve.
 A csoportok különböző információt, tartalmazó borítékokat kapnak, amelyeket a személyek nevéhez kell párosítani.
 A borítékban egy-egy személy neve is benne van, akiknek a tulajdonság listáját el kell
készíteni, jellemét, és történelemben, irodalomban vagy művészetben betöltött szerepét a csoportnak meg kell fogalmazni.
Értékelés:
 A feladat során tapasztalt észrevételek , élmények is kerüljenek megbeszélésre.
 A pontos feladat megoldás megbeszélése, csapatonként történjen meg a megoldások
ismertetése, lehetőség szerint minden csapattag kapjon lehetőséget az ismertetésre,
megszólalásra.
 A feladattal kapcsolatos élmények megbeszélése
 A csoportmunka értékelése is történjen meg.
 Szóbeli dicséretet kapjon minden csoport, csoporttag
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Forrás:
1.Csorba Csaba: Sátoraljaújhely város könyve -750 év krónikája-,Sátoraljaújhely, 2011. 249251.oldal Kazinczy Ferenc: Versek, Műfordítások, széppróza,tanulmányok, Szépirodalmi
Kiadó, Budapest, 1979.
2. Dr. Hőgye István: Kossuth Lajos zempléni kapcsolatai
3. Hermann Róbert: Kossuth Lajos élete és kora, Pannonica Kiadó, 2002.
4.Jósvainé Dr. Dankó Katalin-dr. Tamás Edit:”Csillag gyulladt zemplén felett”Kossuth szülőföldje, Zemplén, Kiadja: Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeuma
5.Kertész Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna, Holnap Kiadó, 2006.
6.Konstantin József: Egy iskola emlékezik legnagyobb tanítványára, Kossuth Lajosra, 1993.
7.Kossuth Lajos 1802-1894., Kossuth Kiadó, 2002
8.Ködöböcz József: Sárospatak a magyar művelődés történetében
9.Reznák Erzsébet: Kossuth Lajos kilencvenkét éve, Kossuth Múzeum, Cegléd, 2002.
10.http://www.patakarchiv.hu/crbst_9.html
11.http://sarospatak.varosom.hu/latnivalok/terek-parkok/Iskolakert-es-szoborpark.html
12.http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Kazinczy.htm
13.http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Kazinczy.htm
14.http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/albert_gabor/3_a_pedaggiai_realizmus_com
enius_pedaggija.html
15.http://mek.oszk.hu/02000/02059/html/
16.https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/20130002_szakkepzestortenet/tananyag/JEGYZET-28-4.3._Trefort_Agoston_elete_es.scorml
17.http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/tompa.htm
18.https://egressybeni200.wordpress.com/2014/01/12/egressy-beni-eletrajza/
19.http://cultura.hu/kultura/fay-andras-a-nemzet-mindenese/
20.Történelem tankönyv.10. évfolyam
21.http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1802_szeptember_19_kossuth_lajos_szuletese/
22.https://www.hirado.hu/2012/09/19/kossuth-lajos-maganelete/
23.Z. Szabó László: Kazinczy Ferenc: Gondolat Kiadó, Budapest, 1984.
1. sz. melléklet
Kossuth Lajos
Kövy Sándor
Comenius

Kazinczy Ferenc
Kossuth Zsuzsanna
Béres Ferenc
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Fáy András
Tompa Mihály
Egressy Béni
Dr. Rákos Rezső

Móricz Zsigmond
Trefort Ágoston
Dr. Chudovszky Mór
Dr. Bodeczky Gyula
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5. feladat
Könyvajánló készítése Czigány Lóránt vagy Komáromi János művéhez

Feladat: Könyvajánló készítése Czigány Lóránt: Ahol állok, ahol megyek vagy Komáromi
János: Pataki diákok művéhez
Megvalósíthatóság:
 irodalmai vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 irodalmi, helytörténeti projektnap
 irodalmi vagy helytörténeti szakkör
 irodalom óra
 helytörténeti, irodalmi vagy iskolai házi verseny
 tanulásmódszertan óra
 osztályterem átrendezése: nem
A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 A feladat során az asszociációs gondolkodás, irodalmi ismeretek fejlesztése, bővítése
is megtörténik.
 Szövegértés, szövegalkotás, kommunikációs stílus és szókincs bővítés is megvalósul.
Célcsoport: 9-12. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár
Oktatási módszer: egyéni munka
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: osztályterem, vagy otthon is végezhető
Szükséges eszközök:
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megadott források
íróeszközök
papír
számítógép, nyomtató

Előkészítési feladatok:
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok életkorát és képességeit a feladat teljesítésének határidejét illetően.
 források előkészítése
 megbeszélik a jutalmazást például tantárgyi ötös
A megvalósítás lépései:
 A pedagógus elmondja a diákoknak a feladatot.
 A diákok használhatják a rendelkezésre álló forrásokat
 egyéni munka, otthon is elvégezhető, egyéni ütemezés szerint javasolt két hét a teljesítésre
A feladat elkészítésének szempontjai:
 középiskolás diákoknak kell elkészíteni a könyvajánlót
 irodalmi stílusban, érthetően
 maximum egy gépelt oldal terjedelemben
 Times New Roman betű stílusban 14-es betűmérettel
 1,5-es sortávolsággal
 1,5 cm margókkal
Értékelés:
 A feladat során tapasztalt észrevételek , élmények is kerüljenek megbeszélésre.
 A pontos feladat megoldás megbeszélése, értékelése személyre szabottan történjen
meg
 Szóbeli dicséretet kapjon mindenki, aki elvégezte a feladatot.
 A legjobb munkák az iskolaújságba is belekerülhetnek, vagy az iskolarádióban is elhangozhatnak.
Forrás:
Czigány Lóránt: Ahol állok ahol megyek
Komáromi János: Pataki diákok, Fekete Sas Kiadó, 1992
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6. feladat
Híres zempléni személyek
Feladat: Powerpointos bemutató készítése híres zempléni személyről
Ajánlott személyek: Kossuth Lajos, Trefort Ágoston, Dr. Chudovszky Mór, de a pedagógus
elbírálása szerint más személyekről is készülhet bemutató
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 informatika
 történelem óra
 helytörténeti vagy iskolai házi verseny
 egészségügyi ismeretek,
 osztályterem átrendezése: nemé

A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 A feladat során az asszociációs gondolkodás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése is megtörténik.
 Szövegértés, szövegalkotás, kommunikációs stílus és szókincs bővítés is megvalósul.
 Fejleszti a megfigyelőképességet, a kreativitást, információk rendszerezését.
Célcsoport: 10-12. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár + egy fő informatika tanár
Oktatási módszer: páros munka
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
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A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: osztályterem, informatika terem, könyvtár
Szükséges eszközök:





számítógép, laptop
projektor
források
USB kulcs

Előkészítési feladatok:
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok életkorát és képességeit a feladat teljesítésének határidejét illetően.
 Előzőleg a feladat elkészítésért járó jutalom megbeszélése: pl: tantárgyi 5-ös.
 Fontos megbeszélni a formai elvárásokat is.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok informatikai tudását, életkorát és képességeit
a feladat teljesítésének határidejét illetően.
 Ajánlott idő: 1-2 hét egyéni ütemezés szerint.
 Ha a diákoknak nincs még informatikai tudása a feliratok elkészítéséhez, a betűtípusok
megszerkesztéséhez, akkor az iskola informatika termében egy informatika szakos tanár segítségével 1x45 perces foglalkozás(PowerPoint) elegendő a szükséges tudás
megszerzéséhez.
Szempontok a bemutató elkészítéséhez
 az előadás, bemutató ideje 8-10 perc legyen
 8-10 dia
 középiskolásoknak szóljon
 tartalmazhat képeket, szöveget is
 Források megjelölése kötelező
A feladat kivitelezése, ütemezése:
 A pedagógus tartja a kapcsolatot a diákokkal, ha szükséges segítséget ad például, ha
értelmezési probléma adódik.
 A pedagógus lementi a diákok elkészült munkáit, illetve névvel ellátva fénymásolja az
elkészült feladatot.
 Ha szükséges itt kaphatnak segítséget az informatika szaktanártól a diagram készítéssel kapcsolatban.( 1x45 perc)
 a diákok párban bemutatják az elkészült munkát
Értékelés:
 Az értékelés informatika teremben vagy olyan teremben, ahol van laptop és projektor.
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 A pedagógus elvégzi az értékelést, dicsérje meg a pedagógus a diákokat, hiszen többlet munkát végeztek, szabadidejükben, ezért mindenképpen kapjanak dicséretet, szaktárgyból dicséretet vagy jeles osztályzatot a pedagógus elbírálása szerint
 élmények tapasztalatok megbeszélése

Forrás:
1.Csorba Csaba: Sátoraljaújhely város könyve -750 év krónikája-,Sátoraljaújhely, 2011.
2. Dr. Hőgye István: Kossuth Lajos zempléni kapcsolatai
3. Hermann Róbert: Kossuth Lajos élete és kora, Pannonica Kiadó, 2002.
4.Jósvainé Dr. Dankó Katalin-dr. Tamás Edit:”Csillag gyulladt zemplén felett”Kossuth szülőföldje, Zemplén, Kiadja: Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeuma
5.Konstantin József: Egy iskola emlékezik legnagyobb tanítványára, Kossuth Lajosra, 1993.
6.Reznák Erzsébet: Kossuth Lajos kilencvenkét éve, Kossuth Múzeum, Cegléd, 2002.
7.https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/20130002_szakkepzestortenet/tananyag/JEGYZET-28-4.3._Trefort_Agoston_elete_es.scorml
8.Történelem tankönyv.10. évfolyam
9.http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1802_szeptember_19_kossuth_lajos_szuletese/
10.https://www.hirado.hu/2012/09/19/kossuth-lajos-maganelete/
Európa Rádió: Jászter Beáta beszélget Godzsák Attila történésszel Dr. Chudovszky Mórról,
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7. feladat
Feladatlap
Helytörténet- a sátoraljaújhelyi vár története és feltárása napjainkban
1261-ben V. István király városi kiváltságokat adott Sátoraljaújhelynek. Ebben a században
említik oklevelekben először az újhelyi várat is. A vár helyéről megtévesztő adatként jelenik
meg, hogy többször Patak vára néven említik, arra utalva, mintha az akkori Sárospatakhoz
kapcsolódna. A vár a ma is Várhegynek nevezett helyen állt. A történetéről több oklevél is
tanúskodik. Többször cserélt gazdát, többször került királyi, majd ismét hűbéri birtokba. Ostromokról is szólnak az egykori iratok. (Közben Sárospatakon is épült egy vár, így az újhelyi
vár veszített jelentőségéből.) A 16. századig lehet nyomon követni a vár történetét. Az 1500as évek második felétől már nem említik az okiratok. Pusztulásáról, rommá válásának okairól
nincsenek pontos információk.
A 19. századra a vár teljesen eltűnt, már a falai sem voltak megtalálhatók. A 20. században
merült fel a lehetősége, annak, hogy meg kellene vizsgálni a vár egykori helyét és feltárni a
maradványokat. Több régész is megvizsgálta a területet, de feltáró munkák nem kezdődtek. A
vár gyakorlatilag teljesen eltűnt a föld alatt. 2007-ben új lendületet vettek a kutatások. Ekkortól számíthatjuk, hogy megindult az egykori vár feltárásának folyamata. A munkát a régészek
több évtizedre tervezik.
Jelenleg már több falrészletet, ajtót, épületmaradványt tártak fel. Gazdag leletanyag is előkerült (cserépek, edénydarabok, pénzérmék). Segítségükkel már most sikerült ismereteket gyűjteni a vár történetéről. A leletek feldolgozása, elemzése folyamatosan történik és a vár további
részeinek ásatása is folytatódik.
A feltárás munkálatairól két összefoglaló cikket ajánlunk:
Ringer István: Beszámoló a sátoraljaújhelyi vár régészeti feltárásának első éveiről (20072011.) A cikk a Herman Ottó Múzeum 2011. évi évkönyvében jelent meg a 193-204 oldalakon.
Hegyi Dóra-Ringer István: Beszámoló az újhelyi vár régészeti kutatásnak újabb eredményeiről. A cikk a Kazinczy Ferenc Társaság Széphalom 25. című 2015-os évkönyvében jelent a
357-363 oldalakon.
Fontos információkat lehet megismerni a PIM - Kazinczy Ferenc Múzeum kiállításának anyagából is.
A feladatban beszámolót kell készíteni, amelynek alaphelyzet, hogy a diákok önkéntesként
vettek részt a vár feltárásának munkálataiban. Várjuk, a naplószerűen megírt írásműveket egy
hét „kisegítő régészként” végzett elképzelt munkákról. A napló a vár feltárásának bármely
szakaszát leírhatja.
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A sátoraljaújhelyi vár története és feltárása napjainkban
A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet - az újhelyi vár
Fejleszthető kompetenciák: Szövegértő olvasás, megadott források értelmezése és felhasználása, egy feladat csoportban történő megoldása, kreativitás, tanult ismeretek felhasználása.
Cél: A tanulók ismerjék meg és fedezzék fel szűkebb lakóhelyük egyik eddig ismeretlen emlékhelyét, az újhelyi várat. Tanulmányozzák a vár történetét és szerepét a környék életében.
Ismerkedjenek meg a feltárás nehézségeivel, és részesüljenek az előkerült leletek felfedezésének örömeiből. Látogassanak el a helyszínre, és bárcsak képzeletben (de lehetőség szerint
valójában is) de vegyenek részt a munkálatokban.
Szervezési keret: Szakköri foglalkozás érdeklődő tanulók számára.
Korosztály: Középiskola bármely évfolyam, általános iskola 7-8. évfolyam. Nem szükséges
minden tanulónak azonos évfolyamra járnia.
Munkaforma: 3-4 fős csoportokban információgyűjtés a feladatlapon megadott források segítségével, majd helyszínbejárás és múzeumlátogatás után el lehet készíteni az egy héten keresztül végzett munka naplóját.
Előkészítés, szervezés: A csoportok feladatlapon megkapják a forrásokat, majd önállóan áttanulmányozzák azt. A szaktanári magyarázat segíti az információk megértését. A források olvasásához nyomtatott feladatlap és interneteléréssel rendelkező számítógépterem szükséges.
A konkrét feladatot a következő szakköri órára kell elkészíteni. Ehhez a tanulók ellátogathatnak a Kazinczy múzeumba, vagy a városi könyvtárba, ahol segítséget találhatnak. Az elkészült munkanaplókat a soron következő foglalkozáson mutatják be a csoportok. Az elkészítés
módja tetszőleges (kézzel írott vagy számítógépen szerkesztett). A terjedelem szintén tetszőleges.
Megfigyelési szempontok: Milyen a diákok munkabírása, mennyire tudják beleélni magukat
egy adott szituációba, hogyan osztják fel a feladatokat egymás között?
Értékelési szempontok, értékelés módja: Az elkészített beszámolókat a megadott idő letelte
utáni szakköri órán a csoportok felolvassák vagy bemutatják. A szaktanár értékeli a pontosságot, a kor-és helyszín valóságos voltát, a feltáró munka aprólékosságának részletező bemutatását, a talált leletek szakszerű leírását.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szakkört vezető tanár elmondja a feladatot, majd felkéri a tanulókat 3-4
fős csoportok alakítására. Az első óra témája a források feldolgozása szaktanári segédlettel.
Ezek után következik az önállóan elkészítendő feladat ismertetése, és a felhasználható segítség lehetőségeinek felsorolása. Az elkészítésre egy hét fordítható, a tanulók a nekik megfelelő
időpontokban dolgozhatnak.
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A feladat lebonyolítása: A csoportok az órán kapott tájékoztatás alapján kezdenek dolgozni a
nekik jó időpontban. A hét napjait előzetes megbeszélés alapján fel is oszthatják egymás között. A feladat az, hogy Egy hét „kisegítő régészként „címmel készítsenek naplószerű beszámolót az újhelyi vár ásatásánál végzett munkáról.
A megoldások megbeszélése, értékelése: Az elkészített munkákat a csoportok az egy hét letelte után közösen hallgatják, illetve nézik meg. A tapasztalatok értékelése szaktanári irányítással történik. A legjobban sikerült írás az iskolaújság következő számában megjelenik.
Mellékletek:
Feladatlap
A forrás cikkek szövege
Felhasznált források:
Ringer István: Beszámoló a sátoraljaújhelyi vár régészeti feltárásának első éveiről (20072011.). (Herman Ottó Múzeum 2011. évi évkönyve, 193-204.)
Hegyi Dóra-Ringer István: Beszámoló az újhelyi vár régészeti kutatásnak újabb eredményeiről. (Széphalom 25. Kazinczy Ferenc Társaság 357-363.)
PIM - Kazinczy Ferenc Múzeum kiállítása.
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8. feladat
Feladatlap
Sátoraljaújhely a szobrok városa
A szobrok végigkísérik az emberiség történelmét. Az ősemberek még nem esztétikai értékük
miatt készítettek szobrokat, sokkal inkább mágikus erőt tulajdonítottak nekik, amelyek segítik
őket mindennapjaikban. Az ókori szobrok Egyiptomban az uralkodó dicsőségét, örök életét
hirdették. Görögországban, Rómában már emberibbek az alkotások, és mai is jelentős esztétikai értékkel bírnak a klasszikus szobrászat művei. Megjelentek a sportolók, filozófusok és
más hírességek szobrai.
A középkor európai művészetében a kereszténység játszotta a főszerepet. Monumentális
templomok és az azokat díszítő, kiegészítő alkotások születtek. A reneszánsz magával hozta
az önálló szobrokat is, amelyekből szerte Európában kimagasló alkotások születtek.
A 19. és 20. században a szobrok díszítő szerepe erősödött, és a művek követték az építészeti
stílusokat. A szobrok egyre inkább a gyönyörködtetést szolgálták. A modern szobrok néha
meghökkentő formában jelentek meg, és jónéhány vitát váltottak ki.
A kisebb-nagyobb települések is rendelkeznek szobrokkal, gyakran lehet hallani új szobrok
avatásáról és néha szobrok eltűnéséről, bontásáról, szoborparkokba száműzéséről is.
Sátoraljaújhely szobrokkal gazdagon „ellátott” város. Mintegy 30, többnyire köztéri, esetleg
intézmények udvarán elhelyezett szoborral, domborművel rendelkezik.
A feladat keretében Sátoraljaújhely szobrainak egy részéről kell megállapítani, hogy milyen
módon kapcsolódnak az ábrázolt személyek városunkhoz, milyen egyéb történetek kapcsolódnak az alkotáshoz, ki az alkotó és mikor került ide a mű?
A szobrok képeit összegyűjtöttük, de ha valaki ez alapján kedvet érez a valóságban való megtekintéshez, külön örömet jelent.
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Sátoraljaújhely a szobrok városa
A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet - Sátoraljaújhely a szobrok városa
Fejleszthető kompetenciák: Ismerjük meg lakóhelyünket emlékek segítségével! Tárgyi források(szobrok, domborművek) tanulmányozása, írott ismeretanyag gyűjtése adott emlékkel
kapcsolatban, önálló kutatás.
Cél: Sátoraljaújhely, mint lakóhely, iskolaváros nevezetességeinek felfedezése, megismerése.
A tanulókban erősödjön a lokálpatriotizmus , szeressék városukat, vigyék el a jó hírét bármerre járnak, ragaszkodjanak „Újhelhez”.
Szervezési keret: Bármilyen keretben elképzelhető a feladat megoldása: akár tanítási óra keretében, akár tanítási órán kívül helytörténeti szakkör formájában érdeklődő tanulóknak.
Korosztály: A feladat „korosztályfüggetlen”, általános és középiskolások egyaránt megoldhatják.
Munkaforma: Csoportmunka javasolt, 2-3 fős csoportok könnyen végrehajthatják a feladatot.
Előkészítés, szervezés: A csoport tanulói megkapják a kinyomtatott tájékoztatót a feladathoz.
A tanulmányozandó sátoraljaújhelyi szobrok fotóit számítógépen tanulmányozhatják. Tehát a
kutatáshoz számítástechnikai terem szükséges. A szobrokról szerzett információkat is gépeken rögzítik.
Megfigyelési szempontok: Mennyire fontos a mai diákok számára a szülőföld, szeretik-e városukat, érdeklik-e őket a város nevezetességei, milyen szobrokat választanak kutatásukhoz,
tudnak-e együtt dolgozni?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A város szobrairól közösen összegyűjtött információk a város történetének fontos elemei, az anyagot prezentáció formájában egy előadás keretében a kutatók bemutathatják diáktársaiknak.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanár a helytörténeti órára előkészíti az anyagot : kinyomtatja a feladatlapot, és följegyzi annak az oldalnak az elérhetőségét, ahol a szobrok fotói láthatók. A csoportok megalakítása után szétosztja köztük a „szobrokat”-ez lehet önálló választás, vagy tanári kijelölés egyaránt.
A feladat lebonyolítása: A tanári bevezető után a tanulók megkapják a feladataikat, majd a
számítógépek segítségével munkához látnak. A megoldásra fordítható minimális időkeret 45
perc. A prezentációk elkészítése a következő óra/foglalkozás anyaga.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A feladat befejezése után az elkészült anyagot a tanulók érdeklődő diáktársaiknak bemutatják úgy, hogy a különböző osztályok helytörténeti
óráira beviszik azt a szaktanár kérésére és engedélyével.
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Mellékletek:
Feladatlap
A szobrokról készült fotók
Felhasznált források:
https://www.kozterkep.hu
https://szoborkereso.hu/?telepules=Sátoraljaújhely
Saját fényképek
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9. feladat
Feladatlap
Fejezetek az Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny sátoraljaújhelyi döntőjének történetéből
Kazinczy Ferenc életének nagy részét Sátoraljaújhelyen (Széphalmon) töltötte. Zemplén levéltárában dolgozott. A nyelvújító-irodalmár emlékére már négy és fél évtizede a város ad
otthont az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos, kárpát-medencei döntőjének.
A versenyen évről-évre sok középiskolás vesz részt. A diákoknak írásbeli feladatokat kell
megoldaniuk. A verseny szóbeli részében megadott témák, helyszín, célközönség alapján kell
háromperces beszédművet előadniuk.
A szóbeli témaköröket a neves nyelvészekből álló bírálóbizottságok állítják össze. Minden
évben három-négy feladatból választhatnak a diákok.
Az évtizedek során társadalmunkban, életmódunkban sok változás állt be. Ezek a változások a
fiatalok életétre, gondolkodására is nagy hatással voltak. A mai diákokat más-témák, jelenségek érdeklik, mint a szüleik korabeli ifjakat.
A feladatlapon kiragadtunk néhány szóbeli feladatot, amelyek alapján össze kell hasonlítanunk, hogy a régi, az újabb és legújabb feladatok, mennyiben tükrözik a kort, amelyben kitűzésre kerültek. A feladtok elolvasása után megbeszéljük, hogy a mai diákok szemével milyenek az akkori kor problémái, fontos kérdései. Hasonlítsuk össze, hogy egy kérdés mennyire
lehet aktuális ma és melyek azok, amelyek már nem, vagy más formában érinthetik mai életünket.
1974.
Készítsen ötperces méltatást a felszabadulás 30. évfordulója megünneplésére!
Műfaj: alkalmi beszéd. Helyszín: KISZ-gyűlés. Hallgatóság: diák
1975.
Készítsen 3 percen élménybeszámolót az 1975. évi Országos Diáknapokról!
Műfaj: élménybeszámoló. Színhely tantestületi értekezlet, Hallgatóság: tanárok, KISZvezetők
2017.
Fesztiválozók között. Ami tetszett, és ami zavart a legutóbbi fesztiválon
Élménybeszámoló családi körben
1977.
Ápoljuk a néphagyományokat! felszólalás az iskolai KISZ-szervezet kulturális programjának
vitájában.
1987.
A televízió életünkben
Műfaj: vitaindító vagy hozzászólás. Helyszín: vita a tv ifjúsági műsorában
1994.
Barátunk és ellenségünk a tévé
Műfaj: felszólalás. Helyszín: diák-összejövetel
2013.
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Te fent vagy a Facebookon?
A Facebook haszna és veszélyei
Műfaj. fejtegetés. Hallgatóság: baráti kör
2003.
Európa polgára leszek
Műfaj: elmélkedés. Helyszín: otthon. Hallgatóság: batári kör
2006.
Ez a hazám
Műfaj: vallomás. Hallgatóság: diáktársak
2016.
Hontalanul a világban…
Fejtegetés a tömeges migráció megítéléséről
Hallgatóság a teremben ülők
2015.
Közösségben és mégis egyedül?
Fejtegetés a magány és a társas lét kérdéseiről
Hallgatóság: a teremben ülők
1999.
Agresszív és közönyös az ifjúság?
Műfaj: vitaindító. Helyszín: osztályfőnöki óra
1979.
Osztályfőnöki órán számolj be a nyári termelési gyakorlatodról!
Műfaj: beszámoló. Hallgatóság: osztálytársaid és osztályfőnököd
2004.
Sport és dopping az olimpia tükrében
Műfaj: vitaindító. Hallgatóság: osztálytársak. Színhely: osztályterem
2016.
Olimpia Magyarországon?
Műfaj: vitaindító. Helyszín: osztályfőnöki óra
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Fejezetek az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny sátoraljaújhelyi döntőjének történetéből
A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország története a Kádár korszakban és a rendszerváltás után. Az anyanyelv
védelme és fejlesztése gyorsuló világunkban.
Fejleszthető kompetenciák: Olvasott szöveg értése, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, tájékozódás térben és időben, tanult ismeretek felhasználása.
Cél: A tanulók az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny sátoraljaújhelyi döntőjének
szóbeli témakörei alapján vonjanak le következtetéseket arra vonatkozóan, hogy az adott témák mennyiben tükrözik a korszak fő jelenségeit, problémáit. A vizsgált időszak 1974-2017.
Szervezési keret: Tanítási óra, 45 perc. Magyar nyelv, osztályfőnöki, kommunikáció órákon is
használható a feladat.
Korosztály: Középiskola 12. évfolyam számára ajánlott feladat.
Munkaforma: Szaktanári irányított kérdések után önálló véleménynyilvánítások, majd a következtetések levonása közösen.
Előkészítés, szervezés :Az óra előkészítése a szaktanár szervezőmunkáján alapul. A szóbeli
témakörök 1974-től rendelkezésre állnak, közülük választ ki a kolléga olyan kérdéseket, amelyek tükrözik az adott korszak olyan problémáit, kérdéseit, amelyek nemcsak a felnőtt társadalom, hanem az ifjúság szempontjából is fontosak, meghatározóak. A témákon kívül a kért
műfajok is figyelmet követelnek, hiszen a célzott közönség szintén korszakfüggő.
Megfigyelési szempontok: Mennyire tájékozottak a diákok abban, hogy a hétköznapi élet kérdései szövik át a feladatokat? A kérdésekben megjelennek-e a kor politikai nézetei, mennyire
változnak a szóbeli témakörök ennek függvényében? Mennyire képesek a tanulók felhasználni előzetes, más tantárgyakban szerzett ismereteiket? Mennyire képesek önálló, megalapozott
véleménynyilvánításra?
Értékelési szempontok: értékelés módja: Hogyan tudják beleélni magukat a tanulók az akkori
fiatalok (gyakran szüleik) életébe, az akkori társadalmi helyzetbe? Mennyire tudják felismerni
a különbségeket a mai életük és az akkori lehetőségek között?
Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanár kiválaszt egy tanítási órát annak függvényében, hogy mennyire alaposak a tanulók előismeretei. A tanítási órának nem kell szakmai (irodalom, magyar nyelv)
órának lenni. Jól felhasználható a téma pl. osztályfőnöki, társadalomismeret és más órákon is.
A tanulók megkapják a tanár által előkészített feladatlapot, ami az anyanyelvi verseny szóbeli
témaköreiből tartalmaz válogatott kérdéseket. A feladat a diákok számára az, hogy elemezzék
ezeket a kérdéseket abból a szempontból, hogy azok mennyire tükrözik a társadalmi helyzet
és az életmód változásait.

220

A feladat lebonyolítása: Az alap a szaktanár által összeválogatott témasor. A kérdések átolvasása után (15 perc), a megbeszélés következik, melynek módja: irányított tanári kérdések segítségével önálló tanulói véleménynyilvánítás.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A tanulók egymás véleményeit meghallgatják, majd
közösen döntenek arról, hogy helytállóak-e az adott megállapítások.
Mellékletek:
Feladatlap
Felhasznált források:
A nemzeti szeretet kapcsa (Az „Édes anyanyelvünk” verseny tapasztalataiból), Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest-Sátoraljaújhely, 2015. 144-154. oldal
http://kossuth-saujhely.sulinet.hu/wordpress/regi/magyar/anyany/index.htm
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10. feladat
Feladatlap
Az elszakított Zemplén
Trianon következtében az országot hatalmas veszteség érte anyagi, emberi, szellemi értelemben is. Az új határvonal mentén fekvő területek, vármegyék, településeket különösen sújtották
az elcsatolások. Családok szakadtak szét, munkahelyek, termőföldek kerültek a másik országhoz.
A határ túlsó oldalán voltak 1920-tól olyan építmények, természeti értékek, amelyek hozzátartoztak az ott élők mindennapjaihoz. Sokszor felbecsülhetetlen eszmei értékű javak kerültek el
Magyarországtól.
Zemplén vármegye is abba a körbe tartozott, amelyet a határ kettévágott, de oly módon, hogy
területének nagyobb része (71 %) és lakosságának is 61%-a másik Csehszlovákiához tartozott. a megye járásai közül kettészakították a Bodrogközi járást és a Sátoraljaújhelyi járást is.
A határhoz közeli járásokban (Nagymihályi járás, Gálszécsi járás) is jelentős számú magyar
népesség élt. Ezeken a területeken is kiemelkedő emlékek szóltak a magyarságról.
Jelen feladatban négy egykori Zemplén vármegyéhez tartozó járás településeihez kapcsolódó
magyar emlékeket gyűjtünk össze. Az építmények (kastélyok, templomok, várak, várromok)
egykori magyar építőikről, tulajdonosaikról mesélnek. A települések és környékük természeti
értékeket rejtenek. Az itt született és élt emberek között többeket találunk, akik valamilyen
szempontból sokat tettek a magyarságért. (Nem minden esetben országos hírű személyekről
van szó, hanem olyanokról, akik szűkebb közösségükben tettek, alkottak, jobbítottak.)
A feladat megoldásához hasznosan forgatható Borovszky Samu szerkesztésében 1905-ben
megjelent Magyarország vármegyéi és városai Zemplén vármegye című könyve, melynek
előszavát gróf ifj. Andrássy Gyula, iskolánk egykori diákjának fia írta. Ezenkívül az Internet
egyes településekkel foglalkozó fejezetei sok érdekes adalékot tartalmaznak a témával kapcsolatban.
A feladathoz tartozik, hogy az összegyűjtött információk alapján rövid prezentációt kell készíteni, amelyben a legfontosabbnak ítélt ismereteket foglaljuk össze. A prezentációban nem
szükséges (és nem is igazán lehet) az összes településről beszámolni.
A kereséshez használható az említett járások településeinek listája (azok szerepelnek benne,
amelyek 1920-ban a határontúlra kerültek):
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Bodrogközi járás

Gálszécsi járás.

Ágcsernyő
Bácska
Battyán
Bély
Bodrogmező
Bodrogszentes
Bodrogszentmária
Bodrogvécs
Boly
Cséke
Kaponya
Királyhelmecz
Kisczigánd
Kisdobra
Kisgéres
Kiskövesd
Kistárkány
Kisújlak
Lelesz
Nagyczigánd
Nagygéres
Nagykövesd
Nagytárkány
Őrös
Pálfölde
Perbenyik
Rad
Szinyér
Szolnocska
Szomotor
Véke
Zétény

Bacskó
Csábócz
Cselej
Dargó
Gálszécs
Gerenda
Hardicsa
Hóra
Isztáncs
Kazsó
Kereplye
Kisazar
Kisbosnya
Kisruszka
Kohány
Kozma
Magyarizsép
Miglécz
Nagyazar
Nagyruszka
Parnó
Pelejte
Szécsegres
Szécskeresztúr
Szécsmező
Szécsudvar
Szilvásújfalu
Sztankócz
Tarnóka
Tőketerebes
Tusa
Tusaújfalu
Upor
Vécse
Zebegnyő
Zemplénkelecsény
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Sátoraljaújhelyi járás

Nagymihályi járás

Alsómihályi
Barancs
Biste
Bodrogszerdahely
Bodrogszög
Bodzásújlak
Borsi
Csarnahó
Csörgő
Czéke
Garany
Gercsely
Imreg
Kásó
Kisbári
Kískázmér
Kistoronya
Kiszte
Kolbása
Ladamócz
Lasztócz
Lcgenve
Magyarsas
Nagybári
Nagykázrnér
Nagytoronya
Szőllőske
Szürnyeg
Velejte
Zemplén

Abara
Alsókörtvélyes
Bánócz
Berettő
Butka
Dénesújfalu
Deregnyő
Dobróka
Falkus
Füzesér
Gatály
Gödrös
lzbugya
Kácsánd
Karaszna
Kisráska
Laborczfalva
Lask
Lasztomér
Lazony
Leszna
Málcza
Márk
Mészpest
Morva
Nagycseb
Nagymihály
Nagyráska
Nátafalva
Ordasfalva
Őrmező
Pazdics
Petrik
Petrócz
Rákócz
Szalók
Sztára
Topolyán
Vásárhely
Zernplénszuha
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Az elszakított Zemplén
A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország az első világháború után. Helytörténet - az elcsatolt Zemplén.
Fejleszthető kompetenciák: Olvasott szöveg értése, források használata, az események elhelyezése térben és időben, önálló következtetések levonása, csoportmunka.
Cél: A diákok ismerkedjenek meg hazánk egykori teljes Zemplén vármegyéjével, melynek
nagy része a trianoni békeszerződés után a határon túlra került. Fedezzék fel az egykor Magyarországhoz tartozó falvakat, azok természeti és építészeti, kultúrtörténeti emlékeit.
Szervezési keret: Tanórán kívüli foglakozás érdeklődő diákok számára évfolyamtól függetlenül.
Korosztály: Az általános iskola 8. és a középiskola bármely évfolyamán használható anyag
kutatási módszerek elsajátításához és gyakorlásához. Nem szükséges, hogy a tanulók már
iskolai keretben előzetesen elsajátítsák a tananyagot.
Munkaforma: Csoportokban információgyűjtés, majd prezentációkészítés és annak bemutatása.
Előkészítés, szervezés: A feladatot érdeklődő diákok számára terveztük délutáni foglalkozás
keretében. A diákok a feladatot papíron kapják meg, majd szaktanári irányítással és segítséggel kiegészíthetik információikat. A csoportok felosztják egymás között az egykori járásokat
és az ide tartozó települések adatait keresik. Ezek után kerül sor a prezentáció elkészítésére,
melyben néhány elcsatolt települést, annak emlékeit mutatják be.
Megfigyelési szempontok: Történelem és helytörténet kapcsolódása, mennyire büszkék a tanulók a szülőföldjükre, milyen mértékben ismerik annak értékeit? Melyik település kelti fel az
érdeklődésüket és miért? Mennyire hatékony a közös munka?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A csoportok közösen megtekintik egymás munkáit,
majd szaktanári irányítással rangsorolják azokat.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanár csoportok alakítására kéri a szakkör résztvevőit (2-3 fős csoportok az ideálisak). A tanulók meghallgatják a feladatot, majd tervet készítenek annak végrehajtására. A feladat az, hogy az egykori Zemplén vármegyéhez tartozó települések összegyűjtött
emlékeinek megtekintése, és a felhasználható szakirodalom áttanulmányozása után készítsenek prezentációt néhány településről. A megoldáshoz felhasználható még a feladatban említett
járások településeinek listája, valamint szükséges Internetelérést biztosító számítástechnikai
terem is. A végrehajtáshoz két hét áll rendelkezésre. A tanulók a számukra kedvező időpontban dolgozhatnak előzetes egyeztetés után.
A feladat lebonyolítása: A feladat megismerése után a diákok megkapják a települések listáját, számítógép segítségével megkeresik és megtekintik azokat, majd néhány falu kiválasztása
után elkezdik az érdemi munkát. Megkeresik és áttanulmányozzák a felhasználható szakiro225

dalmat, információkat gyűjtenek az Interneten, és elkészítik a bemutatót. Természetesen a
munkát felosztják egymás között.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A megoldások megtekintése és megbeszélése a kéthetes határidő letelte után közösen történik. A tanulók és a szaktanár kiválasztják a legjobban
sikerült munkákat, melyeknek készítői dicséretben részesülnek.
Mellékletek:
Feladatlap
Zempléni települések listája
Felhasznált források:
Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai - Zemplén vármegye (1905)
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11. feladat
Tokaj-hegyaljai borvidék, és borai
Feladat: a tanulók megismerkednek a Tokaj-hegyaljai borvidékkel, szőlőfajtáival, borai készítésével, és virtuális borkóstoláson is részt vesznek.
Szomorú, hogy Tokaj-Hegyalján élve, úgy hagyja el a tanulók zöme az iskolarendszert, hogy
fogalma sincs arról, hogy milyen különleges, egyedi helytörténetileg is fontos ismeretek maradnak ki tudásukból. Sátoraljaújhelynek a borvidéken belül is fontos a történelmi szerepe:
Itt, Sátoraljaújhely határában az Orémusz düllőben készítette Szepsi Laczkó Máté református prédikátor az első aszúbort az 1630-as években
- A XIX. sz. elejétől Hegyalja legfontosabb borkereskedő városa
- A szocializmus éveiben a szőlészeti-, borászati ágazatot irányító Borkombinát központja, irányítása is itt volt
- 2002-ben a „Tokaj történeti borvidék” Világörökségi helyszín lett az UNESCO határozata alapján. Sátoraljaújhelyben az Ungvári pincék kerültek a világörökség kiemelt
védelme alá, mint világörökségi objektum.
Helyszín:
-

 Iskolai tanterem, interaktív táblával, vagy laptoppal, és projektorral
 Borászat
Szükséges egyéb feltételek:
 Az igazgató személyesen, vagy írásban felkér egy helyi borászatot, ahol a tanulók látogatást tesznek (pl. szüret idején be is kapcsolódhatnak a munkában, megfigyelhetik a
feldolgozás mozzanatait). Legoptimálisabb olyan borászatot választani, ahol a szőlő
ültetvény megtekintése, a szőlő feldolgozástól kezdve, a pincelátogatáson, palackozáson át a borászat teljes vertikumát megismerhetik a tanulók!
 A további kapcsolattartás a felelős szaktanár feladata
Résztvevők: 8., 9., 10. osztály
Feladat kivitelezése: 3 részből álló feladat: 1. rész: PPT bemutató; 2. rész: látogatás egy borászatnál; 3. rész: házi feladatként esszé készítése
Előkészítés:
 célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
a.)
 3 önként jelentkező tanuló vállalja az átadott PPT és a kísérő szöveg alapján bemutatja
a Tokaji borvidéket és borait:
- 1. tanuló: 1-7. dia
- 2. tanuló: 8-18. dia
- 3. tanuló: 19-25 dia
 a szaktanár tanórán kívül átadja számukra a PPT-t és a kísérő szöveget, és értelmezik
ezeket
 szintén tanórán kívül tartanak egy főpróbát
b. )
 A szaktanár felveszi a kapcsolatot a borászattal, egyeztet vele a feltételekről (időpont,
időtartam, téma, előzetes ismeretei a diákoknak, stb.). Az lenne a téma feldolgozása
érdekében a legoptimálisabb megoldás - legalábbis az iskolának -, ha szüret idejére le-
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hetne tenni a látogatást. Így egy rövid ideig ők is aktívan részt vehetnének a szüretben,
és működésében láthatnák a feldolgozás eszközeit, gépeit, infrastruktúráját is.
További ütemezés
1. rész
 Előadás megtartása (PPT a mellékletben)
PPT diái: képek, és a kísérő szöveg

1. kép
Tokaj! Aligha van magyar helynév, amit jobban ismernének a világon. Tokaj a márkás magyar bor hazája. A tokaji Nagy-hegy délkeleti lábánál a Tisza és a Bodrog találkozásánál fekvő kisváros a történelmi borvidék „fővárosa”. A világ minden táján tudják, hogy itt terem a
borok királya, a királyok bora! A borból cárok, hercegek, arisztokraták igyekeztek a történelem folyamán vásárolni.

2. kép
A Tokaj-hegyaljai borvidék az Eperjes-Tokaji hegylánc Zempléni hegységének déli védett
lejtőin terül el.
A Tokaj-hegyalja zárt borvidék, 27 települést és a hozzátartozó területeket foglalja magába. A
„zárt borvidék” kifejezés bizonyos védelmet, kötöttségeket, előírásokat, szabályokat jelent.
Egy-párat megemlítenék közülük:
- területe pontosan meghatározott
- azonos éghajlati, domborzati és talajtani adottságokkal jellemzőek
- a szőlőfajták köre meghatározott
- a szőlőtermesztésnek és borkészítésnek fejlett hagyományai vannak
- a helyi lakosság jelentős része a borból él
A Tokaji borokat a leghitelesebb saját környezetükben megismerni, megkóstolni. A 27 település kiváló pincéivel, magas színvonalú szolgáltatásaival várja az ideérkező kirándulókat, turistákat. A vidék csodálatos természeti szépségeivel, történelmi emlékhelyeivel több napra nyújt
gazdag kikapcsolódási lehetőséget.
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3. kép
A tokaji borok egyedülálló minőségében a talaj adottságok, éghajlati tényezők is fontos szerepet játszanak.
A Tokaji borvidék nagy része vulkanikus eredetű lejtőkön helyezkedik el. A talajok zöme
andezit és riolit-tufa málladék. Ezek a köves talajok jó hőtároló képességgel rendelkeznek,
ami igen előnyös ősszel a szőlőtúlérés időszakában, ezzel segítve az aszúsodásnak.
Az éghajlatot a meleg nyár, szép, egyenletes és hosszú ősz jellemzi. Október elején a párás és
ködös hajnali és reggeli órákat kellemes meleg nappalok váltják fel. Ennek hatására megindul
az aszúsodási folyamat – erről részletesebben később fogok beszélni.

4. kép
A hagyományos fahordós érlelésre kiválóan alkalmas pincék az 1200-as években épültek.
Csodálatos, hogy ezek a több mint 800 éves pincék még mindig eredeti funkciójukat töltik be,
ennek is köszönhető, hogy Tokaj-hegyalja nagy része 2002-től az UNESCO világörökség
védelme alatt áll. A pincék egymással szövevényes hálózatot alkotnak, 15-30 m mélyek – ez
biztosítja télen-nyáron 8-12 oC állandó hőmérsékletet.
A relatív-páratartalom magas 78-98%.

5. kép
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A magas páratartalom biztosítja a tokaji pincékre jellemző pincepenész – Cladosporium
cellare jelenlétét. A pincepenész finom halványszürke prémként borítja be a pincék falát.
A Cladosporium cellare az elpárolgott alkoholból él. E pincepenész a légtér nedvességtartalmának szabályozásával elősegíti a tokaji borok jellegének kialakulását.

6. kép
A bor érése az erjedés megindulásától a palackozásig, sőt a fogyasztásig tart. A bor tárolása
alatt fizikai-kémiai és biológiai változások zajlanak le. A bortárolás helyiségei: borházak, pincék. A tárolás „edényei”: fahordók és rozsdamentes fém tartályok.
A bor fejlődésében az oxidatív és reduktív eljárás játszik szerepet:
-

Oxidatív: fahordós érlelés (2-3 év). → A fahordó pórusain keresztül oxigén diffundál a
borba → ászokolási íz megjelenése

-

Reduktív: a levegőtől elzárva saválló rozsdamentes fémtartályokban tartják a bort →
friss gyümölcsillatú, fiatalos marad a bor

7. kép
A palackba zárt bor tovább nemesedik, az érési folyamatok bár lelassulnak, de nem állnak le.
A levegőtől így már el van zárva. Egyedülálló a tárolás módja is, mivel a pincék relatívpáratartalma magas, állítva lehet a polcokon elhelyezni palackokat, a dugók nem száradnak ki.
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8. kép
Tokaj-hegyalján a borkészítésre engedélyezett szőlőfajták száma 4.
-

Ebből a legjelentősebb mennyiséget a Tokaji furmint adja, kb. 65-70%
20-25% a Tokaji hárslevelű
kb. 5% a Tokaji sárgamuskotály
a Zéta 1-2%-ot képvisel

9. kép
A szüret a XVI. sz. derekától késő őszre tevődik. Ennek tradicionális dátuma október 28. Simon és Juda napja. (Ők Tokaj-hegyalja védőszentjei.) A késői szüreti időpont feltétele az
aszúsodási folyamatok lezajlásában. Napjainkban a felmelegedés miatt hamarabb kezdődik a
szüret, általában már szeptemberben.

10. kép
Tokaji alapborok:
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Tokaji-, Furmint, Hárslevelű, Sárgamuskotály fajták.
Jellemző rájuk:
- a szőlőt teljes érésében szüretelik
- a túlérés nem szükséges- az aszúsodási folyamatok nem indulnak meg
- tradicionálisan a tokaji borokra a fahordós érlelés volt jellemző, de ebben a kategóriában, a napjainkban divatos acéltartályos érlelés is egyre jobban elterjed,
mellyel a bor megőrzi üdeségét, frissességét, a szőlőre jellemző illatanyagait

11. kép
És most ismerkedjünk meg röviden a különleges minőségű borokkal
A késői szüretelésű borokra jellemző a késői szüretelés mellet, az aszú szemek jelenléte és a
reduktív technológia. Rövid érlelés után friss gyümölcs ízzel kerülnek forgalomba. A másik
bortípus az un. válogatott szüretelésű borok adják. Tulajdonképpen a neve el is árulja a készítésének lényegét, a szüret alatt nagy gondossággal válogatják ki a legtökéletesebbnek ítélt
szőlőfürtöket és ezeket elkülönítve dolgozzák fel, ill. tárolják.

12. kép
A legmagasabb minősítéshez érkeztünk: Tokaji nagyborokhoz
Készítésük feltétele az aszúszemek jelenléte. Az aszúsodás folyamatához kedvező, hosszantartó, száraz meleg ősz szükséges. Szeptember közepén, amikor a furmint és hárslevelű szőlőfajták bogyóinak cukortartalma eléri a 16 mustfokot, az ekkor lehulló kevés csapadék hatására
a bogyókon alig látható repedések keletkeznek, ezeken keresztül behatol a bogyókba az aszúsodást létrehozó Botrytis cinerea gomba, majd ezt követő száraz meleg időben megindul a
bogyókban a nemesrothadás, mely hatására a szőlőszemekből elpárolog a víz, a természetes
cukortartalom koncentrálódik, a savak egy része lebomlik. 10-14 nap alatt érik meg az
aszúszőlő. Az aszú külsőleg hamvas, csokoládébarna színű, felületén Botrytis cinereával fedett, töppedt állományú. Leírhatatlanul finom íz- és zamatanyagokkal, 50-60 súly% természetes cukortartalommal rendelkezik.
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13. kép
Itt az aszúsodás folyamatait láthatjátok, ahogy az ép szőlőszembe behatol a Botrytis
cinerea gomba, majd lépésről lépésre betöpped a szőlőszem, és aszúszemmé alakul.

14. kép
A tokaji különlegességek kategória első képviselői a szamorodnik. Készítésük lényege, hogy
kiválogatás nélkül az aszúsodott szemeket az ép szemekkel együtt dolgozzák fel. Az aszúszemek mennyiségétől függően készül el a száraz vagy édes szamorodni. Legalább 2 évig
tokaji pincében, fahordóban kell érlelni.

15. kép
Elérkeztünk a kategória leghíresebb termékéhez a Tokaji aszúhoz. Elkészítése más borvidékek fehérborától eltérő. Két összetevője van az aszúszemek és az évi alapbor vagy must. Szüretkor az aszúbogyókat fáradságos munkával szemenként szedik le a fürtökről.
Az első aszúbort Szepsi Laczkó Máté református prédikátor készítette 1630 körül Lórántffy
Zsuzsanna fejedelemasszony számára húsvétra, úrvacsorai bornak.
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16. kép
Az aszúkészítés több százéves receptje: 1 gönci hordó (136 liter) jó minőségű az évi száraz
alapborhoz 3-4-5-6 puttony aszútésztát adnak (1 puttonyba kb. 22-24 kg aszú fér bele), s ezt
1-2 napig kevergetve áztatják, hogy az íz és zamatanyagok kioldódjanak. Ezt követően az
aszúbort lefejtik és az adagolt puttony számtól függően 3-4-5-6 puttonyos aszúbort kapnak. A
minimum érlelési idő 3 év fahordóban. A készítés szemléletes ábrája itt látható.
Sajnos 2012-ben az új „Borrendtartás” szerint megváltozik az aszú bor készítése, mellyel egy
majdnem 400 éves aszúbor készítési tradíciót változtatnak meg. A technológia nem változik,
de eltörlik az puttonyszámokat, a bor neve továbbra is Tokaji Aszú marad, viszont összetevőiben kb. 5 puttonyos aszúbornak megfelelő jellemzőkkel kell rendelkeznie.
Az 2012 előtt készített aszúborokat lehet csak puttonyszám megjelöléssel forgalomba hozni!

17. kép
A másik kiemelkedő bor a Tokaji eszencia vagy más néven nektár. Ez az a bor, amit Kölcsey
Ferenc is megemlít a himnuszban:
„Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél”
A Tokaji eszencia préslés nélkül, saját súlyából adódóan kicsöpög a kádakba halmozott aszúszemekből. 20-25 éves fahordós érlelés szükséges a bor kifejlődéséhez. Igen drága nedű, ritkán kerül kereskedelmi forgalomba.
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18. kép
Ahhoz, hogy igazán megismerjük ezt a kiváló bort, meg is kellene kóstolnunk. Ez sajnos nem
lehetséges különféle okokból… Ezért csak gondolatban vegyünk részt egy borkóstolón.
Igyekszem bemutatni azokat a fontos lépéseket, amelyeken keresztül megítélhető és minősíthető a bor.

19. kép
Képzeletben mindenki poharába töltök egy kis bort, egy 2007-es Tokaji aszúból.
Legelőször nézzük meg a poharunkba töltött bort. Ezen az oldalon jól láthatóak azok a minősítési kategóriák, ami alapján a vizuális értékelést el lehet végezni.
A poharunkban lévő bor aranyszínű, tiszta, tükrös fényű.
Ha finom mozdulatokkal körbe vezetjük a bort a pohár belső falán, láthatjuk, hogy kissé lassú
mozgású, ami magas cukor tartalmának köszönhető.

20. kép
Következő lépésként a bor illatát vegyük vizsgálat alá. Könnyed mozdulatokkal a pohárba a
bort forgassuk meg ismét, hogy ez által nagyobb párologtató felületet kapjunk. Az illatot ak235

kor érezzük a legjobban, ha a poharunkat több ízben az orrunk alá tesszük, és közben aprókat
szippantunk a bor illatából, majd semlegesítésként, a helyiség levegőjéből lélegzünk pár másodpercig.
Megkülönböztetünk elsődleges, másodlagos és harmadlagos illatokat. Ezek érzékeléséhez sok
gyakorlás és kifinomult orr szükséges. Az illatoknál fontos minőségi jellemző az illat finomsága, intenzitása.

21. kép
És most következzen egy virtuális próba, gondolatban kóstoljuk meg az aszú bort!
Először kis kortyot vegyünk a szánkba, ez kicsit rágjuk meg, és nyeljük le. A következő kortyot forgassuk meg a szánkban, igyekezzünk minden pontjára eljuttatni. És most elemezzük
mit is érzékelünk!
 Először is érezzük, hogy édes bort kóstolunk, de ez az íz nem csupán üresen édes, hanem gazdag, sokszínű kavalkádját nyújtja az édes-édeskés aromáknak.
 Ezután vizsgáljuk meg a bor savait. A borban többféle sav található, ezek közül a legfontosabbak a borkősav, almasav. Poharunkban lévő bor harmonikus, kiegyensúlyozott savösszetételű.
 Majd próbáljuk megítélni a bor alkohol tartalmát. Nem vagyunk még borszakértők, de
így is megállapíthatunk, hogy a bor alkoholtartalma harmonikus egységben van a bor
többi alkotórészével. Az alkohol tartalom kb. 12%-os.
Itt is fontos minőségi jellemző az íz finomság és intenzitás.

22. kép
És hogy milyennek ítélünk meg egy bort, abban az összes érzékszervünk szerepet játszik és
meghozzuk a végleges ítéletünket. Ez a közel 11 éves bor a képzeletbeli poharunkban egy
csodálatos, harmonikus, gömbölyű nedű.
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23. kép

2. rész
 Látogatás a pincészetben
 A tanulók figyelmét fel kell hívni az öltözködésre: a tokaji pincék 8-12 °C-os hőmérsékletűek, ha a szüretbe is bekapcsolódnak, akkor arra legyen alkalmas az öltözetük +
a szőlőszedéshez kést, vagy metszőollót is vigyenek, és legyenek ezzel óvatosak!
 A borászat meglátogatása borász szakember bemutatásával - optimális esetben: a szőlő
ültetvény megtekintése, a szőlő feldolgozástól kezdve, a pincelátogatáson, palackozáson át a borászat teljes vertikumának megismerése
 Ha szüret idejére sikerül az időpontot egyeztetni, akkor lesz mód a must megkóstolására. Így a borász be tudja mutatni a szőlőre jellemző ízeket. Vannak olyan Pincészetek, melyek pasztörizálással tartósítják mustjuk egy részét, több féle szőlő fajtából. Ha
ilyen helyre megy a csoport látogatásra, a szüret idejétől függetlenül tudnak kóstolni,
és össze tudják hasonlítani, hogy mi a különbség a furmint, hárslevelű és muskotályos
mustok íze között!
3. rész
 Házi dolgozat elkészítése, a látottak, hallottak és a tapasztalatok alapján. A tanulók
forrásként megkapják a „képek és a kísérő szöveg” dokumentumot, vagy digitális
úton, vagy kinyomtatva.
 Dolgozat címe: pl. Tokaj-Hegyalja kincse
 Terjedelme A/4-es lap 2-3 oldal
 Tanári instrukciók a dolgozat felépítésével kapcsolatosan
 A dolgozatok értékelése a szaktanár javítása után osztályszinten
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Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:
 Helytörténeti ismeretek
 Hallott ismeretek fejlesztése
 Vizuális fejlesztés
 Memorizálás
 Szövegalkotás
 Elvontgondolkodás
 Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
 Logikus gondolkodás
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Tanítási óra – történelem-, magyar-, biológia, földrajz, osztályfőnöki
 Önképzőkör
 Történelmi-, helytörténeti, biológia, földrajz szakkör
 Tematikus helytörténeti-, biológia-, földrajz nap
 Történelem, biológia-, földrajz versenyre való felkészítő foglalkozás
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12. feladat
„Rekviem” Sátoraljaújhely egykori vendéglátóhelyeiért

Feladat: egyéni munka keretében Sátoraljaújhely XX. sz. elején működő vendéglátó helyeivel
ismerkednek meg a tanulók játékos fejtörő segítségével, keresztrejtvény formájában.
Sátoraljaújhelyre a XX. sz. elején pezsgő gazdasági élet volt jellemző, itt bonyolódott Zemplén vármegye pénz-, és áruforgalmának 70%-a. Az újhelyi vásárok voltak a leghíresebbek a
megyében, vonzásuk kiterjedt az ország egész ÉK-i részére, hatalmas tömegek mozdultak
meg ez időben Sátoraljaújhelyben. Az ideérkezőknek enni-inni-lakni is kellett valahol, és a
helyi lakosság létszáma is bőven meghaladta a 20.000 főt. Miután relatív gazdasági jólét volt
jellemző, így fizetőképes kereslettel is lehetett számolni. Ez ideális befektetői kedvet teremtett
többek között a vendéglátás területén vállalkozóknak. Irigylésre méltó mennyiségű és a különféle igényeknek megfelelően differenciálódott vendéglátás volt jellemző városunkra. A
keresztrejtvény egy töredékét dolgozza fel az egykori vendéglátóhelyeknek (szállodák, éttermek, vendéglők, kocsmák), remélve, hogy 1-1 helyszín, ill. név megragad a megfejtőkben, és
így talán nem tűnik el nyomtalanul a felejtés homályában.
Helyszín:
 iskolai tanterem
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 kinyomtatott feladatlapok, a tanulók létszámának megfelelően
 esetleg laptop, és projektor a megfejtés kivetítésére
Résztvevők: 8., 9., 10. osztály + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése: Bevezető gondolatok (történelmi háttér megvilágítása) 5-10 perc, a feladat elkészítésére szánt idő 10-15 perc, értékelés magyarázatokkal 10 perc.
Előkészítés:
 Célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 A keresztrejtvény kitöltésének módjának tisztázása
 A keresztrejtvény csak vízszintesen kitöltendő sorokból áll
 A megfejtést a vastagon szedett cellák fogják tartalmazni, mely egy tipikus karácsonykor fogyasztott étel neve lesz, mely nem hiányozhatott a helyiek ünnepi asztaláról
 A számok után az adott helyről kapnak a tanulók egy rövid ismertetést, majd a
csillaggal jelölt részben áll a fejtörő(k), mely segítségével kitalálhatják a megfejtést
 A résztvevők számára kinyomtatott feladatlapokat átadni
 A feladat elkészítésének idejében megállapodni
További ütemezés:
 Kitöltik a tanulók a keresztrejtvényt
 Közös értékelés, szaktanári irányítással és magyarázatokkal
 A „bevésést”, memorizálást segíti, ha az értékelés alatt az aktuális vendéglátóhelyek képeit kivetíti a szaktanár (nagy részük megtalálható a „Neves névtelenek”
projekt honlapján.)
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Keresztrejtvény – üres
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Keresztrejtvény – megfejtés
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A keresztrejtvényhez tartozó „fejtörők”:
1. Ez a Rákóczi utcai vendéglő nevezetes volt kassai és ungvári söréről, túlélte Trianont
és a második világháborút is.
*Az Antall-kormány a rendszerváltás utáni első magyar kormány volt. A kormány egy három
párti koalícióból állt: az MDF, a KDNP és az FKgP vettek részt benne. A pártok a nevük mellé választanak valamilyen logó-t, szimbólumot. Az MDF párt jelképe, szimbólumvirága volt
az a virág, amit most ki kell találnod!
*Egy tavaszi kehely alakú virágzattal rendelkező, több színben nyíló hagymás virágfajta. Tavasz közepén nyílik.
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2. Kazinczy utcai kocsma volt.
*Nevét egy foglalkozásról kapta: egyházzenész, templomban orgonáló-, éneklő személy
3. A mai Hotel König helyén állt.
* A szálloda elnevezésének első fele nemzetiségünkre utal, a második fele a „König” német
szó magyar megfelelője.
4. A Dózsa György út elején volt található az épület, ma a Sátorhegy Áruház van a helyén. Ez a szálloda és étterem sokáig a kispolgárok kedvelt törzshelyének számított.
Vele szemben egykoron a bérkocsik várakozó helye volt.
* A Római kori Birodalom egyik provinciája volt, melynek területe többek között a mai Magyarország nyugati felét foglalta magába.
5. Egykori Kazinczy utcai cukrászda neve, finom süteményei és kedvező árai miatt a városlakók előszeretettel látogatták.
*Jelző. Magyar történelmi fogalom, amely olyan egykori katonákra vonatkozik, akik az elvesztett a szabadságharcok után nem akarták, hogy a győztes ellenfél kivégezze, vagy börtönbe zárja őket, ezért ilyen módon próbáltak „eltűnni”.
6. A Felvidékről érkezők első pihenőhelyének számított a Rákóczi utca alján álló pompás
épület. A szálloda egykori épülete még mindig meg van, bár már nagyon rozoga állapotban. A földszinten üzletek vannak, az emeleti részek az enyészeté. A Penny Market-tel szemben találod.
* „Magyarország”, nem magyarul. Egy téves elmélet szerint az elnevezés arra utal, hogy:
„hunok földje”.
7. Ezt a szállodát a Fasorban, az állomáshoz közel nyitották meg 1907-ben. Sajnos az
épület már nem látható.
*Ausztria császárnéja, Magyarország és Csehország királynéja, Ferenc József felesége
volt. Az újhelyiek a szállodát gyakran a királyné keresztnevének magyaros becenevén hívták, a keresztrejtvénybe ezt a formát írd be! De a hivatalos neve természetesen a becézetlen forma volt.
8. A mai Halász Csárda épületben korábban is vendéglátóhely működött. A vendéglő a
kisvonatra várakozó utasok törzshelyének számított. (pár lépésnyire volt a kisvonat
megállója).
* Foglalkozás: hintóba fogott lovakat hajtó személy.
9. A mai városházával szemben álló épületben működött a város egyik legpatinásabb
szállodája. Kétszintes épület, alsó szintjén 4 ablak van középen egy nagy kapualj, felső
szintjén 6 ablak van, középső két ablak előtt szép kovácsoltvas erkély áll.
*A vadászat végét az ezen a hangszeren fújt dallam jelzi.
10. A vendéglő, melyben egykoron inkább az italfogyasztás volt jellemző a Kazinczy utcában volt található.
* Aphroditét kísérő egyik szent állat neve.
*A gyávaságáról híres állat.
11. Egykoron a Rákóczi utcában található kedvelt kocsma volt.
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*”A haza bölcse”.
12. A Hecskén, a Piac téren található vendéglőben lehetett kapni a XX. sz. elején a legjobb korhelylevest és halkocsonyát. Pepi néni még éjjel sem volt rest felkelni a vendégek kedvéért, ha bekopogtattak.
* Egészítsd ki a kipontozott részt ugyanazzal a szóval, mely az áruszállítás költségeire vonatkozik a középkori Magyarországon és a király bevételét képezte: korona… harmincad..., huszad…, út..., vásár..., komp… Ez lesz a megfejtés!
13. A vasútállomásnak 10 főnyi személyzettel dolgozó étterme nem csak az átutazóknak,
hanem városlakóinak is kedvelt helye volt, hisz híresen jóízűen főztek.
*Ma is így hívják az vasútállomások éttermeit.
*Restaurant régies becéző formája.
14. Nevezetes fogadó volt Újhely központjában a Wekerle téren (most Táncsics tér). Helyén épült fel 1922-ben a városi bérház és Városi Vigadó, ill. 1929-ben a Városi Színház és mozi.
*A fogadó nevének első része: jelző. A Szovjetunió hadserege. Szovjet-orosz mintára így
nevezték a Tanácsköztársaság idején felállított magyar haderőt.
Második része: Arany János Toldijában ez az állat „delel szomjasan”
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:






Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Elvont gondolkodás
Logikus gondolkodás

Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv
 Csorba Csaba: Sátoraljaújhely Városkönyve 750 év krónikája - könyv
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra
 Szorgalmi házi feladat (történelem)
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
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13. feladat
„Sátoraljaújhely, a mesélő város”- Javaslatkészítés a Városatyáknak
Interaktív idegenvezetés Sátoraljaújhelyben egyéni turisták számára – projekt munka
A projekt leírása:
 A XXI. sz. embere már egyre kevésbé tájékozódik útikönyvekből, ill. egyéb hagyományos nyomtatású kiadványokból. A PC-k, okostelefonok, és az internet világában
egyre jobban előtérbe kerül az információ ezen eszközök általi beszerzése. És, ha ez
így van, szolgáljuk ki a hozzánk érkező turistákat a kor elvárásainak megfelelően!
 A városvezetőknek javaslatot teszünk turisztikai célú pályázat felhasználására (a pályázat megtalálása az ő feladatuk!).
 Célunk, hogy a Sátoraljaújhelybe érkező vendégek, ne csak esetlegesen találjanak rá a
látnivalókra, rész-, vagy hiányos ismerettel távozzanak majd innen, hanem egy modern interaktív idegenvezetés segítségével kapjanak élményszerű, a kornak megfelelő
bemutatást Sátoraljaújhely múltjáról és jelenéről.
A megvalósítandó projekt végleges formája (a pályázat megvalósulása esetén) pl.:
a.) Okostelefon használatával: az adott látnivalókhoz GPS-s helymeghatározással jutunk
→ a helyszínre érkezve rövid telefonos ismertetés
b.) kültéri érintő képernyős monitorok az utcán a falban
c.) „beszélő” információs pontok
Feladat: Csoportmunka keretében, térkép segítségével, helyszínek bejárásával, kiadványok,
könyvek tanulmányozásával, internet használatával, stb. információgyűjtés.
Ezek alapján az interaktív városnézés megtervezése, kidolgozása. Lezárásul egy összefoglaló javaslat készítése a „Város atyáknak”.
Helyszín: informatika terem (min. 16 fős), számítógép, internet, nyomtató, projektor,
könyvtár (iskolai, városi), esetenként külső helyszín (a városnézés útvonalának, látnivalóinak, az interaktívan működő pontok meghatározásához).
Szükséges egyéb eszközök: Sátoraljaújhelyről szóló könyvek, dokumentumok, kiadványok, okostelefon (tanár-diák saját), vagy „profi” fényképezőgép
Résztvevők: 10., 11. tanulók önkéntes jelentkezéssel (12-16 fő) → 4 csoport/ 3-4 fő + 2-3
fő szaktanár (történelem-, informatika és, ha lehetséges, idegenforgalmi szakos) + rendszergazda
Feladat kivitelezése:10x45 perc
Felmerülő közvetlen költségek:
 helyi idegenvezetés 2 órás: kb. 10.000 Ft
 buszbérlés az idegenvezetéshez: min. 20.000 Ft
 belépők fizetése pl. :
- Kazinczy Ferenc Múzeum diákbelépő: 300 Ft/fő fotójegy: 500 Ft
Tárlatvezetés: Egy eltűnt vár nyomában - Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi Várhegyen: 1.000 Ft/csoport
- Börtön Múzeum diákbelépő: 300 Ft/fő fotójegy: 500 Ft
- Zemplén Kalandpark: libegőzés: 1.160 Ft/tanár; 960 Ft/diák (újhelyi
kedvezménnyel)
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Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 Célismertetés, érdeklődés felkeltés a téma megvalósításával kapcsolatosan
 A résztvevők kialakítanak a facebookon egy közös csoportot - a dokumentumok, információk átküldése érdekében
 Buszos-gyalogosvárosnézés helyi idegenvezetővel, vagy egy idegenforgalmi szakos
tanárral
További ütemezés:
 A megvalósítandó projekt végleges formájáról döntés - módszer pl. brainstorming
technikával.
(Nem szükségszerű, hogy 1 kivitelezést válasszanak, de hangsúlyozni kell, hogy ellenkező esetben ez többletmunkát jelent majd, viszont a javaslattételnél nagyobb az
esély, hogy valamelyik elnyeri a „Városatyák” tetszését. Ha többféle módszerrel dolgoznak, az többféle fejlesztési lehetőséget nyújt a diákok részére).
 a helyszínek meghatározása (város ismételt bejárása)
 team-ekre bontás, önkéntes alapon
 a helyszínek szétosztása a teamek között (3-4 fő)
 az idegenvezetés szövegének megírása team-enként (informatika terem, Word dokumentum, a szövegeket átküldik egymásnak facebookon) - csoporton belül a diákok
együtt, munkamegosztásban dolgoznak, melyet ők irányítanak
 a szövegek kontrolja – javítás - egész osztály részvételével (projektoros kivetítés)
 végleges szöveg rögzítése írásban (az összes szöveget felteszik a facebook csoportba,
majd innen történik a végső mentés egy Word dokumentumba)
 nyomtatás
 képanyag összeállítása a.) és b.) verzió számára (a csoport tagjai által készített, ill., internetnetről lementett képek)
- kontroll az összes résztvevő részvételével (projektoros kivetítés)
- a kiválasztott képek mentése egy mappába
- egy külön dokumentumba rögzíteni a képek és a szövegek összefüggését
 szövegek hangi rögzítése a diákok részvételével - a.) és c.) verzió
- kontroll az összes résztvevő részvételével
 A végére valamilyen marketingfogás kitalálása (pl. nominális csoport módszer), amivel emlékezetessé válik ezt a városismertetést és valami kézzelfoghatót (emlékeztetőt)
is magával visz a turista a programról!
pl.: Az utolsó állomásnál teszt kitöltése (érintő képernyő) a látottakkal kapcsolatosan
→ helyes → ajándék automatából kap pl. egy újhelyi kulcstartót, vagy hűtő mágnest
stb.
Feladat ezzel kapcsolatosan: teszt összeállítás
 Javaslat elkészítése a város vezetői számára - turizmust érintő pályázatokból megvalósítás
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:






Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Vizuális fejlesztés
Technikai ismeretek
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Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek
Kooperatív munka
Közösségépítés
Felelősségvállalás
Kreatív gondolkozás

Ajánlott források:
 Látnivalók Magyarországon VendégVáró Útikönyvek Well-Press kiadó – könyv
 Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében VendégVáró Útikönyvek Well-Press
kiadó – könyv
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság– könyv
 Takács Norbert: Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon – könyv
 Takács Norbert: Sátoraljaújhely képeslapokon – könyv
 Sátoraljaújhely látnivalók, nevezetességek:
https://www.telepules.com/satoraljaujhely/turizmus.html
http://satoraljaujhely.utisugo.hu/latnivalok
http://satoraljaujhely.kornyeke.hu/latnivalok-programok
http://satoraljaujhely.varosom.hu/latnivalok/kulturalis-intezmenyek/Varoshaza14.html
http://www.satoraljaujhely.hu/
 Sátoraljaújhelyi Települési Értéktár:
http://www.satoraljaujhely.hu/index.php/satoraljaujhelyi-telepulesi-ertektar
 Sátoraljaújhely köztéri művészeti alkotások
https://www.kozterkep.hu/artpieces?city_id=531
 Műemlék objektum adatbázis
http://www.muemlekem.hu/muemlek?helyseg_nev=S%E1toralja%FAjhely
 Sátoraljaújhely - épületek, utcák, terek-képek
http://www.rfmlib.hu/digitkonyvtar/dok/borsodi_kepeslapok/satoraljaujhely/epuletek/arles
_gallery/index2.html
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 történelem, földrajz óra - szorgalmi
 történelem-, helytörténeti szakkör
 versenyre való felkészítő foglalkozás (történelmi, helytörténeti, idegenforgalmi vetélkedők) pl. Fényes Újhely, fényes Zemplén idegenforgalmi vetélkedő
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14. feladat
A búcsú és emlékezés helyei
Feladat:
Helyszín bejárás, kompetens személyek előadása nyomán feladatlap kitöltése.
Cél: hallott és látott információk segítségével megismerni és elsajátítani a zsidó-, és kereszténytemetők, temetkezési szokások, jelképek általános ismereteit, helytörténeti sajátosságait,
emlékeit.
Helyszín:
1. Az információk megszerzése érdekében a „régi és az új” zsidótemető, és kereszténytemető meglátogatása (2-3x45 perc)
2. Feladatlap kitöltése (45 perc):
a.) otthon
b.) tanórán számítástechnika teremben, egyénileg
3. Értékelés: számítástechnika teremben
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 Az igazgató személyesen, vagy írásban felkéri az adott témák bemutatására a résztvevő külső személyeket, ill. a helyszínek bejárására (filmkészítésre, az előadások rögzítésére) engedélyt kér
 Feladatlap: kétféle formában kaphatják meg a diákok:
 kinyomtatva
 digitális úton (pl. e-mailben, facebookon, vagy pendrive-ra mentve), így, bővíthetővé válik, a kitöltött tartalomhoz fog alakulni a feladatlap
 Értékelés: számítástechnika terem, interaktív tábla, vagy számítógép+projektor
Résztvevők:
 7., 8. teljes osztály (pl. egy „tematikus helytörténeti nap” szervezésével, mely többek
között alkalmat nyújtana a fenti látogatások lebonyolítására, majd egy következő történelem órán a feladatlap kitöltésére)
 7., 8. osztály (önkéntes jelentkezéssel tanórán kívüli szorgalmi feladatként)
 + 1 fő szaktanár
Ha a helyszínbejárásnál filmezést is beterveznek:
+ 1 fő segítő tanár, vagy iskolai rendszergazda, technikus
vagy pl. helyi TV felkérése, bevonása, - lehet, hogy nekik is érdekes téma lehetne az
egyházi témájú műsorukhoz
 „külső” közreműködők: 1 fő zsidótemető gondnoka, 1 fő pl. római katolikus pap, 1 fő
keresztény temető gondnoka

Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 valamilyen jutalom „kitűzése”: pl. tantárgyi 5, szaktanári dicséret, stb.– ennek „elnyerésének” feltételeinek tisztázása
 A szaktanár az igazgató „előkészítő felkérése” után felveszi az érintett „külső személyekkel” a kapcsolatot: egyeztetés a témáról (eredményes megoldás az adott személynek átadni a kitöltendő feladatlap azon részeit, melynek az ismereteit ő fogja kifejte247

ni), elvárásokról, az érintett tanulócsoport előismereteiről, a látogatás tervezett idejéről
és időtartalmáról.
 A szaktanár felkészül a helyszíneken tisztázandó ismeretekből (listát készít) -, hogy a
látogatásoknál „mederbe és irányba” tudja tartani - kérdéseivel - az ismertetést, bemutatást
További ütemezés:
 Megfigyelési szempontok megbeszélése a tanulókkal
 A helyszínek meglátogatása előtt a tanulókkal tisztázni az elvárt viselkedést, és öltözködést (kiemelt figyelemmel a zsidó temetőkre).
 A helyszínek meglátogatása (időben lehetőleg egymáshoz közeli időpontokban, hogy
az új ismeretek frissek, rendezhetőek legyenek). A szaktanár finoman irányítja az információkat… Minden helyszín meglátogatásnál legyen lehetőségük a diákoknak kérdéseket feltenni.
 Feladat lapok kitöltése (formai, tartalmi elvárások tisztázása)
Az utolsó látogatás után a lehető legkorábban kell ezt a fázist lebonyolítani.
- Otthoni feladatvégzés esetén: feladatlapok eljuttatása a diákokhoz digitálisan
(visszaküldés ideje pl. másnap 20 óráig a szaktanár e-mail-jére), ha szükséges kinyomtatva kell átadni
- Iskolai kitöltés:
a.) Történelem órán, számítástechnika teremben digitális „átküldéssel” minden
tanuló gépére küldeni - helyszínen töltik ki
b.) Kinyomtatott feladat lapokat a szaktanár történelem órán tölteti ki a tanulókkal.

Feladatlap
1. Írd be a táblázat megfelelő oszlopába a temetkezéssel kapcsolatos válaszaid számát!
Vannak olyan megállapítások, amelyik mindkét kategóriára érvényesek!
Hagyományos zsidó temetésekre jellemző

Hagyományos keresztény temetésekre
jellemző

1. 1963-ig az egyház tiltotta a hamvasztást, azóta azonban már nem ellentétes a vallás tanításával.
2. Az egyház három, egyre terjedelmesebb gyászidőszakot ír elő:
 Az első periódus a temetés utáni első hét napot jelenti. Közvetlen rokonok tartják.
 A második periódust temetést követő harmincadik napig tart. Ezzel zárul a rokonokért
viselt gyász ideje, kivéve az anya, apa, gyermek.
 A harmadik időszakot az anya, apa, gyermek folytatja, a halálozás napjától tizenkét hónapon át.
Az év elteltével tilos bármit tenni, ami a gyász folytatását jelentené.
3. A gyász ideje alatt tartózkodni kell a testi és lelki örömöktől.
4. A gyász jeleként megszaggatják ruháikat a temetésen.
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5. A gyász időtartamára nincs kötelező előírás, általában hat héttől egy évig terjed, a közvetlen hozzátartozók számára, attól függően, hogy mennyire közeli rokonságba álltak az elhunyttal. Nincs hivatalos vége a gyászidőszaknak.
6. A temetést követően a gyászolók első étkezésük alkalmával nem ehetik saját ételeiket. A
szomszédoknak, a barátoknak vagy a rokonoknak kell ellátniuk őket. Hagyományosan
kemény tojást is adnak ilyenkor, a gyász és a részvét szimbólumát. A tojás gömbölyűsége
az élet folyamatosságát jelképezi, s azt sugallja, hogy a kétségbeesést megújhodás és
öröm követi.
7. A halott elhamvasztása kifejezetten tilos, soha semmilyen körülmény között nem elfogadható.
8. A halál évfordulóin szokás gyászmisét mondatni az elhunyt emlékére
9. A halott ruházata az elhunyt legjobb, a temetéshez illő ünneplő ruhája
10. A gyászruha színe Európában mindenütt fekete
11. A haldokló mellett imádkoznak, Bibliát olvasnak, a virrasztóban egyházi éneket énekelnek
12. A temetés előtt a család nevében, és helyett a halott testét egyházi személyek megmosdatják, majd felöltöztetik
13. A lehető leghamarabb, lehetőleg 24 órán belül eltemetik halottaikat.
14. A temetést un. „halotti tor” követi. Itt a gyászoló család megvendégeli a temetésen megjelenteket, és együtt emlékeznek az elhunytra.
15. A halott ruházata fehér vászonból készített ingszerű ruhadarab, vászon fehér övvel és
sapka
16. A halott koporsója általában egyszerű gyalulatlan fából készül
17. A temetés alatt a koporsó lehet zárt, vagy nyitott
18. A temetés során sok esetben a közvetlen hozzátartozók, és a legjobb barátok a kezükben
viszik az elhunyt koporsóját, ezzel is mutatva a tiszteletet.
19. Hagyományosan a házastársakat, esetleg gyermekeiket egy sírba temetik (nincs erre vonatkozó korlátozás).
20. A temetés módjától függ (hamvasztás-urnás temetés, vagy koporsós), hogy mikor van a
temetés, erre nincs előírás. Általában igyekeznek minél hamarabb megadni a halottnak a
végtisztességet. Általában ez egy hét.
21. A temetés előtt összegyűlnek a gyászolók az elhunyt otthonában vagy egy teremben,
vagy akár a sírnál, hogy zsoltárokat mondjanak és beszéljenek az elhunyt érdemeiről.
22. Hagyományosan egy sírba egy testet tesznek
23. A temetés alatt a koporsó zárt.
24. Virágot vinni illik a temetésre. A közvetlen hozzátartozók általában koszorút készítettnek.
25. A halottat, ha otthon hunyt el, a közvetlen hozzátartozói mosdatják meg és öltöztetik fel.
26. Virágot vinni a temetésre nem illik, mindenki elhelyez egy kavicsot a síron
27. A koporsóra vonatkozóan nincsenek előírások. Jellemzően igyekeznek a hozzátartozók
anyagi helyzetüktől függően a legszebb koporsót kiválasztani.
28. Az elhunytakról való megemlékezés napja a halottak napja (november 2.). Erre az alkalomra rendbe teszik, feldíszítik a sírt, a család tagjai általában együtt látogatják meg az
elhunyt hozzátartozó sírját, amely mellett rövid imát mondanak, és virágot helyeznek el.
29. A halottat kelet felé tekintve teszik a sírba. Ha megállunk egy sírkő előtt, akkor arcunkat
a halottal azonos égtáj felé fordítjuk.
2. A zsidó és keresztény temetőkben látottak alapján hasonlítsd össze a sírkövekre írt feliratok taralmát, és szimbólumait!
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3. A zsidó, vagy a keresztény temetőben láttál-e nagyobb rendezettséget (ápolt sírok, a
gyomok, futónövények eltávolítása)? Miből adódik a különbség?
4. Húzd alá, hogy kik voltak „kortársai” Teitelbaum Mózes újhelyi rebbének!
Móra Ferenc Széchenyi István
Thököly Imre
Arany János Esze Tamás
Bismarck
Kazinczy Ferenc
I. Lipót
Hitler
Petőfi Sándor
I. Ferenc
Zrínyi Ilona IV. Károly Batthyány Lajos
Deák Ferenc
II. Rákóczi Ferenc
Kossuth Lajos
Dózsa György
XIV. Lajos
5. Miért nevezték „csodarabbinak” Teitelbaum Mózest?
6. Manapság milyen módon kérhető a rabbitól, hogy teljesítse kívánságunkat (akár keresztényekét is)!
7. Hogy került kapcsolatba Kossuth Lajos a rabbival?
8. Miért kapaszkodott fel a rabbi minden pénteken délután a Sátor-hegy tetejére?
9. Teitelbaum Mózes csodarabbi ajheljének közelébe miért alakítottak ki mikvét (rituális
fürdőt)?
10. Gyakran látjuk, hogy zsidó zarándok csoportok érkeznek a rabbi sírjához. Milyen időpontokhoz, vagy alkalomhoz köthető érkezésük?
11. Milyen öltözködési szabályokkal lehet ezt a zsidó temetőt meglátogatni?
 A tanulók kitöltött feladatlapjait kinyomtatja a szaktanár, egyénenként értékeli, ha
szükséges javítja, kiegészíti, és a végén rövid összegző értékelést ad (max. 1 hét).
 A kitöltött feladatokból egyenként kigyűjti a legjobb válaszokat + a válaszadó tanuló
nevét, és az elkészíti az értékelő óra dokumentumát: Digitálisan kivetített feladatlap +
„beúszó” válasz.
 Záró tanóra a témával kapcsolatosan – értékelés – az érintett összes diák részvételével,
számítástechnika teremben.
Lebonyolítás:
 A kinyomtatott, javított feladatlapot visszakapják a tanulók
 Az üres feladatlap kivetítése
 A feladatlap közös kitöltése „szóban” - A legjobb válaszadó tanuló megszólítása, ő válaszolja meg az adott feladatot
 Ez után a tanár „beúsztatja” a választ (lehetőleg szó szerint idézve → sikerélmény a válaszadónak + vizuális rögzítés a résztvevő tanulóknak), ha szükséges
tanári kiegészítéssel
 Rövid összegző tanári értékelés, melyben a dicséret domináljon
 A „beígért jutalom kiosztása”
Utómunka: ha készültek a látogatás során filmfelvételek.
Készítési módtól függően (saját készítésű, vagy helyi TV) max. 40 perc hosszúságban
el kell készíteni a filmet, önként jelentkező diákok közreműködésével. A filmrészleteket alánarrált szövegek kötik össze. Ez a film továbbiakban jól használható szemléltetőanyag lesz a témával kapcsolatosan. Így 2x 45 percre csökkenthető a téma teljes feldolgozása, lebonyolítása. Ez beleférhet tanítási órákba is.
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Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:












Vallástörténelmi ismeretek
Helytörténeti ismeretek
Általános műveltség-, intelligenciafejlesztés
Szövegalkotás
Hallott ismeretek fejlesztése
Memorizálás
Vizuális fejlesztés
Elvont gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek

Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság– könyv
 http://zsido.com/fejezetek/a-temetes-es-temeto-szabalyai/
 http://zsido.com/zsido-temeto-szentsegerol/
 https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/szombathelyi_zsido_temeto - Ahová illetlenség
koszorút vinni
 https://hu.wikipedia.org/wiki/Teitelbaum_M%C3%B3zes_(%C3%BAjhelyi_rebbe)
 http://acenter.hu/Regi-zsido-temeto-izraelita-temeto-satoraljaujhely-8100/
 http://www.zempleninfo.eu/index.php/hu/zemplen/kalandozas-zemplenben/item/99zsido-temeto-a-csodarabbi-sirja
 https://www.szabadfold.hu/cikk?12915 - Csodarabbi vonzásában
 https://www.youtube.com/watch?v=N4gl7BZiI8w - Zsidó temetkezés
 https://archivum.vasarnap.ujszo.com/vasarnap/2003044/a-vasarnap-temaja/temetes-esgyasz-az-egyes-kulturakban
 http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/59.html - A haláltól a torig
 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/
pages/monografia_3/011_c_szokastemetkezes.htm
 http://etikettiskola.hu/blog/temetes-es-megemlekezes-etikett/
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra (film alapján)
 Tematikus helytörténeti nap
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelem, helytörténeti versenyre való felkészítő foglalkozás
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15. feladat
Beszédes adatok Sátoraljaújhely viharos időszakából
Feladat: egyéni munka keretében a sátoraljaújhelyi zsidóság számarányának változásainak
vizsgálata a történelmi összefüggések tükrében
Helyszín:
 a munka kutatást igényel, ezért a diákok elsősorban otthon végzik el az elemzést
 számítógéppel, vagy internettel nem rendelkező diákoknak az iskola nyújt erre lehetőséget egy informatika (internettel rendelkező) teremben
 a kutatás egyéb szinterei: könyvtár (iskolai, városi),
 az elvégzett feladat megbeszélésre, értékelése informatika terem, számítógép, projektor
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 Ha a nyomtatott források kevés számban állnak rendelkezésre, a témához tartozó aktuális információkat fénymásolja a szaktanár, és szkennelve, vagy kinyomtatva biztosítsa a tanulóknak (pl. Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv
500-501. oldal).
 Feladatlap: kétféle formában kapják meg a diákok:
 kinyomtatva: az 1. feladatot ezen kell elkészíteni mindenkinek (ha számítógép segítségével készítenék el, a gép gondolkodna helyettük (a feladat megoldás másodlagos
funkciója: matematikai-, elemző képességek fejlesztése), majd a feladat érékelése
rész után lehet ezt az informatikai ismeretet megtanítani számukra)
 digitális úton (pl. e-mailben, facebookon, vagy pendrive-ra mentve), így, a tanulók
beírása alapján a cellák nagysága a tartalomhoz fog alakulni – 2. feladat
Résztvevők: 10., 11. osztályos tanulócsoport (önkéntes jelentkezéssel tanórán kívüli szorgalmi feladatként) + 1 fő szaktanár (esetleg 1 fő informatika szaktanár az értékelő foglalkozást követően, ha a diákok még nem tanulták a diagramkészítést számítógéppel)
Feladat kivitelezése: a pedagógus az résztvevők képességeit, leterheltségét, szabadidejét,
egyéni sajátosságait figyelembe véve határozza meg a feladat elkészítésére szánt időt.
Ajánlás: 1-2 hét-egyéni ütemezésben + 1x45 perc értékelés az iskola informatika termében
+ esetlegesen 1x45 perc diagramkészítési ismeretek számítógéppel






Előkészítés:
célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
valamilyen jutalom „kitűzése”: pl. tantárgyi 5, szaktanári dicséret – ennek „elnyerésének” feltételeinek tisztázása
A résztvevők számára kinyomtatott, ill. digitális formában átadni a feladatlapot, ill.
ajánlott forrásokat is megosztani
formai elvárásokat tisztázni
a feladat elkészítésének határidejében megállapodni
További ütemezés:
 a pedagógus a feladat elkészítése alatti időszakon belül folyamatosan tartja a kapcsolatot a diákokkal. Ha elakadást, félreértelmezést, stb., tapasztal, átsegíti a tanulót a problémán.
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 A határidő lejárta után a tanulók eljuttatják (e-mail-en, vagy facebookon - 2. feladat), ill. átadják (1. feladat), a szaktanárnak a kidolgozott feladatlapokat
 pedagógus +1 példányban lementi, ill. a 1. feladatlapot fénymásolja (az értékelés
első fázisában a tanuló először a javítatlan példányt kapja vissza)
 szaktanár elvégzi az értékelést a második példányon, javítja, kiegészíti a hiányosságokat, és a feladatlap végén írásos rövid összefoglaló értékelést is nyújt
 a szaktanár felkészül az értékelésre: elkészíti az összesített értékelését a feladat
megoldásokkal kapcsolatosan (a hangsúly a dicséreten legyen→ a tanulók plusz
munkát végeztek, a szabad idejük terhére), kigyűjti a legjobb megoldásokat (névvel, hogy az értékelő órán őket szólaltassa meg)
 értékelés, megbeszélés, az összes résztvevővel az iskola informatika termében
- a feladatlap kitöltésének összesített, általános értékelése a szaktanár által
- minden tanuló visszakapja a javítatlan példányát
- a feladatonként az értékelés a legjobb megoldásokat nyújtó tanulók megszólításával történik
- az egyes pontokhoz bizonyára szükség lesz tanári magyarázatokra, kiegészítésekre
- a tanulók megkapják a javított példányukat – ezt tanulmányozzák – kapjanak lehetőséget a kérdezésre, ha valamit nem értenek a javításból
 jutalmazás: mindenki kapjon szóbeli dicséretet, ha nem is tökéletesen, de láthatóan
időt áldozva dolgozott a feladatlapon. A beígért jutalmat kapják meg azok a tanulók, akik az előzőekben tisztázott feltételeket teljesítették.
 Ha igénylik a tanulók (és még nem tanulták) 1x45 perc diagramkészítés informatikai szaktanár segítségével → az 1. feladatra számítógéppel

FELADATLAP
Bevezető gondolatok - előzmény: A zsidó népesség a 17. sz. elejétől kezdett megtelepedni Tokaj-Hegyalján, többségük Sziléziából, Cseh-és Morvaországból vándorolt be. Tartós jelenlétük a 18. sz-i összeírások alapján bizonyítható. 1770-ben a zsidóság még csak 2-2,2 %-át tette
ki a hegyaljai régió összlakosságának. Az 1770-es évek geopolitikai változásai, a mind gyakoribbá váló kelet-európai pogromok miatt beindult a lengyel és galíciai zsidóság tömeges bevándorlása Magyarországra, főleg a határ menti vármegyékbe.
Feladat:
1. A táblázat első három oszlopában megjelölt adatok segítségével mutasd be a zsidó lakosság létszámának alakulását vonaldiagramon, a sátoraljaújhelyi lakosságon belüli
arányát (megoszlását) oszlopdiagramon!
Vonj le következtetéseket az elkészített diagramok segítségével! Jelöld a 4. oszlop celláiba az előző időszakhoz viszonyítva a növekedést (↑), ill. a csökkenést (↓) a megfelelő jelekkel!
2. Keress történelmileg alátámasztott magyarázatot (pl. törvény, gazdasági-, vagy történelmi esemény, stb.) a zsidóság számarányának változására, és írd be az utolsó oszlop
celláiba!
A ZSIDÓSÁG SZÁMARÁNYA SÁTORALJAÚJHELYBEN
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év

fő

össz.
lakosságon
belüli
arány
(%)

előző időszakhoz
viszonyítva
↓ ↑

-

1840

1125

17,8

1880

3983

35,4

1910

5730

28,7

1920

6445

30,5

1930

4690

25,4

1941

4160

22,6

1944
június

0
(nem
mérhető)

0
(nem
mérhető)

1945

250

1,3

A zsidóság számarányának változásának történelmi indokai!

0
0
(nem
1957
(nem
mérmérhető)
hető)
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:
 Helytörténeti ismeretek
 Szövegértelmezés
 Szövegalkotás
 Vizuális fejlesztés
 Elvont gondolkodás
 Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
 Matematikai gondolkodás
 Logikus gondolkodás
 Informatikai ismeretek
Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv
 Dankó Istvánné: Adalékok és emlékek Sátoraljaújhely zsidóságának XX. századi történetéhez- – könyv
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Zsidótörvények 1790-1946 - teljes szöveg
Zsidótörvények 1790-1946 - Szemelvények
http://regi.sofar.hu/hu/book/export/html/13264
Március 31.: Eötvös József felszólal a zsidók emancipációja mellett (1840)
http://helsinkifigyelo.blog.hu/2017/03/31/marcius_31_eotvos_jozsef_felszolal_a_zsidok_ema
ncipacioja_mellett
Roóz Zoltán: A magyar zsidóság rövid története 1840-től a zsidótörvényekig
http://www.danielcsoport.hu/
az oldal keresőjébe a cím↑
1840. évi XXIX. törvénycikk a zsidókról
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5225
Tokaj-hegyaljai zsidó borkereskedők és bortermelők
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/tokaj_hegyaljai_zsido_borkereskedok_es_bortermelok
/
Hosszú idősoros nemzetiségi adatok- A zsidó népesség száma településenként 1840–1941
(1993)
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_hosszu_idosoros_nemzetisegi_adatok/
A tőkés fejlődés nemzetiségi háttere a kapitalizmuskori Magyarországon
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/nemzetisegek_a
_tortenelmi_magyarorszagon/pages/015_a_tokes_fejlodes.htm
A magyarországi zsidók a számok tükrében
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_magyarorszagi_zsidok_a_szamok_tukreben/
Az izraelita felekezet (1919–1944)
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/256.html
1941 — Elszabadul az erőszak
http://zsido.com/fejezetek/1941-elszabadul-az-eroszak/
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem (a feladat 1. 2. része)-, matematika tanítási óra (csak a feladat 1. része)
 Történelem-, matematika szorgalmi feladat (ld. előzőek szerint)
 Önképzőkör (ld. előzőek szerint)
 Történelem-, helytörténeti szakkör (ld. előzőek szerint)
 Történelem, matematika versenyre való felkészítő foglalkozás (ld. előzőek szerint)
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16. feladat
Sátoraljaújhely a történelem „hullámvasútján” (XX. sz.)
Projekt munka
Feladat: A tanulók csoportmunkában dolgozzák fel Sátoraljaújhely XX. sz.-i helytörténetét
Helyszín:
 Iskola informatika terme, ill. Otthon is folytathatják a kutató munkát internet segítségével
 Számítógéppel, vagy internettel nem rendelkező diákoknak az iskola nyújt erre lehetőséget egy informatika (internettel rendelkező) teremben
 A kutatás egyéb szinterei: könyvtár (iskolai, városi),
 Az elvégzett feladat megbeszélésére, értékelésére informatika terem interaktív táblával, vagy tanterem+ laptop+ projektor
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 A szaktanár a témához tartozó aktuális forrásokat, információkat fénymásolja, vagy
szkennelje, és kinyomtatva, vagy interneten „átküldve” biztosítsa a tanulóknak (pl. Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv Várostörténet 453-455. oldal).
 A csoportok a feladatukat: kétféle formában kaphatják meg: kinyomtatva, vagy interneten „átküldve”
Résztvevők: 10.,11. osztályos tanulócsoport + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése: a pedagógus az résztvevők képességeit, leterheltségét, szabadidejét,
egyéni sajátosságait figyelembe véve határozza meg a feladat elkészítésére szánt időt.
Ajánlás: 2x45 perc bevezető óra, feladatok elosztása, korismertetés, 1 hét a csoportok tanórán kívül dolgoznak, egyéni ütemezésben + 2x45 percben a csoportok a választott módon
bemutatják „korszakukat”, értékelés
Előkészítés:
 célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 valamilyen jutalom „kitűzése”: pl. tantárgyi 5, szaktanári dicséret – ennek „elnyerésének” feltételeinek tisztázása
 Csoportok kialakítása (2-3 fős, az osztály létszámától függően – ajánlott a heterogén
csoportképzés)
 A feladatok kiosztása kinyomtatott, ill. digitális formában a csoportok között (ajánlott,
hogy a csoportok összetételét figyelembe véve ezt a részt a szaktanár irányítsa, „címkézetten” szétosztani). 1 korszak- 1 csoport!
 A csoportok önállóan dönthetnek, hogy milyen módon fogják a témájukat bemutatni:
pl. előadás, előadás PPT-vel, film bejátszás, szerepjáték, stb. Érdemes felhívni a figyelmet, hogy a bemutató foglalkozáson, lehetőleg a csoport összes résztvevője aktívan vegyen részt.
 A résztvevők számára kinyomtatott, ajánlott forrásokat is megosztani
 A feladat elkészítésének határidejében megállapodni
További ütemezés:
 A csoportok a bevezető információk után az iskolában kezdik elkészíteni a feladatukat, majd saját ütemezéssel a meghatározott ideig elkészítik
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 A pedagógus a feladat elkészítése alatti időszakon belül folyamatosan tartja a kapcsolatot a diákokkal. Ha elakadást, félreértelmezést, stb., tapasztal, átsegíti a tanulókat a problémán.
 A határidő lejárta után minden csoport bemutatja a „munkáját”, ismerteti a „korszakát”.
 A csoportok bemutatói a kronológiát követve történjenek
 Közös értékelés, tanári összegzés
 Jutalmazás
Szétosztandó feladatok:
1. XIX-XX. sz. fordulója
A lakosság létszámának változása, és okai
A városban lévő foglalkozások csoportosítása, a megoszlási arányok kiemelésével
A város gazdasági jelentősége, jellemzői
Szőlőtelepítés a filoxéra által kipusztított területeken
Gyáripar megjelenése
A városi-infrastruktúra fejlődése
Város építészeti arculatának átalakulása
2. I. világháború
Beteg megfigyelőállomás - újhelyi hadikórházak
A háború veszteségei
3. Őszirózsás forradalom
Előzményei, kiváltó okai elsősorban a városra vonatkozóan (milyen tényezők jelezték
a feszültséget)
Tanácsköztársaság
Intézkedései, és eseményei Sátoraljaújhelyben
Milyen következményei lettek volna a városra nézve, ha tartósan megmarad a Tanácsköztársaság teljes országos szesztilalma
4. Trianoni békediktátum következményei a város életére
5. A Két világháború közötti legfontosabb –a város fejlődését befolyásoló – fejlesztései
A gazdasági élet jellemzői a városban: kereskedelmi-, és bankélet, mezőgazdaság,
közlekedés, vendéglátás, idegenforgalom
Bécsi döntés
6. Második világháború
Következmények és hatások 1944 novemberéig
Börtönlázadás
A zsidó polgárságunk megsemmisülése
1944 november - a háború eléri Sátoraljaújhelyt, következményei
7. Államosítás Sátoraljaújhelyben
1950 – a megszűnő önálló Zemplén megye következményei a város életére
Urbanizációs folyamatok gátjai
Munkahelyteremtés eszközei, fajtái, eredményei
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8. 1960-1980 Jelentősebb szövetkezetek, vállaltok, gyárak stb., foglalkoztatottság alakulása és megoszlása
A szocialista tervgazdálkodás sajátosságai
Újhelyi közintézmények helyzete
Élet a szocializmusban
9. 1990 utáni időszak helyzetképe, eseményei, a munkanélküliség okai - jellemzői, lakosság számának alakulása
Megszűnő, „átalakuló”- túlélő vállalatok
Szupermarketek megjelenése és következményei
Infrastruktúra alakulása
Városkép formálódása
-o10. 2018. (ill. a projekt elkészítésének éve) helyzetkép
Gazdaság (ipar: gyárak, üzemek, mezőgazdaság, szőlő és bor, kereskedelem, vendéglátóhelyek- idegenforgalmi fogadóhelyek, stb.)
Közintézmények (egészségügy, oktatás stb.)
Infrastruktúra
Lakosság száma, foglalkoztatottság
Megvalósult beruházások
Városkép
Jövőkép
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:










Történelmi-, helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Elemző gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek
Társas/szociális kompetenciák
Döntés, felelősség vállalás

Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv
 Csorba Csaba Sátoraljaújhely városkönyve - könyv
 Dankó Istvánné: Adalékok és emlékek Sátoraljaújhely zsidóságának XX. századi történetéhez- – könyv
 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/magyarorszag_trianoni_hatarainak_kituzese/
 http://regi.sofar.hu/hu/book/export/html/13264
 http://www.orvostortenelem.hu/tankonyvek/tk05/pdf/3.8.3/2004_188_189_kiss_gabor_megfigyeloallomasok_es.pdf
 https://mult-kor.hu/az-amerikainal-is-szigorubb-volt-az-1919-es-magyar-szesztilalom20160321?print=1
 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/modernizacios_hianyossagok_tokaj_a_rendsze
rvaltas_elott/
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Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra, vagy szorgalmi feladat
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
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17. feladat
Sátoraljaújhelyi szobrok és sorsuk
Feladat: Egész osztályt érintő házi feladatként egyéni kutató munka keretében ismerkednek
meg a tanulók Sátoraljaújhely XX-XXI. sz.-i szobraival és köztéri alkotásaival. Cél, hogy a
Sátoraljaújhelyben tanuló diákok ne csak elhaladjanak az alkotások előtt, melyekkel a város emléket kívánt állítani 1-1 kiemelkedően fontos személynek, vagy eseménynek, hanem
tudatosuljon bennük jelentőségük, lássanak bele a történetükbe. Ezzel helytörténeti ismeretük és általános műveltségük is bővül.
Helyszín:
 A feladat kutatással, információgyűjtéssel kapcsolatos részét a tanulók a városi-, és iskolai a könyvtárban, ill. otthon végzik internet segítségével. A számítógéppel, vagy internettel nem rendelkező diákoknak az iskola nyújt erre lehetőséget egy informatika
teremben.
 A szaktanár a szükséges információkat szintén interneten keresztül (pl. facebook) küldi meg a tanulóknak (képek táblázat), ill. itt tart a kapcsolatot a feladattal végzés alatt
 Városbejárás
 Szakterem (az idővonal elkészítésére)
Résztvevők: 8., 9., 10. évfolyamos osztályok + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése: Házi feladat
Feladat: 1. A képekről a megadott instrukciók alapján (táblázat fejléce tartalmazza) információgyűjtés.
2. A szaktanár által elkészített idővonalra elhelyezni a szobor keletkezésének évét és
képét.
A pedagógus a résztvevők képességeit, leterheltségét, szabadidejét, egyéni sajátosságait figyelembe véve határozza meg a feladat kutatásra szánt időt. Ajánlás: max. 1 hét
Előkészítés:
 Célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan.
 Csoport kialakítása interneten (pl. facebook)
 A képek szétosztása, minden tanuló mond 1-29-ig 1-2 db számot (képek számozását
jelenti).
 A feladatlap feltöltése a csoportba, kitöltésével kapcsolatosan tanári instrukciók megadása
További ütemezés:
 A tanulók forrásokat elemezve, az adott fénykép hátterének utána járva kitöltik a csoportba feltöltött feladatlap megfelelő celláit.
 Tanári ellenőrzés, ill. esetleges korrekció után minden tanuló felkészül a „szobrából”
 2x45 perces óra keretében (óracserével megoldható) városnézés-szobornézés
 a szaktanár megtervezi az útvonalat
 minden tanuló bemutatja a „szobrát/szobrait”, mint egy idegenvezető
 Visszaérkezve az iskolába a tanár által előkészített idővonalon elhelyezik a tanulók a
szobrok képét.
260

Idővonal „sorsa”: Dekorációul is használható az idővonal pl. osztályteremben, történelmi
szakteremben
Feladatlap
Szobor,
vagy
köztéri
alkotás

Alkotó neve,
alkotás éve

Történet (az ábrázolt személy, ill. alkotás bemutatása,
helytörténeti jelentősége)

↓

↓

neve

neve

↓
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Bemutatásra kerülő szobrok, alkotások:

1.

5.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

11.
10.
9.
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13.

14.

12.

16.

15.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

20.

26.

24.
25.

27.
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29.
28.
30.
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:









Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Vizuális fejlesztés
Elvont gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek

Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv
 Takács Norbert: Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon – könyv
 Takács Norbert: Sátoraljaújhely képeslapokon – könyv
 https://www.kozterkep.hu/c/531/satoraljaujhely.html
 http://satoraljaujhely.varosom.hu/latnivalok/szobrok/
 https://szoborkereso.hu/?telepules=S%C3%A1toralja%C3%BAjhely
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra – házi feladat, szorgalmi feladat
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
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Forráselemzés-szövegértelmezés
„Az egyén folyamatos fejlődése, szövegértési és - alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció
kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különbözőszövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá
válik a másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és
arra, hogy saját szövegek alkotása során maga is éljen velük.” (NAT 2012.)
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1. feladat
Törött darabok sátoraljaújhelyi orvosok életéből
Feladat: információk szintetizálása(összeillesztése)
Helyszín:





történelem fakultáció, szakkör, helytörténeti szakkör
biológia óra-bevezető foglalkozás
egészségügyi ismeretek
osztályteremben elvégezhető a feladat, wifi, internet elérhetőség a feladat idejére nem
szükséges
 osztályterem átrendezése: igen: csoport munkához felállított padok (összetolva) segítik
a feladat megoldását
A feladat célja:
 a logikus gondolkodás és a probléma megoldó gondolkodás fejlesztése, együttműködés, és az interperszonális rugalmasság kompetenciák kialakulásának elősegítése, valamint a csoportos problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
 Elősegíti az analizáló és a szintetizáló gondolkodást, elméletalkotást, információ rendszerezést, utalást, nyomon követést stb.
Célcsoport:7-8 osztályos diákok
Oktatási módszer:
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint:heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Személyi feltételek:1 fő tanár
Eszközök:





csoportonként egy a4-es lap+ ceruza, vagy toll
olló
számítógép, nyomtató a feladat kinyomtatásához
feladat kártyák

Feladat kivitelezése:
 A diákok 5 orvosról kapnak információt(feladatkártyák) a feladat során. Ezek az orvosok Sátoraljaújhely életében fontos szerepet játszottak.
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 Az információkat (feladatkártyákat) szétvágjuk, összekeverjük, és úgy adjuk a diákoknak.
 Minden csoport kap 1-5 információt ( életkortól és a feladatra szánt időtől függ) olyan
információt, amelyre a csoportnak szüksége van a közös feladat megoldáshoz.
 Szóban lehet megosztani az információt, a csoportból csak egy személy írhat.
 A diákok a feladat megoldás idején nem hagyhatják el a helyüket, az információt átadni a másik tanulónak csak szóban lehet.
 a diákok 4-5 fős csoportokban dolgoznak.
 A tanár nem avatkozik bele a feladat megoldásába, csak jelzi, ha a csoport tagok nem
tartják be a feltüntetett szabályokat.
 A feladat ismertetése: 5 perc
 a feladat megoldása 25 perc
 megbeszélése, feladat ellenőrzése, csoportmunka értékelése: 10-15 perc
Előkészítési feladatok
 az orvosokra vonatkozó információ kinyomtatása, felvágása
 osztályterem átrendezése csoport munkához
 feladatkártyák(1.sz. melléklet) kinyomtatása
A feladat ideje alatt a pedagógus tevékenysége:
 csapatok szervezése
 feladatok ismertetése, célok kitűzése
 A tanár nem avatkozik bele a feladat megoldásába, csak jelzi, ha a csoport tagok nem
tartják be a feltüntetett szabályokat.
 követi a csapatmunkát, a feladat megoldásának ütemét
 ha időbeli lemaradást tapasztal, jelzi az időkorlátokat
Értékelési feladatok:
 a pontos feladatmegoldás megbeszélése csapatonként egy fő ismerteti a megoldást
 a csoportmunka értékelése
 szóbeli dicséretet kapjon minden csoport, csoporttag
1.sz. melléklet
Törött darabok feladat kártyák
Nyomárkay Ödön 1905-30 között dolgozott az Dr. Hornyay Béla 1853-1922-ig élt.
Erzsébet kórházban.

Béla nevezetű orvos a Szent Rókus kórház
szemészetén is dolgozott, mint alorvos.

1938-ban halt meg.
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Aki 1905 -30 között dolgozott az Erzsébet kór- 1886-tól a város vezető személyiségévé vált
orvosi praxisa mellett. Szerepet vállalt az újheházban, belgyógyász volt.
lyi Kossuth szobor felállítását intéző bizottságban.
Azary-Prihoda László 1934-ben vette át a kór- 1911-től egy László nevű segédorvos dolgozik
ház vezetését , Dr. Chudovszky Mór után.
a közkórházban, 1973-ban halt meg.

Dr. Azary-Prihoda 1911-ben kapta meg orvosi 1978-ban nyugdíjba egy gyémánt diplomás
diplomáját.
sebész.

1942-től a II. világháború alatt a keleti fronton
katonaorvosként szolgált.

Dr. Rákos Rezső sebész volt.

Egy sebész megkapta a „Kiváló Orvos” kitünte- 1988-ban Sátoraljaújhely díszpolgára lett.
tést .

Dr. Rákos Rezső 1999-ben halt meg.

„ a szegények orvosa”

Dr. Bodeczky Gyula 1914-től a 34. gyalogezred Dr. Bodeczky Gyula 1922-től haláláig(1939)
Sátoraljaújhely magánorvosa, mindenkin önzetorvosa, kitüntetéseket is kapott.
lenül próbált segíteni.

Az I. világháborúban orvosként szolgált, kétszer volt az orosz fronton is. 1915-16 valamint
1917-18 között .

Törött darabok
feladat kártyák 
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Megoldás:
A törött darabok a következők:
NYOMÁR KAY Ödön 1905-30 között dolgozott az Erzsébet kórházban.
Aki 1905 -30 között dolgozott az Erzsébet kórházban, belgyógyász volt.
1938-ban halt meg.

Dr. Hornyai Béla 1853-1922-ig élt.
Egy szemész orvos Sátoraljaújhelyen született és itt is halt meg
Béla nevezetű orvos a Szent Rókus kórház szemészetén is dolgozott, mint alorvos.
1886-tól a városvezető személyiségévé vált orvosi praxisa mellett. Szerepet vállalt az újhelyi
Kossuth szobor felállítását intéző bizottságban.
Azary-Prihoda László 1934-ben vette át a kórház vezetését , Dr. Chudovszky Mór után.
1911-től egy László nevű segédorvos dolgozik a közkórházban.
Dr. Azary-Prihoda 1911-ben kapta meg orvosi diplomáját, 1973-ban halt meg.

Dr. Rákos Rezső sebész volt.
1978-ban nyugdíjba egy gyémánt diplomás sebész.
1942-től a II. világháború alatt a keleti fronton katonaorvosként szolgált
Egy sebész megkapta a „Kiváló Orvos” kitüntetést .
1988-ban Sátoraljaújhely díszpolgára lett.
Dr. Rákos Rezső 1999-ben halt meg.

Dr. Bodeczky Gyula 1922-től haláláig(1939) Sátoraljaújhely magánorvosa, mindenkin önzetlenül próbált segíteni.
Az I. világháborúban orvosként szolgált, kétszer volt az orosz fronton is. 1915-16 valamint
1917-18 között .
„ a szegények orvosa”
Dr. Bodeczky Gyula 1914-től a 34. gyalogezred orvosa, kitüntetéseket is kapott.

Források:
Komporday Levente: Jeles Újhelyiek a köztemetőben, Életrajzok, Sátoraljaújhely, 2006.
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2. feladat
„Statiszikaland”
Kórházi ágyszámok változása

Feladat: a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház ágyszámok változásainak követése az adott éveknek megfelelően,
Megvalósíthatóság:
 helyismereti projekt hét keretein belül
 helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 helytörténeti szakkör
 informatika óra vagy szakkör/fakultáció
A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző gondolkodást.
 matematikai gondolkodás, szövegértés, elemzés, szövegalkotás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése
Célcsoport: 9-11. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár + egy fő informatika tanár igény szerint
Oktatási módszer:
Típusa alapján: egyéni munka
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: reprodoktív illetve reciptív
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
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Szükséges eszközök:
 számítógép
 laptop
 projektor az értékeléshez
 USB kulcs
 feladatlap
 internet elérhetőség(ha a diákoknak nincs otthon, akkor USB kulcs segítségével adja át
a pedagógus a feladatlapot a diákoknak.)
Előkészítési feladatok:
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Előzőleg a feladat elkészítésért járó jutalom megbeszélése: pl.: tantárgyi 5-ös.
 Fontos megbeszélni a formai elvárásokat is.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok informatikai tudását, életkorát és képességeit
a feladat teljesítésének határidejét illetően.
 Ajánlott idő: 1-2 hét egyéni ütemezés szerint.
 Ha a diákoknak nincs még informatikai tudása a feliratok elkészítéséhez, a betűtípusok
megszerkesztéséhez, akkor az iskola informatika termében egy informatika szakos tanár segítségével 1x45 perces foglalkozás(szövegszerkesztés) elegendő a szükséges tudás megszerzéséhez.
 A pedagógus a feladatlapot kinyomtatja, és a diákoknak odaadja nyomtatott és digitális formában is.
A feladat kivitelezése, ütemezése:
 A pedagógus tartja a kapcsolatot a diákokkal, ha szükséges segítséget ad például, ha
értelmezési probléma adódik.
 A kórházi ágyszámok változásáról kapnak a diákok egy táblázatot, illetve ezt digitálisan is megkapják.
 Az ágyszámok változásáról a diákoknak egy oszlop diagramot kell készíteniük.
 A feladatlapot ki kell tölteni, és a pedagógusnak eljuttatni, papír formátumban és digitálisan is.
 A pedagógus lementi a diákok elkészült munkáit, illetve névvel ellátva fénymásolja az
elkészült feladatot.
 A diák megkapja a feladatlapját(eredetit) majd a pedagógus értékeli, javítja és a javított példányt is megkapja az értékeléskor.
 Amikor a feladatlap elkészült, utána az oszlopdiagramot kell elkészíteniük a diákoknak.
 Ha szükséges itt kaphatnak segítséget az informatika szaktanártól a diagram készítéssel kapcsolatban.( 1x45 perc)
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Értékelés:
 Az értékelés informatika teremben vagy olyan teremben, ahol van laptop és projektor.
 A pedagógus elvégzi az értékelést, dicsérje meg a pedagógus a diákokat, hiszen
egyéni munkát végeztek, szabadidejükben, ezért mindenképpen kapjanak dicséretet.
szaktárgyból dicséretet vagy jeles osztályzatot a pedagógus elbírálása szerint
 A megoldásokat a pedagógus kivetíti. A diákok ellenőrizni tudják saját megoldásaikat,
majd megkapják a javított példányaikat is.

Forrás:
Csorba Csaba: Sátoraljaújhely város Könyve, Sátoraljaújhely, 2011. 413.oldal.
Dr. Kovács Dániel: (szerk: Daragó Ferenc): Sátoraljaújhely a 725 éves város,1986. 113.oldal
http://www.ujhelykorhaz.hu/korhazunk/korhaz-tortenet/
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3. feladat
Elmetérkép készítése a „Betegmegfigyelő állomás” kialakulásáról

Feladat: elemtérkép készítése, szöveg átalakítása elme vagy gondolat térképpé
Megvalósíthatóság:





történelem fakultáció, szakkör, helytörténeti szakkör
biológia óra-bevezető foglalkozás
tanulásmódszertan óra
osztályteremben elvégezhető a feladat, wifi, internet elérhetőség a feladat idejére
szükséges
 osztályterem átrendezése: nem
 egyénileg otthon is elvégezhető-házi feladatként
Munkamódszer: egyéni munka
A feladat célja:
 a logikus gondolkodás és a probléma megoldó gondolkodás fejlesztése, információ
elemzés, rendszerezés
 Elősegíti az analizáló és a szintetizáló gondolkodást, elméletalkotást, információ rendszerezést, utalást, nyomon követést stb.
 Figyelem összpontosítás, gyakorlatias feladatelemzés, gyakorlatias feladatértelmezés
fejlesztése
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, , információ gyűjtés
és elemezést, rendszerben való gondolkodást.
Célcsoport:9-11. osztályos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő bármely szakos tanár
Oktatási módszer:
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint:heurisztikus, felfedező
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus

Megjegyzések:
A feladat alkalmas az információk mélyebb elsajátítására. A diákoknak meg kell érteniük az
információkat, ahhoz, hogy fel tudják dolgozni. Az önálló tanulásra segíti a diákokat.
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Szükséges eszközök:








A3-as papír
ceruza,
toll
radír
forrásanyagok fénymásolva
laptop vagy számítógép, internet elérhetőség
mágnes tábla vagy blue tech a végére az elmetérképek kifüggesztésére

A feladat leírása:
A pedagógus feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe véve határozza
meg a feladat elkészítésének határidejét.
Ajánlott idő: 1-2 hét egyéni ütemezésben.
Elmetérkép készítése a „Betegmegfigyelő állomás” kialakulásáról.
Az elkészült elme térkép A3-as méretű legyen.
Előkészítési feladatok:
 Nyomtatott formában a forrásanyagot a feladatban részt vevő diákoknak szükséges a
rendelkezésére bocsátani.
 A pedagógus a diákokkal közösen meghatározza a célokat.
 Érdeklődés felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Cél elérését valamilyen módon díjazni, jutalmazni célszerű. Ezt előre ismertetjük a diákokkal:szaktárgyi 5-ös, szaktanári dicséret.
 A feltételek megbeszélése.
 Formai követelmények tisztázása
A megvalósítás lépései:
 A pedagógus a feladat elkészítésének ideje alatt tartja a kapcsolatot a diákokkal, ha
szükséges tanácsokkal látja el őket.
 A következő lépésben az interneten a diákok keressenek rá az „elmetérkép” vagy
„gondolattérkép” szóra, majd ezek segítségével, illetve a lent megjelenített honlapok,
linkek tanulmányozásával információkat tudhatnak meg a gondolattérképről.
 A megadott források elolvasása is segít a gondolat –térkép megalkotásában.
 A diákok elolvassák a forrásanyagot, majd a kulcsszavakat, fontosabb eseményeket
megjelölik, vagy szövegkiemelővel kihúzzák, így könnyebb lesz a gondolattérkép elkészítése.
 Majd vázlatot készítenek a gondolattérképről. Több vázlat is készülhet.
 A határidő lejárta után a diákok átadják a tanárnak az elkészült munkát.
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 A pedagógus elkészíti a diákok munkáinak értékelését.
 Az értékelés úgy is történhet, hogy a diákok szóban bemutatják a saját gondolat – térképüket, majd közösen értékelik.
 Ha az értékelés közösen történik, olyan módon, hogy az elkészült gondolat térképeket
az osztályban kifüggesztik, akkor a diákok szóbeli és /vagy írásbeli értékelést is megkapják.
 Az értékelés során mindenképpen kapjanak a diákok szóbeli dicséretet, tantárgyi dicséretet vagy ötöst.
 Essen szó a gondolat térkép elkészítésének módjairól, esetleges nehézségeiről.
 Végül az osztályban a faliújságra függesszék ki az elkészült munkákat.
Forrás:
1.Csorba Csaba: Sátoraljaújhely város könyve -750 év krónikája-,Sátoraljaújhely, 2011. 249251.oldal
2.Paul Ginnis: Tanulási és tanítási receptkönyv, Alaexandra, 2002. 113-114.oldal
3. Robert Fischer:Hogyan tanítsuk a gyermekinket tanulni? Műszaki Kiadó, Budapest, 2007.
79-96.oldal
http://www.tmt-tanulas.com/index.php?gondolatterkepek
www.oveges.hu/wp-content/uploads/2013/01/...II_blokk/5.Gondolatterkep.ppsx
http://karrierkod.hu/blog/az-elmeterkep-mindenki-szellemi-kepessegeit-megsokszorozza
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4. feladat
Iskolakórház és a mai iskolaorvosi ellátás összehasonlító elemzése

Feladat: Iskolakórház és a mai iskolaorvosi ellátás összehasonlító elemzése Flip –chart( letéphető papírokból álló demonstrációs táblák) készítésének segítségével

Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 helytörténeti vagy iskolai házi verseny
 Irodalmi vagy kreatív vetélkedő
 Életmód szakkör vagy életmód tábor
 tanulásmódszertan óra
 osztályterem átrendezése: igen, a csoportmunkához
Munkamódszer: csoport munka

A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 A feladat során szövegértés, elemzés, szövegalkotás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése is megtörténik.
 Társas kompetenciák közül:csapatban való együttműködés, interperszonális rugalmasság, alkalmazkodás, kommunikációs képességek.
Célcsoport: 10-12. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár
Oktatási módszer: csapat munka
Ajánlott: 3-4 fős csapat
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
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A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: osztályterem
Szükséges eszközök:
 toll/ceruza
 papír
 színes papírok,
 hagyományos csomagoló papírok vagy parafatábla
 laptop
 internet /Wifi
A feladat leírása:
Előkészítési feladatok:
 A pedagógus a feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe véve
határozza meg a feladat elkészítésének határidejét.
 rendelkezésre álló lehetőségek tekintetében a forrásokat nyomtatva vagy interneten is
lehet biztosítani a diákok számára
 források előkészítése
 terem, eszközök előkészítése
 technikai eszközök előkészítése
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Előzőleg a feladat elkészítésért járó jutalom megbeszélése: pl: tantárgyi 5-ös.
A megvalósítás lépései










A pedagógus elmondja a diákoknak a feladatot.
Csapatot szervez.
A csapatok önállóan dolgoznak.
A pedagógus rögzíti a feladatra szánt időt a táblán.
A tanár nem avatkozik bele a feladat megoldásába, de segítséget nyújt, ha a diákok
nem boldogulnak a kérdés értelmezésével, vagy ha technikai probléma adódik, átsegíti a diákokat azon.
a források tanulmányozása után a csoportok összehasonlítják a régi iskolaorvosi
ellátást, a maival és megfogalmazzák észrevételeiket, a pozitív és a negatív tényezőket a diákok régi és mostani orvosi ellátását tekintve
a diákok használhatják a rendelkezésre álló nyomtatott vagy internetes forrásokat
is
a színes papírokra feljegyzik a fontosabb információkat, logikai sorrendbe rendezik
az iskolakórházra vonatkozó feljegyzéseik más színű papíron legyenek, mint a jelenre vonatkozó iskolaorvosi ellátás
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 a pedagógus a befejezés előtt 15 perccel jelezze a feladat megoldásának a végét.
 a megbeszélésre, értékelésre kb. 10-15 percet kell szánni.
Értékelés:
 A feladat megbeszélése során az információs táblákat kell bemutatni a csoportnak, és a
főbb összefüggésekre térjenek ki.
 A feladat megoldásának ismertetésében minden csoporttag vegyen részt.
 A végén a feladat során tapasztalt észrevételek , élmények is kerüljenek megbeszélésre.
 A csoportmunka értékelésére is szánjon időt a pedagógus.

Forrás:
Krasszon Dénes: Egy orvostörténész Elekes György emlékezete
http://epa.oszk.hu/02900/02940/00017/pdf/EPA02940_zmimuzsa_2005_1_044-048.pdf

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00192/pdf/EPA00011_iskolakultura_2015_02_094-108.pdf
Flip –chart módszerről az alábbi linken találhatnak információkat:
Linda Ewes: Ina Simnett: Egészségfejlesztés gyakorlati útmutató, Medicina Könyvkiadó Rt,
Budapest, 1999.304. oldal
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700026.nm
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellat
asok/egyeb_alapellatasi_feladatok
http://epa.oszk.hu/02900/02990/00005/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_2006-2007_036038.pdf
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5. feladat
Az a csodálatos diáknyelv!
Feladat: Komáromi János : Pataki diákok c. regényéből részletek feldolgozása, a mai
és a régi diákélet összehasonlítása
Megvalósíthatóság:
magyar nyelv és irodalom óra, szakkör
bevezető, vagy évkezdő projekthét
irodalmi vagy magyar nyelvtani projektnap
anyanyelvi versenyre való előkészület
tanulásmódszertan óra
osztályteremben elvégezhető a feladat, wifi, internet elérhetőség a feladat idejére
szükséges
 osztályterem átrendezése: igen, a csoportmunkához







Munkamódszer: csoport munka, interaktív, kooperatív módszer
A feladat célja:
 a logikus és a kreatív gondolkodás és a probléma megoldó gondolkodás fejlesztése, információ elemzés, rendszerezés.
 Elősegíti az analizáló és a szintetizáló gondolkodást, elméletalkotást, utalást, nyomon
követést, elvont gondolkodás fejlesztése, asszociációs képességek fejlesztése stb.
 Figyelem összpontosítás, gyakorlatias feladatelemzés, gyakorlatias feladatértelmezés
fejlesztése is megvalósul.
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, , információ gyűjtés
és elemezést, rendszerben való gondolkodást, szókincset, a szövegalkotást, valamint a
magyar nyelvi tudás fejlesztése, nyelvtani ismeretek megerősítését, alkalmazását
 Csapat munkában a kommunikációs készséget, az együttműködést, a csapatban való
gondolkodást.
Célcsoport:9-12. osztályos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő magyar nyelv és irodalom vagy kommunikációs szakos tanár
Oktatási módszer:
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása a tanult ismeretek alkalmazása, valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint:heurisztikus, felfedező
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
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Eszközök:






író eszközök,
üres lapok
idegen szavak szótára és szinonima szótár
laptop
internet elérhetőség

Előkészítési feladatok:






Komáromi János: Pataki diákok c. művéből fénymásolatok készítése.
ezekből a pedagógus csapatonként egy-egy fénymásolatot készíthet
terem előkészítése, berendezése, előkészítése
technikai eszközök előkészítése
könyvek, források előkészítése

 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Előzőleg a feladat elkészítésért járó jutalom megbeszélése: pl: tantárgyi 5-ös, szaktárgyi dicséret, stb
Megvalósítás lépései












A pedagógus elmondja a diákoknak a feladatot.
Csapatot szervez, majd kiosztja csapatonként a regényből való részleteket
A csapatok önállóan dolgoznak.
A pedagógus rögzíti a feladatra szánt időt a táblán.
A tanár nem avatkozik bele a feladat megoldásába, de segítséget nyújt, ha a diákok
nem boldogulnak a kérdés értelmezésével, vagy ha technikai probléma adódik, átsegíti a diákokat azon.
A diákok az értelmezéshez használhatják az internetet és vagy a könyveket.
A részleteket csoportban vagy frontálisan is meg lehet beszélni, fel lehet olvasni
a csoportok kaphatják ugyanazokat a részleteket is, vagy különbözőeket, a pedagógus elbírálása szerint
a részletek tanulmányozása után a csoportok összehasonlítják a régi diákéletet, a
maival és megfogalmazzák észrevételeiket, a pozitív és a negatív tényezőket a diákok régi és mostani életét tekintve
a pedagógus a befejezés előtt 15 perccel jelezze a feladat megoldásának a végét.
a megbeszélésre, értékelésre kb. 10-15 percet kell szánni.

Értékelési feladatok:





A pontos feladat megoldás megbeszélése, csapatonként egy fő ismerteti a megoldást
a feladattal kapcsolatos élmények megbeszélése
a csoportmunka értékelése
szóbeli dicséretet kapjon minden csoport, csoporttag

Forrás:
Komáromi János: Pataki diákok, Fekete Sas Kiadó, 1992
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6. feladat
6 kérdés
Feladat: Két fogalom között megtalálni az összefüggést, kapcsolatot. Ezt hat kérdés feltevésével érhetjük el.
Megvalósíthatóság:
 történelmi irodalmi vagy helyismereti szakkör
 történelmi, helytörténeti projektnap
 történelmi vagy helytörténeti vetélkedő
 helytörténeti vagy iskolai házi verseny
 történelmi, irodalmi vagy kreatív vetélkedő
 tanulásmódszertan óra,
 fejlesztő foglalkozás

A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ és elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 Elősegíti a hatékony kérdezés késégének kialakulását, megszilárdulását, valamint a
szövegértés, elemzés, szövegalkotás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése is
megvalósul a feladat során.
 Társas kompetenciák közül:csapatban való együttműködés, interperszonális rugalmasság, alkalmazkodás, kommunikációs képességek,

Célcsoport:11-12. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár
Oktatási módszer: csapat munka, interaktív kooperatív módszer
Ajánlott: 3-4 fős csapat
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek megerősítése, alkalmazása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
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A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: osztályterem
Osztályterem átrendezése: igen, a csoportmunkához
Szükséges eszközök:






toll/ceruza
papír
színes papír
bluetech, vagy rajzszög+ parafatábla vagy hagyományos csomagoló papír
boríték

A feladat leírása:
A pedagógus a feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe véve határozza meg a feladat elkészítésének határidejét.
Kb 45-60 percet vesz igénybe a feladat megoldása
Előkészítési feladatok:
 a pedagógus elkészíti az információkat, borítékba helyezi
 Az 1.sz. mellékletben a fogalom párok megtalálhatóak
 a pedagógus egyéni döntése, hogy bevezető feladatként egy fogalompárt ad a diákoknak,pl. óra elején vagy mindegyiket
 feltételezzük, hogy a diákoknak ismerősek a fogalmak és vannak ismereteik pl.: Kossuth Lajosról
 Egy-egy fogalompár megoldásához a pedagógus elbírálása szerint használhatnak a diákok internetet és /vagy lexikont, helyismereti információkat tartalmazó könyveket,
vagy folyóiratot.
A megvalósítás lépései
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Előzőleg a feladat elkészítésért járó jutalom megbeszélése: pl: tantárgyi 5-ös.
 A diákok vagy a pedagógus kialakítja a csapatokat.
 A pedagógus saját elképzelése szerint adhatja ugyanazokat a fogalompárokat a csoportoknak, vagy különbözőeket is.
 A pedagógus vesz részt a tevékenységben, ha szükséges segítséget ad például, ha értelmezési probléma adódik
 A pedagógus elmondja, hogy a fogalmak között kapcsolatot kell keresni. Ezt a kapcsolatot a kérdések feltevésével és megválaszolásával tudják a diákok elérni.
 A két fogalom közötti kapcsolat megtalálása érdekében hat kérdést kell feltenni.
 Fontos elmondani a diákoknak, hogy látszólag semmi kapcsolat nincs a két fogalom
között, de mégis az a feladat, hogy a kérdésekkel ezt megtalálják.
 a diákok használhatják a színes papírokat, jegyzeteket ötleteket vezethetnek.
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 Leírhatják elsőként, hogy mit tudnak a fogalmakról, személyekről, majd kérdéseket
tehetnek fel
Értékelés
 Az értékelés úgy is történhet, hogy a diákok szóban bemutatják a megoldásaikat, majd
közösen értékelik.
 Az értékelés során mindenképpen kapjanak a diákok szóbeli dicséretet, tantárgyi dicséretet vagy ötöst.
 Végül az osztályban a faliújságra függesszék ki az elkészült munkákat.

1. sz. melléklet
Kossuth Lajos

Makovecz Imre
néptánc

ápoló
testnevelés
Sárospatak

Trianoni békeSátoraljaújhely

Wéber Katalin1848-1849

február 19-

1956.

Oxford
Kossuth Lajos

New York

Szepsi Csombor kör
Comenius Tanítóképző
- testnevelés

Kazinczy Ferenc
Iskolakert

„A haza mindenese”
Pataki Kollégium

Trefort Ágoston
Somogyi-család,

Pécsi Sándor
Marton László

Fáy András
Móricz Zsigmond

Források:
A 6 kérdés módszere az alábbi linken megtalálható:
http://www.biharinepfoiskola.hu/e107_files/downloads/LOGIC/LOGIC_manual.pdf
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Az alábbi források segítik a kapcsolatok megtalálását a fogalmak között:
http://montazsmagazin.hu/hires-magyar-nok-kossuth-zsuzsanna/
http://civilnaplo.hu/s_!news/i_hirek_esemenyek_7/i_kossuth_zsuzsanna_elete_22915/t_Koss
uth%20Zsuzsanna%20%C3%A9lete/index.html
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1920_junius_4_a_trianoni_beke_alairasa/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/magyarorszag_trianoni_hatarainak_kituzese/

Szepesi Bódog:A Sátoraljaújhelyen épült Magyar Kálvária, Második, Bővített kiadás, Kiadó:
Szepesi Szövetség Sátoraljaújhelyi osztálya, Sátoraljaújhely megyei város Idegenforgalmi
Hivatalának támogatásával
http://www.zemplentv.hu/emlektablat-avattak-sipos-gyorgy-tiszteletere-sarospatakon/
http://sarospatak.varosom.hu/latnivalok/terek-parkok/Iskolakert-es-szoborpark.html
http://sarospatak.varosom.hu/latnivalok/szobrok/Pecsi-Sandor-szobra.html
http://sarospatak.varosom.hu/latnivalok/szobrok/Fay-Andras-szobra.html
http://mek.oszk.hu/02000/02059/02059.pdf
https://www.youtube.com/user/Kuzsika
http://www.amuvelodeshaza.hu/az-intezmeny/bemutatkozas-tortenet/
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7. feladat
Feladatlap
Sátoraljaújhely a korabeli sajtóban (a 20. század első felében)
A tömegkommunikációs eszközök ((sajtó, TV, rádió) napjainkban nagy szerepet játszanak az
emberek tájékoztatásában. Szinte az eseményekkel azonos időben értesülhetünk a fontos és
kevésbé fontos eseményekről is. A múlt század első felében még kevesebb lehetőség volt a
gyors tájékoztatásra. A 20. század első felében a mainál nagyobb szerepe volt az írott sajtótermékeknek.
Az újságok igyekeztek mindenről hírt adni, hogy az ország lakossága értesüljön az eseményekről. Városunk és szűkebb térségünk is gyakran megjelent az országos terjesztésű újságokban. A feladatunk, hogy képet kapjunk egy-egy időszak és sajtótermék minket érintő híreiből.
A csoportoknak a megadott időszak és újságszámok alapján kell kutatást végezniük arról,
hogy Sátoraljaújhely milyen tudósításokban kapott helyet az akkori sajtóban. A feladatot az
Interneten való kereséssel kell megoldani. Az Arcanum Digitális Tudásbázis több mint 15
millió oldalon dolgozta fel a 19. és 20. század kiadványait (könyvek, napilapok, folyóiratok,
stb.) Ezekből kell a megadott adatok alapján megkeresni a várossal kapcsolatos tudósításokat.
Az összegyűjtött információhalmazból ki kell választani néhány fontosnak ítélt tudósítást és
azokról rövid összefoglalót kell készíteni. Vannak esetek, amikor egy-egy hír különböző újságokban is megjelent. Ilyenkor lehetőség van arra is, hogy összehasonlítsuk, milyen különbségek és hasonlóságok vannak az újságok stílusában, szemléletében.
A kutatás előtt megismerkedünk az adatbázis keresőjével. Ennek használata sokban megkönynyíti a munkát.
A megoldásra rendelkezésre álló idő 1 hét. A kutatás elvégezhető a városi könyvtárban. Az
Arcanum oldala előfizetéses, a városi könyvtár rendelkezik hozzáféréssel, amit mindenki
használhat.
A feladatok:
Csoport
1.

Időszak
1938. október

2.

1919-1921

3.

1946-1949

Újságok
pl. Népszava, Kis Újság, Friss Újság,
Pesti Hírlap
pl. Kis Újság, Népszava, Magyarország, Az Est
pl. Szabad Nép, Népszava, Kis Újság,
Friss Újság
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Sátoraljaújhely a korabeli sajtóban (a 20. század első felében)
A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország, azon belül Sátoraljaújhely két világháború közötti élete, annak megjelenése a korabeli sajtóban.
Fejleszthető kompetenciák: Tájékozódás a sajtó műfajaiban ,olvasott szöveg értése, releváns
információk kiszűrése, lényegkiemelés, a talált információk témakörök szerinti csoportosítása.
Összefoglaló készítésének gyakorlása.
Cél: A tanulók ismerjék meg az adott sajtótermékeket, azok fejezeteit, fedezzék fel az újság
szerepét és jelentőségét a mindennapokban. Ismerjék meg szűkebb környezetük megjelenését
a korabeli sajtótermékekben.
Szervezési keret: Délutáni szakkör foglalkozás érdeklődő, kutatni vágyó tanulóknak. A feladat végrehajtásának helyszíne a városi könyvtár, amely rendelkezik hozzáféréssel a kutatás
tárgyát képező forrásokhoz. A diákok az ott található számítógépek segítségével tanulmányozhatják a 20. század első felének kiadványait az Arcanum Digitális Tudásbázisban. Jegyzeteket készíthetnek és a szükséges információkat tartalmazó oldalakat le is menthetik.
Korosztály: Középiskola 9-12. évfolyamának diákjai.
Munkaforma: Csoportmunka. 45perces keretben a tanulók megismerik a használandó weboldalakat és elsajátítják az oldalakon alkalmazható keresési technikák alaplépéseit. (Ehhez nincs
szükség hozzáférésre az oldalhoz, a keresés így is tanulható.) A kutatásra, adatgyűjtésre és
összefoglaló készítésére fordítható idő 1 hét, a diákok számukra megfelelő időpontban dolgozhatnak. A határidő letelte után a szerzett információk ismertetése és megbeszélése közösen
zajlik.
Előkészítés, szervezés: A feladat megoldása 2-3 fős csoportokban történik. A csoportok papíron megkapják a feladatot. A csoportok kialakításánál célszerű figyelembe venni, hogy egyegy korszakhoz olyan tanulók kerüljenek, akik már rendelkeznek ismeretekkel az adott korról.
A feladatlap tartalmazza a kutatandó időintervallumot és a lehetséges kiadványok címeit.
(Más sajtótermékeket is használhatnak.). A városi könyvtárban elkezdhetik a munkát. Lehetőség van saját számítógépek használatára is.
Megfigyelési és értékelési szempontok: Milyen a tanulók érdeklődése? Hogyan tudnak azonosulni a kor embereinek érzésvilágával, gondolkodásmódjával? Milyen, a korra jellemző következtetéseket vonnak le? Hogyan tudják összehasonlítani az egyes újságok azonos eseményről adott híradásait? Vesznek-e észre különbségeket a stílusban, nézőpontban?
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szakkört vezető tanár a foglalkozáson 2 fős csoportokba sorolja a diákokat
.akikkel ismerteti a feladatot, majd papíron átadja nekik. A megoldáshoz számítógépes segítség szükséges, a tanulók ezen olvashatják a sajtóterméket. Az első alkalommal kell a tanárnak
bemutatni az adatbázisban alkalmazható keresési lehetőségeket. Az oldal saját, jól fejlett keresővel rendelkezik, amely könnyíti a munkát. Itt nem alkalmazhatók hatékonyan a tanulók által
általánosan ismert kereső programok.
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A feladat lebonyolítása: A tanulók megkapják az Arcanum internetes címét, a kijelölt újságok
nevét és az évfolyam számait. Önálló munka keretében áttanulmányozzák az újságokat, információkat gyűjtenek belőlük, lejegyzik azokat a feladatlapokra, majd témák szerint csoportosítják azokat. A tanulóknak kell megtalálniuk és kiemelniük a szerintük fontos és érdekes, a
város életében szerepet játszó híreket.
A megoldások megbeszélése, értékelése: Minden csoport kiválaszt egy-két általuk fontosnak
és érdekesnek tartott eseményt az adott korból, és a szakköri foglalkozáson bemutatja a többieknek szabadon választott formában.
Megjegyzés: A csoportok számának függvényében több időszak is kijelölhető.
Mellékletek:
Feladatlap
Korabeli újságok számítógépen
Felhasznált források:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/ adott információkat tartalmazó oldalai
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8. feladat
Feladatlap
Látogatás a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián
1920. június 4. Párizs mellett aláírják az I. világháborút lezáró szerződést, a Trianoni békét.
Magyarország súlyos feltételekkel köthette meg ezt a szerződést. Területének kétharmadát és
lakosságának is jelentős részét veszítette el. A veszteségek szűkebb környezetünket sem kímélték. Zemplén vármegye nagyobb rész Csehszlovákiához került. Sátoraljaújhely városa is
kettészakadt, a város területe részben szintén átkerült a határ túlsó oldalára. Az eddig virágzó
település határvárossá vált gazdasági szerepe csökkent, közlekedési csomópont szerepe megszűnt. A lakosság életére hátrányos hatásokat hozott változás. A helyi lakosságban (és az országos politikában) is cél volt a területek visszaszerzése. Erre azonban nem volt akkoriban
esély. Így emlékeikben igyekeztek az emberek kifejezni érzéseiket, fájdalmukat.
Sátoraljaújhelyben 1935-ben állították fel a 100. országzászlót. Ezután került sor a zászlóhoz
vezető úton a Magyar Kálvária stációinak felállítására. 1936. októberében sokezres tömeg
előtt avatták fel az emlékműegyüttest. A stációkon az elcsatolt vármegyék címerei, városok
nevei és hozzájuk kapcsolódó idézetek olvashatók.
A stációk, az országzászló és a hozzájuk csatlakozó kápolna mai is egyedülálló emléket állít a
megcsonkított országnak és reményt nyújt az emlékezőknek.
A kirándulás alkalmával végiglátogatjuk a stációkat. Az itt gyűjtött élmények, itt készített
fényképek segítségével további feladatot is megoldunk a későbbiekben.
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Látogatás a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián
A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet - a sátoraljaújhelyi Kálvária stációi
Fejleszthető kompetenciák: Térképen való tájékozódás, információszerzés, tanult tananyag
emlékművekhez való kötése, következtetések levonása
Cél: A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetük emlékeit. Legyenek tisztában a trianoni
békediktátum következményeivel, különösen Sátoraljaújhellyel kapcsolatban. Érezzék át az
elcsatolt területeken élők veszteségeit, életük nehézségeit, és tiszteljék szülőföldhöz való ragaszkodásukat.
Szervezési keret: Tanórán kívüli foglalkozás érdeklődő tanulók részére. A látogatás délutáni,
vagy hétvégi időkeretben történik. A szükséges időkeret 180-240 perc.
Korosztály: Bármely évfolyammal (akik már bírják a túrázást) tervezhető program. Ajánlott
életkor mégis az általános iskola 7. és 8. évfolyama. Középiskolából minden évfolyam megvalósíthatja a kirándulást.
Munkaforma: Információk gyűjtése csoportokban egy kirándulás keretében. Az itt látottak,
tapasztaltak megörökítése és felhasználása további feladatok megoldása céljából. A feladatot
össze lehet kapcsolni sportolással is.
Előkészítés, szervezés: A feladat megoldása csoportos kirándulás keretében történik. A Kálvária kedvelt kirándulóhely, kiépített út vezet oda. A túra megszervezéséhez szükséges a jó
kirándulóidő, a megfelelő öltözet, és természetesen gondoskodni kell a folyadékutánpótlásról
is. A csoportok papíron kapják meg a feladatot és az útvonaltervet.
Megfigyelési szempontok: Mennyire erős a tanulókban a szülőföldhöz való ragaszkodás érzése, érdekli-e őket a múlt, élvezik-e, megragadja-e őket a hely szépsége, szükségét érzik-e annak, hogy mindezt kötelességünk megőrizni és átörökíteni.
Értékelési szempontok, értékelés módja: Az értékelés a kirándulás végén még nem aktuális,
mert a túra alkalmából elkészített felvételekre a feladat következő részében lesz szükség.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanár előkészíti a kirándulást. Megkéri a tanulókat 3-4 fős csoportok alakítására, majd ellenőrzi azokat. Megbeszéli az időpontot (az indulás és az érkezés idejét). Közli
a feladatot. A megoldáshoz bármilyen eszközzel fényképeket kell készíteniük a diákoknak.
Közösen indulnak egy adott helyszínről és ugyanoda kell visszaérkezniük. A várható időtartam 3-4 óra.
A feladat lebonyolítása: A diákok papíron és szóban is megkapják a feladatot. A feladat felsétálni turistaútvonalon a Kálváriára, közben minden stációról jól használható felvételt készíteni. A feladat megoldása időjárásfüggő.
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A megoldások megbeszélése, értékelése: A kiránduláson készített felvételeket a tanulók közösen tekintik meg a következő szakköri foglalkozáson, és kiválasztják közülük a legsikerültebbeket.
Mellékletek:
Feladatlap
Turista térkép
Felhasznált források:
Magyar Katolikus Lexikon, (Sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária)
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9. feladat
Feladatlap
A börtönfelkelés emlékezete (Sátoraljaújhely, 1944. március 22.)
1944. március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot. A sátoraljaújhelyi börtönben több száz politikai foglyot őriztek ebben az időben. A fogvatartottak több országból
kerültek ki, Voltak jugoszlávok, ukránok, csehek, szlovákok, románok, magyarok. A más
országokból származók között is nagy számban voltak magyar nemzetiségűek. A rabok már
tervezték, hogy kitörnek a fogságból és a hegyeken keresztül eljutnak szlovák területre. A
német megszállás felgyorsította a szervezést és előrehozták a kitörés időpontját. Tisztában
voltak vele, hogy még a német csapatok érkezése előtt meg kell próbálniuk szabadulni.
A kitörés tragikus véget ért, 60 halálos áldozatot követelt. 22-en még a kitörés napján meghaltak. A következő napokban még 22-en szintén életüket veszették. Többeket elfogtak és viszszavittek a börtönbe. Itt több napos vallatás után. halálos ítélettel zárult a tárgyalás.
A rabok többségét ezután haláltáborokba vitték, ahonnan csak kevesen tértek vissza.
Sátoraljaújhely városa napjainkig őrzi a börtönfelkelés emlékét. Már 1946-ban megtörtént az
áldozatok újratemetése és hamarosan Kerényi Jenő Sassal viaskodó ifjú című szobra került
felállításra a sírok mellett.
A kitörés helyszínén, a börtön falán többnyelvű emléktábla örökíti meg az áldozatok emlékét.
A tábla előtti utcát Mártírok útjának nevezik. A menekülés útvonalán levő utcát ugyan átnevezték a rendszerváltás után, de a városi köznyelv sokszor még Partizán utcaként említi.
A kitörés túlélője volt Bazsik Renáta, aki 1972-ben kiadott könyvében (Mire az erdők kizöldülnek. Magvető Kiadó) örökítette meg a az eseményeket. A könyv alapján készült 1974-ben
Gyöngyössy Imre A szarvassá vált fiúk című filmje, amelyben a kor ismert színművészei (pl.
Törőcsik, Mari, Lukács Sándor, Kozák András, Bencze Ilona, Kútvölgyi Erzsébet) kaptak
szerepet.
A város minden évben koszorúzással és emlékünnepséggel tiszteleg az elesettek emléke előtt.
A megemlékezésen megjelennek az egykori foglyok országainak nagykövetségei és a résztvevők hozzátartozói. Ma már az egykori túlélők nem vehetnek részt az emlékezéseken.
A börtönkitörés akkor nemcsak egy kisváros életére volt jelentős hatással, hanem országos és
nemzetközi szintre emelkedett. Példáját adta, hogy a közös cél érdekében összefogtak a különböző nemzetiségű rabok és együttműködve próbálták elérni a szabadságot. emléküket a
város még sokáig kegyelettel őrizni fogja.
A feladathoz tartozóan megtekintjük a kitörésről készült filmet és két filmhíradó (1946) részletet. Az egyikben az áldozatok újratemetése, a másikban a szobor elkészítése látható.
A továbbiakban felkeressük az áldozatok sírhelyét és Kerényi Jenő szobrát, majd megtekintjük a börtön falán elhelyezett emléktáblát.
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A börtönfelkelés emlékezete (Sátoraljaújhely, 1944. március 22.)
A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet- a börtönlázadás és emlékezete
Fejleszthető kompetenciák: Képi információ feldolgozása, források felhasználása, nyitottság,
empátia, információkezelés.
Cél: A diákok ismerjék meg városunk történetének azt az időszakát, ami a második világháborúval kapcsolatos, valamint legyenek tisztában azokkal a körülményekkel, amelyek a börtönlázadáshoz vezettek, és vonjanak le következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy miért nem
sikerült a foglyok kitörése. Tanulják meg a bátorság elismerését, és tiszteljék az elesett hősök
emlékét.
Szervezési keret: Osztályfőnöki vagy történelem óra. Az emlékhelyek látogatására délután is
sor kerülhet. A program végrehajtásához 2-3 alkalom szükséges.
Korosztály: Középiskola 11. és 12. évfolyama. A játékfilm megtekintése nélkül az általános
iskola 7-8. évfolyama, illetve a középiskola alsóbb évfolyamai is megoldhatják a programot.
Munkaforma: Osztálykeretben képzelem el a végrehajtást. A tanulók az osztályfőnök vagy a
történelemtanár irányításával nézik meg a filmeket, majd közösen látogatnak el az emlékhelyekhez. Az előzetes ismeretanyagot a diákok nyomtatott feladatlapon kapják meg.
Előkészítés, szervezés: A szaktanár beilleszti a tanmenetébe a helytörténeti órákat. A megfelelő osztály kiválasztása után következhet a téma felvezetése, majd a börtönlázadásról készült
film megtekintése, amihez legalább két tanítási óra szükséges. Az emlékhelyek megtekintésére egy harmadik alkalommal kerülhet sor. A program után következhet az élmények, tapasztalatok megbeszélése.
Megfigyelési szempontok: A szűkebb környezet történelmének megismerése mennyire motiváló erő, megértik-e a diákok az előzmények megismerése után a lázadás szükségszerűségét.
Fontos szempont a múlt tiszteletére való tanítás, valamint annak a ténynek a felismerése, hogy
az addig névtelen emberekből hogyan váltak neves hősök.
Értékelési szempontok, értékelés módja: Ennél a feladatnál nincs szükség értékelésre a szó
szoros értelmében, csupán a rendezvények során szerzett tapasztalatok megbeszélésére, ami a
diákok látókörét tágítja és gazdagítja.
Útmutatók:
Tanári bevezető: Minden szaktanár tisztában van azzal a ténnyel, hogy a diákoknak meg kell
ismerniük lakóhelyük történelmét, annak fontos eseményeit, és azt is elismerik, hogy minderre a történelemórák nem nyújtanak elég lehetőséget. Ezért nagy segítség az osztályfőnöki óra.
A szaktanár bevezeti a témát, majd kiosztja a feladatlapokat. A filmet tanítási óra alatt nézik
meg, ehhez megfelelő eszközökkel rendelkező terem szükséges. Egy városi séta keretében
kerülhet sor az emlékhelyek megtekintésére.
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A feladat lebonyolítása: A feladat végrehajtása osztálykeretben történik, és minden tanuló
részt vesz benne. Az időpontok kiválasztásához szaktanári irányítás szükséges.
A megoldások megbeszélése, értékelése: Az élmények megbeszélésére szintén egy óra részeként kerülhet sor, valamint az osztály készíthet beszámolót is , ami faliújságra vagy iskolaújságba kerülhet.
Mellékletek:
Feladatlap
Felhasznált források:
A szarvassá vált fiúk (1974), rendező: Gyöngyössy Imre
filmhiradokonline.hu
Börtönfelkelés, Sátoraljaújhely, 1944. március 22. (kézirat, 1974, Budapest)
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10. feladatlap
Feladatlap
A Czigány Lóránt Könyvtár dedikált könyvei
Czigány Lóránt (1935-2008) városunk szülötte, a iskola egykori diákja. Az 1956-os forradalom után nyugatra ment és Nagy-Britanniában élt. Dolgozott a British Múzeumban. Írt a
BBC-nek és The Timesnak. Irodalomtörténettel foglalkozott, a nyugati magyar emigráció
kiemelkedő alakja volt. A rendszerváltás után rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter
volt a londoni nagykövetségen. A Miskolci Egyetem díszdoktorává fogadta.
2014-ben iskolánk könyvtára felvette egykori diákja nevét. Az iskolai könyvtár megkapta
könyvgyűjteményének mintegy 2000 kötetét, amelyek között több irodalomtörténeti értékkel
bíró dedikált kötet is van.
A feladatunk összegyűjteni és feldolgozni az iskolai könyvtárban található dedikált könyveket, beleértve a Czigány-gyűjteményt és a korábban a könyvtárba került műveket is.
A megtalált példányokról fényképeket kell készteni, és jegyzetekben leírni a dedikációk jellemzőit. Az anyag alapján összefoglalót kell készíteni, amelyben ki kell térni a dedikálók
személyére és munkásságra, esetleges kapcsolatára iskolánkkal. A munkában célszerű különválasztani egykori diákunk könyveit és az egyéb könyveket.
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A Czigány Lóránt Könyvtár dedikált könyvei
A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet, iskolatörténet. Az iskolai könyvtár dedikált könyvállományának feldolgozása
Fejleszthető kompetenciák: Tájékozódás térben és időben. Korábbi ismeretek elmélyítése, új
szempontok szerinti csoportosítása. Önálló kutatómunka eszközeinek fejlesztése
Cél: A tanulók ismerjék meg az iskolai könyvtárban található, irodalmi-történeti értéket képviselő könyveket. A dedikációkon keresztül ismerjék iskolánk történetének néhány eseményét. Gyűjtsenek ismereteket a dedikációkat író személyekről.
Szervezési keret: Önálló kutatás és tanítási óra (igény szerint iskolai előadás, bemutató)
Korosztály: A középiskola tanulóinak bármely évfolyama. Az általános iskolákban is végrehajtható a feladat a saját könyvtárukban, ha rendelkeznek ilyen jellegű könyvekkel.
Munkaforma: Könyvtári kutatómunka egy hét. Összefoglaló elkészítése egy hét, Az összegyűjtött információk ismertetése tanítási óra keretében 45 perc.
Előkészítés, szervezés: A tanulók megkapják a szaktanár által összeállított feladatlapot. A
tanulók két fős csoportokban dolgozhatnak, de egyéni kutatást is végezhetnek. Az iskolai
könyvtárban, a könyvtáros segítségével, összegyűjtik az itt található dedikációval rendelkező
könyveket. A talált információkról jegyzeteket, fényképeket készítenek. Az összegyűjtött
anyag alapján összefoglalót és prezentációt készítenek. Amit bemutatnak társaiknak.
Megfigyelési szempontok: Milyen módszerrel, milyen szempontok szerint csoportosítják az
információkat? Hogyan kapcsolják össze a dedikációkat és a személyeket, iskolai eseményeket?
Értékelési szempontok, értékelés módja: Az elkészített anyag milyen módon járul hozzá az
iskola történetének új szempontból való megvilágításához? Milyen újdonságokat, új adalékokat sikerült összegyűjteni? (Korábban a könyvtár állományának ilyen feldolgozása összefoglalóan még történt meg.)
Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanár ismerteti a vállalkozó tanulókkal a kutatás célját. Ismerteti az elvárásokat a beszámolóval kapcsolatosan. Megbeszéli a tanulókkal a rendelkezésre álló időkeretet.
A diákok a számukra kedvező időpontban kezdik a kutatást.
A feladat lebonyolítása: A tanulók a könyvtárban önállóan ( a könyvtárossal együttműködve)
végzik a feladatot. Az elkészített jegyzetek és fényképek alapján elkészítik a kért szöveges
összefoglalót és számítógépes bemutatót.
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A megoldások megbeszélése, értékelése: Az eredmények összefoglalása alapján értékelhető a
feladat végrehajtása. Reményeink szerint a kutatás hozzájárul az iskolatörténet teljességéhez,
kiegészítéséhez.
Mellékletek:
Feladatlap
Felhasznált források:
Czigány Lóránt Könyvtár katalógusai, gyűjteményei

296

11. feladat
Feladatlap
Zemplén vármegye Trianon előtt és után
A trianoni döntés Zemplén vármegye és benne a Sátoraljaújhelyi járásra, Sátoraljaújhely városára nagyon súlyos következményekkel járt. A békeszerződésben a megye, a járás és a város is kettévágásra ítéltetett. Ráadásul a határ megrajzolása ellentmondott a józan észnek is. A
Ronyva patak „határfolyóvá” való kinevezése (Nem tudjuk, hogy valóban a hajózhatóság
volt-e az indok.) nagyban ellehetetlenítette vagy legalábbis nagyban megnehezített a környék
lakosságának életét.
A korabeli népszámlálási adatok jól mutatják, hogy milyen változások következtek be a területben, a lakosság számában, a nemzetiségi és a vallási összetételben.
A táblázatokban az 1900, 1910, 1920 és az 1930-as adatokat használtuk fel. A számok Zemplén vármegye, a Sátoraljaújhelyi járás és külön Sátoraljaújhely város adatait tartalmazzák
Zemplén vármegye területi és lakossági adatai:
1900
1910
2
Terület (km )
5942,7
5954,9
Lakosság (fő)
327993
343194
Sátoraljaújhelyi járás területi és lakossági adatai:
1900
1910
2
Terület (km )
547,3
371,6
Lakosság (fő)
32038
22997

1920
1683,3
138159

1930
1673,6
146308

1920

1930
83,3
4754

-

Az 1930-ban a járás adatait a Sárospataki járáshoz csatolták
Sátoraljaújhely város területi és lakossági adatai:
1900
1910
Terület (km2)
67,8
67,8
Lakosság (fő)
16886
19940

1920
67,8
21162

1930
52,8
18431

A népszámlálási adatok tartalmazták az anyanyelvre (nemzetiségre) vonatkozó számokat is. A
nyelv megnevezésénél a népszámláláskor használt elnevezéseket használjuk.)
Zemplén vármegye anyanyelv szerinti adatai:

magyar
német
tót
oláh
rutén
horvát
szerb
egyéb

1900
174107
8072
106114
144
14381
44
1
4680

1910
193794
9749
92943
209
39033
49
7
7410
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1920
132020
1285
1526
32
699
17
6
574

1930
144515
428
724
10
9
4
1
627

Sátoraljaújhelyi járás anyanyelv szerinti adatai:
1900
1910
magyar
26177
18180
német
227
98
tót
5542
4512
oláh
6
8
rutén
19
11
horvát
szerb
egyéb
67
188
Sátoraljaújhely város anyanyelv szerinti adatai:
1900
1910
magyar
15554
18965
német
268
273
tót
809
478
oláh
2
39
rutén
6
31
horvát
3
7
szerb
2
egyéb
244
145

1920

1930
4395
41
306
11
1

1920
20127
452
251
9
18
4
3
298

--

1930
-

A népszámlálási adatokban megjelentek a vallási felekezetek adatai is.
Zemplén vármegye vallási adatai:
1900
római katolikus
123967
görögkatolikus
101053
görög keleti
127
evangélikus
680
református
64457
izraelita
31533
egyéb
29
Sátoraljaújhelyi járás vallási adatai:
1900
római katolikus
10747
görögkatolikus
9633
görög keleti
130
evangélikus
8
református
9086
izraelita
2432
egyéb
1

1910
132395
103118
189
6822
67557
33041
42

1920
55187
17908
112
1707
46181
14858
183

1930
61258
19524
66
1637
51130
12452
251

1910

1920

1930

7221
8147
8
84
6241
1296
-
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1580
1906
3
7
1088
170
-

-

Sátoraljaújhely város vallási adatai:
1900
római katolikus
6713
görögkatolikus
2740
görög keleti
18
evangélikus
302
református
2309
izraelita
4784
egyéb
7

1910

1920
7936
2943
34
381
2878
5730
33

1930
8016
3009
31
428
3048
6445
179

7483
2882
15
132
3009
4690
29

A táblázatok adatainak segítségével vonjunk le következtetéseket, hogy milyen hatásokkal
jártak, járhattak ezek a változások a térség és a város életére, fejlődésére, lehetőségeire! Rövid
esszé formájában készítsenek összefoglalást a Trianon utáni változásokról!
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Nemzetiségek, nyelvek, vallások Trianon előtt és után Zemplénben
A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország a két világháború között. Helytörténet- nemzetiségek Trianon előtt
és után.
Fejleszthető kompetenciák: Források felhasználása, azok összevetése és önálló következtetések levonása. Olvasott szöveg értése, nyitottság, csoportban végzett tevékenység.
Cél: A tanulók szerezzenek ismereteket szűkebb lakóhelyük és térségének lakossági, nemzetiségi és vallási viszonyairól. vonjanak le következtetéseket a források adatainak felhasználásával a térség Trianon utáni helyzetének változásairól.
Szervezési keret: Tanítási óra, 45 perc.
Korosztály: Középiskola, 11. évfolyam.
Munkaforma: Önállóan végzett tevékenység, ami része lehet az új ismeretanyag feldolgozásának. A diákok a megkapott feladatlap alapján ismereteket gyűjtenek, majd egy rövid esszé
formájában összefoglalják azokat.
Előkészítés, szervezés: A szaktanár elkészíti a gondolkodást igénylő feladatlapokat, majd a
szükséges példányszámban sokszorosítja azokat. A megoldás a tanítási órán önállóan történik.
Az erre fordítható idő 35 perc. Egyéb segédanyag nem használható.
Megfigyelési szempontok: Az önálló munkavégzés fontosságának felismerése. Ismerik-e a
diákok az esszéírás szabályait? Mennyire érdekli őket szűkebb környezetük történelme?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A megírt kisesszéket az osztályt tanító tanár gyűjti
össze és értékeli. Ennek eredményét egy későbbi időpontban ismerteti a tanulókkal. Az értékelés szempontjai megfelelnek az előírt követelményeknek.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanár feladata a téma felvezetése. Néhány gondolattal bemutatja a
korszakot, ecseteli a háborúban vesztes ország kiszolgáltatott helyzetét, és felvázolja a békeszerződés Magyarországot érintő rendelkezéseit. Ezek után kerül sor a feladat ismertetésére és
megoldására.
A feladat lebonyolítása: A tanulók papíron megkapják a feladatlapot, majd szaktanári irányítással egyszerre elkezdik annak megoldását. A feladat statisztikai adatokat tartalmaz Zemplén
vármegyére, a sátoraljaújhelyi járásra és Sátoraljaújhely városra vonatkozóan. Az adatok 4
évre lebontva tartalmaznak információkat a lakosság számarányáról, valamint a nemzetiségi
és vallási hovatartozásról. A diákoknak a kapott adatok alapján kell esszét írniuk a tapasztalt
változásokról.
A megoldások megbeszélése, értékelése: Az elkészült munkákat a szaktanár összegyűjti és
értékeli. Az eredményeket és a tapasztalatokat egy következő alkalommal beszélik meg.
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Mellékletek:
Feladatlap
Felhasznált források:
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hivatal_nepszamlalasi_digit
alis_adattar/
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12. feladat
Feladatlap
A hátország élete - reklám és háború
A reklám egy bizonyos termék, vagy szolgáltatás megvételére, igénybevételére szolgáló hírverés. Gyakran egy márka, cég megismertetésére szolgál. Vannak olyan változatai, amikor
egy cél )pl. jótékonyság, politika) érdekében készülnek reklámok.
A reklám szinte egyidős az emberiséggel: Már az ókorban )pl. Kína, Római Birodalom) is
készültek olyan feliratok, amelyek valamilyen termékről szóltak. A későbbiekben az újabb és
újabb termékek értékesítésében, a termelés fenntartásában nélkülözhetetlen lett a szerepe. A
reklám megjelenési helyei is bővültek. A technikai lehetőségek bővülése segítette, hogy minél
szélesebb körben terjedhessenek az információk. A nyomtatott sajtó szerepe kimagaslott az
elektronikus hírhordozók megjelenése előtt.

Pesti Napló, 1858

Budapesti Hírlap, 1883

Napjaink reklámjaiban az elektronikus megjelenés (rádió, TV, internet) szinte letarolta a reklámpiacot. Sokszor a reklámok nem csak a termékek készítőit és forgalmazóit tartják el, hanem azokat is akik, a reklám előállításában és közzétételével foglalkoznak.
A reklámokban szereplő információk mindig elfogultak. Fő céljuk, hogy az adott terméket
úgy mutassák be, hogy az előnyös oldalai kerüljenek előtérbe. Kezdetben többnyire egy-egy
termék, szolgáltatás egyszerű bemutatására törekedtek. Később a fogyasztás előnyeit helyezték előtérbe, vagyis a hatásokkal kezdtek foglalkozni.
A reklámnak már a korai időkben is gyorsnak, aktuálisnak kellett lennie. Ezt követelte meg a
verseny, amely a gyártásban , forgalmazásban jelentkezett. (A mai helyzetben ez még inkább
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fontos, szinte naponta jelennek meg új árucikkek és velük együtt forgalmazók, szolgáltatók.
Aki nem elég gyors ezen a téren, az menthetetlenül lemarad.)
A 20. század elején még a nyomtatott sajtó és a hirdetőoszlopok, az utcai reklám volt a főszereplő. A század első másfél évtizede, „a boldog békeidők” kora volt. Ezekben az években már
voltak olyan újságok, amelyek gyakorlatilag a reklámok bevételeiből tartották fenn magukat.
Az 1910-es évek közepén nagy és drámai változások következtek be. A Nagy Háború kitörése
gyökeresen megváltoztatta az életet. A katonák a frontokon, az itthon maradottak a hátországban élték mindennapjaikat. Magyarországon nem voltak harci cselekmények, így a lakosság a
csatákat nem, de a gazdasági változásokat súlyosan érzékelte. A női munka elterjedése, az
ellátási nehézségek, a családok, a gyereket nélkülözése mind-mind alapjaiban rengette meg az
addigi életet.

Hirdetések 1915-ből és 1918-ból
A nehézségek ellenére a termelésnek, a fogyasztásnak (ha csökkentetten is) működnie kellett.
Így a háborús idők ellenére a reklámnak is megmaradt a szerepe. A kor hirdetéseiben olyan
áruféleségeket is hirdettek, amelyek kapcsolódtak a harcokhoz, a katonáknak igyekeztek elviselhetőbb körülmények biztosítani. A háború második felében már a sebesültek, rokkantak
számára fontos eszközök hirdetése is megindult.
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A feladatunkban az első világháború és a reklám kapcsolatát nézzük meg. A Kotányi Paprika
mai kifejezéssel „hungarikum” volt. A sajtóban folyamatosan megjelent a reklámja már a háború előtt is. A hirdetés jellemzője volt, hogy legtöbbször szorosan követte a közélet eseményeit. Minden megjelenése más-más szöveggel jelent meg, alkalmazkodva az éppen aktuális
történésekhez. A következőkben megnézzük, hogy a háború mely részeit találjuk meg a reklámokban, azaz a hirdetések áttekintése után igyekszünk párhuzamba állítani néhány konkrét
történelmi eseménnyel. A vizsgálatban figyeljük meg, hogyan használja ki a reklám készítője
az adott helyzetet és értékeljük, hogy ez mennyire lehetett hatásos.
A megjelent hirdetések 1914 augusztusától 1917 május 6-ig ölelik fel a háborús éveket.
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A hátország élete - reklám és háború
A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország (és Sátoraljaújhely )az első világháborúban – a hátország élete
Fejleszthető kompetenciák: Olvasott szöveg értése, a források felhasználása. Az eddig tanult
ismeretek felhasználása feladatmegoldáshoz. Írásbeli kifejezőképesség , csoportmunka, a feladatok logikai rend szerinti felosztása.
Cél: A tanulók szerezzenek hasznos ismereteket a korabeli sajtó alapján. Figyeljék meg és
alkalmazzák azt az eszközt, ami az ókortól kezdve befolyásolja mindennapjainkat, a reklám
fajtáit és szerepét. Vonjanak le következtetéseket ugyanannak a terméknek a változó reklámszövegeiből.
Szervezési keret: Tanítási órán kívüli foglalkozás érdeklődő tanulók számára. A feladat megoldásához legalább két foglalkozás szükséges.
Korosztály: Középiskola 11. évfolyama. (Ekkor már tanulják az adott történelmi kort.)
Munkaforma: Délutáni foglalkozás keretében információgyűjtés csoportokban kapott írásbeli
feladatlap segítségével számítógépeken, majd az eredmények megbeszélése közösen.
Előkészítés, szervezés: A feladat megoldásához számítástechnikai terem szükséges. A csoportok a feladatot kinyomtatva megkapják, de a megoldáshoz szükséges források áttanulmányozásához számítógépek kellenek.
Megfigyelési szempontok: Elsődleges szempont a motiválhatóság . A téma életközeli, hiszen
a reklámok ma is részei mindennapjainknak. Fontos rész még az együtt dolgozás megfigyelése, valamint a tanult ismeretek felhasználásának hatékonysága.
Értékelési szempontok, értékelés módja: Az értékelés módja közös megbeszélés szaktanári
irányítással. A legsikeresebb az a csoport, amelyiknek a legtöbb konkrét eseményt sikerült
társítani az első világháborúból a változó reklámszövegekhez.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A foglalkozást vezető tanár 3-4 fős csoportokat alakíttat a diákokkal. Ezek
után ismerteti a feladatot, majd kiosztja a feladatlapokat. A tanulóknak korabeli újságok
Kotányi Paprika reklámszövegeit kell tanulmányozniuk, majd társítani azokat konkrét háborús eseményekkel. A csoportok az adott időszak (1914-1917) éveit feloszthatják egymás között. A talált eseményeket az újság dátumával együtt feljegyzik a feladatlapra. A megoldáshoz
történelmi atlasz használható.
A feladat lebonyolítása: A feladat megbeszélése és szétosztása után egyszerre kezdődik a
munka, majd folytatódik a következő foglalkozáson. A háborús éveket a csoportok feloszthatják egymás között. dolgozhatnak egyénileg is, ebben az esetben vállalnak néhány hónapi újságadagot.
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A megoldások megbeszélése, értékelése: Ha a csoportok jelzik a szaktanárnak, hogy befejezték a feladatmegoldást, akkor kerül sor a megbeszélésre, értékelésre. Erre sor kerülhet a második szakköri foglalkozás végén, vagy egy későbbi időpontban. A legsikeresebb csoportok
tanári dicséretben részesülnek, de természetesen a legnagyobb jutalom a sikeres ismeretszerzés.
Mellékletek:
Feladatlap
A reklámok képei elektronikus formában
Felhasznált források:
Borsszem Jankó, 1914-1917.
Pesti Napló, 1858. október 3.
Budapesti Hírlap, 1883. december 1.
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14. feladat
Feladatlap
Katonadalok az I. világháború korában
A katonadal (gyakran kényszerű) foglalkozáshoz kapcsolódó lírai alkotás. A középkori vitézi
énekekből alakult ki a műfaj. Általában tükrözi az adott kor hatalmi viszonyait. Gyakori, hogy
elnyomott, idegen hatalmak által kényszerített alacsonyabb rangú katonák éneklik őket. Egyes
korokban (pl. 1848, 1919) az eszmei elkötelezettség fontos szerepet játszik megszületésükben.
A katonaság szerepe a háborús időkben felértékelődik. A civil lakosságra is nagy hatással van
a háborús, helyzet. Harci cselekmények korában, idején a katonadalok, bakanóták is gyakrabban felhangoznak. Sokszor népdalszerűen, változó szövegekkel éneklik őket. Ekkor a tágabb
társadalom, a hátország körében is elterjednek a művek.
A Nagy Háború idejéből is sok katonadal maradt fenn. A hangrögzítés lehetőséget adott arra,
hogy többük eredeti előadásban hallható napjainkban is.
A dalok szinte mindig valamilyen konkrét eseményhez kapcsolódnak. Már a háború előtt is
keletkeznek és tükrözik a társadalom hozzáállását a kialakult helyzethez. A harci események
elindulásával, egy-egy csata, összecsapás eseményeivel párhuzamosan újabb és újabb dalok
születnek. Egyre gyakoribbakká válnak a drámákat, veszteségeket feldolgozó művek. A család, az otthon hiánya, az aggodalom egyre gyakoribb szereplő lesz a sorokban.
A feladat során az I. világháborúhoz kapcsolódó dalokat hallgatunk meg. A dalok elhangzásának sorrendje nem követi a háborús események időbeli sorrendjét. A megoldás során a dalokat a háború eseményeinek megfelelő sorba kell rendezni. Ezt követően jellemzést kell adni
az adott időszakról. Milyen történések jellemezték az adott szakaszt? Hogyan fejezi ki a dal a
katonák hangulatát, érzéseit? Hogyan változik a dalok hangvétele, hangulata az idő teltével?
A kapott térképvázlaton be kell jelölni, hogy egy-egy dal mely földrajzi egységhez, frontvonalhoz, csatamezőhöz kapcsolódik!
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1.
Boszniának hegyei,
A fekete kövei
Az a magyar királyé.
Mégis az a Szerbia,
Az a kutya Szerbia
El akarja venni.
Megállj, megállj, kutya Szerbia!
Nem lesz tiéd soha Bosznia!
Mert a magyar nem enged,
Míg a vére megered,
Bármennyit is szenved.
Rajta, rajta, vitézek,
Fiatalok, öregek,
Fegyvert ragadjatok!
Mert nem tudjuk, hogy mikor,
Mert nem tudjuk, hogy mikor
Fújják az alarmot.
Akárhogy is dörög az ágyú,
Nem félünk mi a Szerbiától.
Megrohanjuk a sáncot,
Pusztítjuk a vad rácot,
Míg hírmondó marad.
Szerbiának hegyein,
A fekete kövein
Folyik már a csata.
De sok vitéz, sok baka,
A legények legjava
Életét ott hagyja.
Ha csak tudnám, hol lesz a sírom!
Szerbiában, én úgy gondolom.
Szerbiának hegyein,
A fekete kövein,
Ott lesz az én sírom.

2.
Lemberg mellett van egy kerek erdő
közepében egy gyászos temető.
Abba nyugszik 120 magyar baka
eltemette gyászos Galícia.
Édesanyám ne keressen engem
úgy sem talál a nagy csatatéren.
Nincsen fejfa síromnak tetején,
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Mint egy kutyát elásva vagyok én.
Édesanyám ha akarsz keresni,
Szép Ukrajna közepén gyere ki.
Megtalálod sírom egy fa alatt,
Édesanyám ott sírd ki magadat.
Köpönyegem az én szemfödelem,
nem a hazám földje takar engem.
Sírhat, ríhat szegény édesanyám,
Galícia földje borul reám.

3.
Harminckettes baka vagyok én,
kék parolin mosolyog a blúzom tetején.
Nincs még sarzsim, de holnapra lesz,
galléromra a hadnagy úr csillagokat tesz.
Ferenc Jóska adta ezt a mundért rám.
Nincsen lovam, de víg vagyok mindig ám!
Mert harminckettes baka vagyok én,
recece, gyalog masírozok én.

4.
Mikor megyek Galícia felé,
Még a fák is sírnak.
Rezgő nyárfa hullajtja levelét,
Az is engem sirat!
Sirass, sirass rezgő nyárfa
Borulj rá a babám vállára,
Súgd meg néki bele a fülébe,
Hogy fáj, fáj, fáj a szívem érted babám,
Fáj, fáj a szívem érted.
Édesanyám legszebb rózsafája,
Én vagyok az ága.
Én vagyok az I. Ferenc József
Vitéz katonája.
Százhúsz éles nyomja vállam,
Szívemet a fekete bánat...
Itt kell hagynom a jó édesanyám,
Fáj, fáj, fáj a szívem érted anyám,
Fáj, fáj, a szívem érted!
Édesanyám rózsafája én vagyok egy ága,
Én vagyok a Károly király vitéz katonája,
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||:Százhúsz éles nyomja a vállam,
Szívemet a búbánat..
El kell menni messze a csatába,
Szívemet megöli a bánat babám,
Szívemet megöli a bánat!:||

5.
Kárpátokban megfújták a trombitát,
Minden anya hazavárja a fiát.
Csak engemet nem vár haza az édesanyám,
Kárpátokban lesz az örökös hazám.
Édesanyám ha fel akarsz keresni,
Kárpátoknak hegyaljára gyere ki!
Megtalálod síromat a kőszikla alatt,
Édesanyám kisírhatod magadat.
Oroszország felé nem tudjuk mi az utat,
Főhadnagy úr mutassa meg az utat!
Megmutatom jó fiaim én is elmegyek,
A jó Isten tudja, ki jön vissza veletek.
Gyertek magyar fiúk kik egyszerre születtünk,
Kik egyszerre kumisz ruhát viselünk.
Mutassuk meg annak a de kutya muszkának,
Nincsen párja sehol az erdélyi bakának.
Gyertek magyar fiúk húzzunk drótot ha lehet,
Közeledik már az orosz hadsereg.
Szólnak az ágyuk ropognak a masingeberek,
Majd elválik babám mit ér egy magyar gyerek.

6.
Fiumei kikötőben áll egy hadihajó,
közepében, négy sarkában nemzetiszín zászló,
fújja a szél, fújja, hazafelé fújja,
46-os öreg bakák mennek szabadságra.
Pokrócomnak a négy sarkába varrom a nevemet,
átadom a szerelvényem a 37-eseknek,
hadd olvassa, sejhaj, az a bús regruta,
kinek van még a kaszárnyában 36 hónapja.
Isten veled tölténytáska, szurony, meg a puska,
én már többé nem pucollak, egyen meg a rozsda,
sapkám félrevágom, vigyázzba se állok,
odahaza várnak rám a kökény szemű lányok.
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Ez a gőzös most van indulóba'
az eleje fel van virágozva,
a belseje sárgára, leszerelő öreg bakák számára,
mennek haza végleges szabadságra.
Be van az én zubbonyzsebem varrva,
barna kislány, mit keresel abba'?
Benne van a sorkönyvem, meg a leszerelő levelem,
már ezután civil az életem.

7.
Beállok rózsám katonának, vagy huszárnak, vagy bakának.
Szüksége van rám a királynak, a császárnak, a hazának.
Ne sírj utánam Katikám, Katikám.
Lesz még belőlem, kapitány, kapitány.
Beállok rózsám katonának, vagy huszárnak, vagy bakának!

8.
Ellőtték a jobb karomat folyik piros vérem
nincsen nékem édesanyám ki bekösse nékem.
Gyere kisangyalom kösd be sebeimet,
s gyógyítsd meg a bánatos szívemet.
Gyere kisangyalom kösd be sebeimet,
s gyógyítsd meg a bánatos szívemet.
Odakünn a kárpátokban dörögnek az ágyúk.
Szegény magyar honvédeknek elfagyott a lábuk.
Nincsen aki megsajnálja, csak az a sok
apró gyerek odahaza várja.
Nincsen aki megsajnálja, csak az a sok
apró gyerek odahaza várja.
Hideg szél fúj édesanyám,
Hozza ki a kendőm.
Még ma éjjel felkeresem
A régi szeretőm,
Kiállok a kapujába,
Kibeszélgetem magamat
Véle utoljára

9.
Ha kimegyek a doberdói harctérre
Feltekintek a csillagos nagy égre
Csillagos ég merre van a magyar hazám
311

Merre sirat engem az édesanyám
Én Istenem, hol fogok én meghalni
Hol fog az én piros vérem kifolyni
Olaszország közepében lesz a sírom
Édesanyám arra kérem ne sírjon
Feladom a levelem a postára
Rátalál az édesanyám házára
Olvasd anyám vérrel írott levelemet
Doberdónál hagyom az életemet
Édesanyám nem írok több levelet
Puskagolyó lőtte el a szivemet
Eltemetnek az erdei gyöngyvirágok
Megsiratnak a falumbeli leányok

312

Katonadalok az I. világháború korában
A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország az első világháború idején - katonadalok a háborúból
Fejleszthető kompetenciák: Tájékozódás térben és időben, forráshasználat, tanult ismeretek
felhasználása, a történelem és más művészeti ágak kapcsolata, elvont gondolkodás.
Cél: A tanulók ismerjék meg a meghallgatott katonadalok segítségével az első világháborút az
egyszerű kisember, a katona szemszögéből. Fedezzék fel, hogy a dalok szövege és dallamvilága mennyire tükrözi a front eseményeit és a hátország lakóinak nehézségeit, megváltozott
életkörülményeit.
Szervezési keret: Szakköri foglalkozás. Az időkeret 90 perc.
Korosztály: Középiskola 11. évfolyam és általános iskola 8. évfolyam. Fontos, hogy a tanulók
már előzetesen tanulják az első világháború történetét.
Munkaforma: Csoportmunka keretében feladatok megoldása majd ellenőrzése.
Előkészítés, szervezés: A foglakozáson tanulók párokba rendeződnek. A csoportok papíron
megkapják a feladatot és a meghallgatandó dalok szövegét. (A dalok szövegének kiosztása
elmaradhat, ha tudjuk a csoport tagjai képesek megérteni az elhangzottak tartalmát. Biztosabbnak tűnik azonban, ha kézbe kapják a szövegeket, esetleg csak a meghallgatás után.) A
megoldáshoz egyéb segédanyag nem használható
Megfigyelési szempontok: Mennyire élénkíti a tanulók figyelmét, ha a megszokottól eltérő, de
a történelemhez kapcsolható témával foglalkoznak? Hogyan tudnak a párok együtt dolgozni?
A meghallgatott zene mennyire játszik szerepet a nehéz sorsú emberekkel való együttérzés
kialakításában?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A tanítási óra utolsó 10 percében kerül sor a feladatmegoldás közös ellenőrzésére. A csoportok felolvassák és esetleg indokolhatják megoldásaikat. A térképvázlaton megjelölt csatahelyszíneket a szaktanár kivetített térkép segítségével
ellenőrzi. A legjobb megoldások a tanítási órán használt módszerek segítségével jutalomban
részesülnek.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanítási órát tartó kolléga csoportokat alakíttat a tanulókból (2 fős csoportok). A feladatlap kiosztása előtt néhány gondolattal bemutatjuk az adott korszakot, majd elkezdődhet az ismerkedés a feladattal. A megoldásra 30 perc fordítható. A tennivaló a következő: jellemezzük a meghallgatott dalok segítségével a háború adott szakaszát, mutassuk be,
hogyan tükrözik a dalok a katonák érzéseit, és hogyan változik a művek hangulata az idő
előrehaladtával.
A feladat lebonyolítása: A megkapott feladat átolvasása után egyszerre kezdődik a megoldás.
A dalokat bármilyen hanglejátszó eszközön meghallgathatjuk. (Előzetesen elő kell készíteni a
dalokat a megfelelő formátumban a lejátszáshoz.) A meghallgatás csak egy alkalommal lehet313

séges (ez változtatható a rendelkezésre álló idő függvényében). A válaszokat a tanulók a feladatlapon rögzítik.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A diákok csoportonként ismertetik megoldásaikat, és
meg is indokolják válaszaikat. A vaktérképen való helyszínbejelölést a kivetített térkép segítségével ellenőrzik.
Mellékletek:
Feladatlap
A dalok szövegei és hanganyaga
Vaktérkép
Felhasznált források:
http://www.zeneszoveg.hu/
https://www.youtube.com/
Magyar Néprajzi Lexikon (http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/
https://atankonyvontul.files.wordpress.com/2015/09/eu1914uj.jpg
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14. feladat
Feladatlap
Infláció 1946
Infláció (pénzromlás): az árszínvonal tartós emelkedése, a pénz vásárlóerejének csökkenése
Magyarországon 1926-ban vezették be a pengőt. Több éven keresztül a magyar pénz stabil
fizetőeszköz volt. A második világháború hatására 1944-ben a pengő lejtőre került, rohamosan veszített értékéből. A károk és a háborús jóvátétel miatt Magyarországon az áruhiány mellett pénzhiány is fellépett. A kormány ezért beindította a bankóprést. Hamarosan beindult a
hiperinfláció, a pénz elképzelhetetlen mértékben romlott.
Az árakat jellemezheti, hogy 1946 május elején 1 kg kenyér ára 8millió pengő, másfél hónappal később már 5,85 milliárd pengőt kértek érte.
A feladat első részében az adatok alapján az üres táblázatba kell beírni a kibocsátott legnagyobb címletú bankjegyet értékét számjegyekkel. Ez szemlélteti ,hogy rohamosan romlott
napról-napra, majd később óráról-órára a pénz értéke.
Kibocsátás dátuma
1945. október 17.
1945. december 12.
1946. február 28.
1946. április 2.

Bankjegy
Tízezer pengő
Százezer pengő
Egymillió pengő
Tízmillió pengő

Kibocsátás dátuma
1946. június 12.
1946. június 18.
1946. június 24.
1946. június 27.

1946. április 30.
1946. május 13.
1946. május 27.
1946. június 3.

Százmillió pengő
Egymilliárd pengő
Tízezer milpengő
Százezer milpengő

1946. július 1.
1946. július 2.
1946. július 4.
1946. július 11.

Bankjegy
Egymillió milpengő
Tízmillió milpengő
Százmillió milpengő
Egymilliárd
milpengő
Tízezer bilpengő
Százezer bilpengő
Egymillió bilpengő
Tízmillió bilpengő

(A milpengő a pengő milliószorosa, a bilpengő a milpengő milliószorosa.)
A táblázat kitöltése után számítható, hogy mekkora (hány százalékos volt napi átlagos változás). Egy-két esetben érdemes megtenni ezt a számítást. (Egy újabb pénz kibocsátása az előzőhöz képest egy nagyságrend, azaz 1000 %-os változás.)
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Kibocsátás
1945.
október
1945.
17.december 12.
1946.
február 28.
1946.
április 2.
1946.
április 30.
1946.
május 13
1946.
május 27.
1946.
június 3.
1946.
június 12.
1946.
június 18.
1946.
június 24.
1946.
június 27.
1946.
július 1.
1946.
július2.
1946.
július 4.
1946.
július 8.
1946.
július 11.

Bankjegy értéke

1946. augusztus 1-jén került bevezetésre az új fizetőeszköz a forint. Ekkor az árak nagyon
hirtelen átalakultak.
A feladat második részében egy 1946-os képzeletbeli hétvégi bevásárlásra indulunk. (Vásárolni csak a felsorolt árukat lehet, Pepsi és egyebek nem voltak.)
A választék: fehér kenyér, tojás, tej, sertéscomb, cukor, fogkrém, pipereszappan, zsírszalonna,
liszt, burgonya, alma, bor
Este ketten moziba is szeretnénk elmenni egy jó filmet megnézni.
Vásároljunk, és utána meglátjuk mennyibe került ez nekünk!
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Árak 1946-ban
Áru

Egységár (Ft)

Fehér kenyér (kg)

0,96

Tojás (10 db)

2,5

Tej (l)

2

Sertéscomb (kg)

13

Cukor (kg)

7,6

Fogkrém (tubus)

4,58

Pipereszappan (kg)

26,8

Zsírszalonna (kg)

7,7

Liszt (kg

1,4

Burgonya (kg)

0,43

Alma (kg)

0,70

Bor (l)

4

Mozijegy (db)

2

Összesen

Vásárolt mennyiség

A végeredményt ki kell számolni, mert
sem okostelefonunk, sem számológépünk nincs.

És néhány dolog, amit nem vásároltunk:
Benzin (l)
Vonatjegy (Budapest-Szeged)
Villamosbérlet (1 hónap)
Férfiing (db)
Napilap (hétköznap)

1,6 Ft
48,9 Ft
30,6 Ft
25 Ft
0,6 Ft
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Fizetett ár (Ft)

Infláció, 1946
A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország a második világháború után - infláció 1946
Fejleszthető kompetenciák: Önálló feladatmegoldás, logikus gondolkodás, elvonatkoztatás a
történelem eseményeitől, kreativitás, fejlett matematikai alapismeretek
Cél: A tanulók fedezzék fel a második világháború utáni történelmünk alapproblémáját, annak
kihatásait az ország gazdasági helyzetére és a hétköznapokra. Tudatosuljon bennük az akkori
életet meghatározó irracionális pénzmennyiség, ami fedezet híján tovább fokozta a megélhetés nehézségeit, és elősegítette a feketepiac virágzását. Vonjanak le következtetéseket a mai
helyzetünkre és életszínvonalunkra vonatkozóan.
Szervezési keret: Tanórán kívüli szakköri foglalkozás érdeklődő tanulók számára. A feladat
megoldására fordítható időkeret 90 perc.
Korosztály: Elsősorban a középiskola 11. és 12. évfolyamának ajánlott feladat. Az általános
iskolában használható a 8. évfolyamon, alacsonyabb évfolyamokon a matematikai ismeretek
még hiányosak.
Munkaforma: A papíron megkapott feladat megoldása önállóan vagy csoportokban, majd a
megoldások értékelése közösen szakköri foglalkozás keretében.
Előkészítés, szervezés: A feladatot vállalkozó szellemű diákok önállóan is megoldhatják, a
többiek pedig csoportokban dolgozhatnak. A megoldáshoz csak számológép használható.
Megfigyelési szempontok: A diákok mennyire érzik a helyzetet és a problémát életközelinek,
tisztában vannak-e a pengő inflálódásának abszurditásával, rádöbbennek e arra, hogy a forint
bevezetése mennyire volt létszükséglet. Tudnak-e adott pénzmennyiséget beosztani, tisztában
vannak-e az élelmiszerek és a további alapanyagok fontossági sorrendjével. Mennyire fontos
a szórakozás, és miért játszik kiemelkedő szerepet a mozi?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A feladat megoldásának értékelése a második szakköri foglalkozáson történik közösen. A feladat első részénél a megoldás egyértelmű, a második résznél azonban egyéni, egyedi összeállításokat várhatunk. A megoldások kivetíthetők
vagy táblára is felírhatók.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanár ismerteti a feladatot, majd megkéri a diákokat, hogy döntsenek a
megoldás szervezeti kereteiről (egyedül vagy csoportban). Ennek tisztázása után kapják meg a
munkacsoportok a konkrét feladatot, melynek megoldásához szükségesek a matematikai alapok, illetve a számológép. Az első rész befejezése után kezdődhet a bevásárlás a sátoraljaújhelyi piacon és vegyeskereskedésekben a vasárnapi ebédhez. A piac árai az országos átlagnak
megfelelőek. A tanulók csak a bevásárlás után kapják meg az akkori árakat. Az időkeret 90
perc.
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A feladat lebonyolítása: A tanulók papíron kapják meg az elvégzendő feladatot. A munka
egyszerre indul, a részfeladatok sorrendje kötött. Az első részben meghatározott pengőmenynyiséget kell számokkal beírni az adott táblázatba, a második részben pedig következhet a
hétvégi bevásárlás. A megvásárolni szándékozott áruk mennyiségét a tanulóknak kell megadniuk, majd összeszámolni a végösszeget természetesen papíron, mert a feladatlap információja alapján ez a megoldás a szükségszerű. Nehézséget okozhat a tanulók számára a forint váltópénzének, a fillérnek az állandó jelenléte.
A megoldások megbeszélése, értékelése: Az elvégzett feladatok ellenőrzésére ezen foglalkozáson kerül sor, ahol a munkacsoportok beszámolhatnak elvégzett tevékenységükről, és meghallgathatják a többiek ötleteit. A feladat segít a diákoknak megérteni a korszak embereinek
léthelyzetét, és segít abban is, hogy jobban boldoguljanak a hétköznapokban.
Mellékletek:
Feladatlap
Felhasznált források:
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_pengő_pénzjegyei
https://www.artortenet.hu/index.php/arak/item/128-arak-1946-augusztusaban
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15. feladat
„A jó bornak is kell cégér…”
Reklámok és hirdetések elemzése a XX. sz elejétől napjainkig
Feladat: Osztály létszámtól függően csoport-, vagy páros munkában dolgozzák fel a tanulók a
témát. A reklámok, hirdetések tartalmi, formai, kommunikációs, kortörténeti jellemzőit kell
felfedezniük megadott szempontsor alapján
Helyszín:
 informatika terem, minden párnak, ill. csoportnak külön számítógép, + 1 interaktív
tábla, vagy projektor a bemutatóhoz
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 A szaktanár a feladatokhoz tartozó elemzési szempontokat kinyomtatja külön lapokra a munkacsoportoknak, és plusz lapokat is biztosít a jegyzetek elkészítéséhez

Résztvevők: 8., 9., 10. osztály + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 az óra előtt a szaktanár az interaktív táblával összekötött gépére felteszi az elemzendő
képeket, a diákok az értékelésnél a tábla előtt állnak majd
 célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 valamilyen jutalom „kitűzése”: pl. tantárgyi 5, szaktanári dicséret – ennek „elnyerésének” feltételeinek tisztázása
 párok, ill. csoportok kialakítása (heterogén)
 szaktanári magyarázat a reklám fogalmáról, céljáról
 a résztvevők számára digitális formában „átadni” a feladatokat (képeket) az elemzési
szempontokkal együtt
 formai elvárásokat tisztázni: kivetítve csak az elemzendő képek jelennek meg (nem
kell prezentációt készíteni)
 Jegyzeteket készíthetnek
További ütemezés:
 A diákok páronként, vagy csoportonként elvégzik az elemzést
 A kivetített képek alapján munkacsoportonként bemutatják az adott témát
 Minden bemutató után, közös megbeszélés, tanári kiegészítésekkel
 Tanári értékelés
 Jutalmak „kiosztása”
Feladatlap
A reklám a kommunikáció egy formája, rendszerint egy bizonyos áru vagy szolgáltatás megvételére, illetve igénybevételére ösztönző fizetett hirdetés.
Victor O. Schwab 1960-ban megjelent könyvében, a „Hogyan írjunk jó reklámszöveget?”
egy ötlépcsős modellel szolgál:
1) Irányítsuk magunkra a figyelmet
2) Mutassunk egy előnyt az embereknek
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3) Bizonyítsuk azt be
4) Vegyük rá az embereket, hogy ragadják meg ezt az előnyt
5) Buzdítsunk cselekvésre
1. feladat
Tanulmányozzátok és értékeljétek:
a.) A 1914-es Felsőmagyarországi Hírlapban megjelent hirdetéseket, hogy mennyire felelnek meg az „öt lépcsős modellnek”!

321

322

b.) A Zempléni PIAC és SzuperINFO hirdetőújságok 2018. május számaiban megjelent
hirdetések, hogy mennyire felelnek meg az „öt lépcsős modellnek”!
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2. feladat:
Klein Kálmán a Felsőmagyarországi Hírlap 1930-as éveiben, szinte minden számában hirdetett, sőt volt olyan, hogy egy hírlapon belül, egy oldalon több hirdetése is megjelent!
 A hirdetések akkor sem voltak olcsók. Vajon miért tartotta fontosnak, hogy minden hírlapban ott legyen a hirdetése?
 Milyen szerepe lehetett, hogy egy hírlapon belül, egy oldalon több hirdetése is
megjelent?
 Hirdetései mennyire felelnek meg a fent említett 5 lépcsős modellnek?
 Melyen elemekkel egészítenéd ki Klein hirdetése szövegeit?
 Ki írhatta szerinted ezekez a szövegeket?
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3. feladat:
Hasonlítsd össze a két hirdetést! Milyen változások jellemzőek az 1972 és napjaink
hirdetése között?

1972
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Napjaink

4. feladat
40 év alatt milyen külső-, és tartalmi elemekben változott a TV készülékek reklámozása?

1978

Napjaink
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5. feladat
Hasonlíts össze, hogy változott 1970-től az OTP reklámozási módja:

1970

1975

1983

Napjaink:

A reklámok témája, üzenete
A figyelem felkeltés módja
„Beazonosító” színek megjelenése
Képanyag, szereplők kiválasztása
Üzenet az üzeneten túl!
Életérzés
6. feladat:
Divat reklámok
Május 1 Ruhagyár
 Mi az üzenete a reklámoknak?
 Miért volt ebben a korban jelentősége az „elegant” szó hangsúlyozásának?
 Milyen modelleket választottak?
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 Az 1972-es képre kétszer került fel a ruhagyár „logója”. Van ennek értelme?
 Te milyen szlogent írtál volna 1972-ben erre a hirdetésre?

1967

1970

1972

Benetton olasz divatcég reklámjai
 Mi az üzenete a képeknek?
 Mi a célja a cégnek azzal, hogy olyan témákat választ, ami közvetlenül nem, vagy alig
hirdeti a cég ruháit?

7. feladat
Hirdetések
Hasonlítsd össze az 1900-as évek eleji, és napjaink társkereső hirdetéseit?
 megfogalmazás, szóhasználatok, stílus
 a hirdető „bemutatkozása”, (vagy ki lehet a hirdető)
 elvárások a jelentkezőkkel kapcsolatosan
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 a hirdetés terjedelme
 a hirdetés végső célja
Társkereső hirdetések az 1900-as évek elejéről
„Intelligens, nemes családból való, 18 éves, szigorúan erkölcsös, jó nevelésű, házias, katolikus, szép leánykát akarok férjhez adni intelligens, művelt úrhoz. Leveleket »Boldog házasság« jelige alatt a kiadóhivatal továbbít.”
„Hölgyeim! Házasság céljából egy oly fiatal molett lánynak vagy özvegynek ismeretségét
óhajtom, kinek párfogása révén egy biztos állást kaphatok. Én jelenleg egy nagyobb vállalat
hivatalnoka vagyok, 28 éves, kiszolgált számvivő őrmester. Részletes és teljes címmel ellátott
leveleket »Barna magánhivatalnok« jelige alatt Zalaegerszegre kérek.”
„31 éves, keresztény, intelligens, hatvanezer korona tiszta vagyonnal bíró vidéki úriember,
kinek ezen felül más jövedelmet hajtó vállalatai is vannak, szerencsétlen nősülése folytán
ezúttal akar 20-31 éves intelligens leánnyal vagy gyermektelen özveggyel megismerkedni,
kinek megfelelő készpénz vagy ingatlan hozománya van. Sokan tréfának és kigúnyolásnak
tartják az újság révén való megismerkedés célját, de hirdetésem minden heccelődés nélkül,
komoly szándékkal teszem. Leveleket »Jellemes fess férfi« jelige alatt a kiadóhivatal továbbít.
Közvetítők kizárva.”
„Szülők és gyámok figyelmébe! 27 éves, keresztény, előkelő nagyiparos, kinek 1861 óta
fennálló, virágzó iparüzlete van, ismeretség hiányában ezúton óhajt komoly szándékból megismerkedni tisztességes, 20-25 éves, háziasan nevelt leánnyal. Ajánlatok hozomány megjelölésével e lapban jelezve »Boldogság« jelige alatt küldendők.”
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Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:










Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Vizuális fejlesztés
Elvont gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Informatikai ismeretek
Társas kapcsolatok
Felelősség vállalás

Ajánlott források:


http://psycho.unideb.hu/munkatarsak/balazs_katalin/reklam/Reklamelemzesi_szempo
ntok_kezdeti.pdf
http://www.papp-vary.hu/reklam_marketing/Mitol_jo_egy_reklam_Papp-Vary.pdf
diakoldal.hu/jegyzet/download/298




Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Tanítási óra – magyar, kommunikációs ismeretek, történelem
 Magyar-, történelem-, helytörténeti szakkör
 Önképzőkör
 Magyar-, történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
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16. feladat
13+1 kérdés a zsidó étkezési előírásokról
Feladat: egyéni munka, feleletválasztós teszt formájában a zsidó étkezési előírások ismeretanyagának forrásalapú megismerésének, megértésének, és az elsajátított új ismeretek leellenőrzése céljából
Helyszín:
Feladat megoldástól függően:
a) Informatika terem: A „Kahoot”-ra feltöltött kérdésre válaszolnak a diákok.
Tanár számára: interaktív tábla + számítógép/ laptop + internet
A tanulóknak: létszámnak megfelelő számú számítógép+internet, vagy minden tanuló
saját okos telefonja (de lehet vegyesen is!)
b) Tanterem: „Szavazógép”-es feladat megoldás esetén: szavazógép, interaktív tábla/projektor + számítógép/laptop
c) Tanterem: „Hagyományos kinyomtatott feladatlap”: lehet technika nélkül is, de ajánlott legalább az értékeléshez a tanár számára: interaktív tábla/projektor + számítógép/laptop
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
Feladat megoldástól függően:
a.) A „Kahoot”-ra feltölteni a 13+1 kérdést + kinyomtatni, vagy a számítógépre feltölteni
a szöveges forrást
b.) „Szavazógép” előkészítése + kinyomtatni a szöveges forrást
c.) A kérdéssor és a szöveges forrás kinyomtatása a tanulói létszámnak megfelelő példányban
Résztvevők: 9-10-11. osztályos tanulócsoport + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése: Bevezető gondolatok a témával kapcsolatosan, érdeklődés felkeltése
célismertetés kb. 5 perc; források tanulmányozása: 2 film kb. 8 perc 10 mp.; szöveges forrás
tanulmányozása: 20 perc; értékelés a választott feladatmegoldástól függően tanári magyarázatokkal kb. 7-10 perc
Előkészítés: A tanulók megkapják a témával kapcsolatos információkat
1. Közösen megtekintik az alábbi 2 filmet:
 Dezső bácsi, a kóser hentes film Ajánlott film rész: 4:42-8:30
https://www.youtube.com/watch?v=IWf6k_aNzpA
 Szokások: Kóser étkezés 0:0-3:57
https://www.youtube.com/watch?v=J7MARz_o8DI
2. Tanulmányozzák az alábbi forrást
↓
VALLÁSI ÉTKEZÉSI ELŐÍRÁSOK
Kásrut ez a héber szó foglalja össze a zsidó étkezési szokásokat. Minden élelem, ami megfelel
a szabályoknak, fogyasztásra alkalmas, azaz kóser. A mózesi törvények értelmében tisztának,
azaz ehetőnek minősül a marha, a juh, a kecske, a szarvas, az őz, a bivaly, vagyis minden hasadt patájú és kérődző állat. Fogyaszthatók a szárnyasok közül a tyúk, a pulyka, a liba, a kacsa
és a galambfélék.
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Tisztátalanok az egész talpukon járók a ló, a szamár, az öszvér és az olyan állatok, amelyek
kérődznek, de nem hasított körműek pl. a nyúl, a teve, illetve a sertés. Ez utóbbira a legnagyobb tilalom érvényes, még megérinteni sem szabad. A sertés iránti undor a zsidóságnál történelmi okokra vezethető vissza. A hódítók, az elnyomók többször is rá akarták kényszeríteni
a sertés fogyasztására a zsidókat, és ez a hit megtagadását jelentette volna. A halak közül tiltottak a sima testűek, azaz, ha nincs pikkelyük és uszonyuk (afrikai harcsa, angolna). Tisztátlan minden olyan állat is, amely a hasán csúszik /pl. kígyók/. Tilos fogyasztani az egyébként
tisztának számító állat húsát, ha megdöglött. Legszigorúbban tilos fogyasztani az állatok vérét.
A tiszta húsok is csak akkor fogyaszthatók, ha az állatot arra képesített szakember, a sakter
(metsző) vágta le és a rituális szempontból megfelelőnek ítélte. Képesítését, illetve oklevelét
három rabbitól nyeri, miután más metszőnél előzőleg gyakorlaton volt. Vannak olyan metszők, kik csak szárnyasok vágására vannak jogosítva és viszont olyanok is, kik szarvasmarhát
is vágnak. Ez utóbbiak végzik a szarvasmarha tüdejének vizsgálatát is a rituálé szempontjából. Ezt a magasabb képesítés.
A rituális vágás szabályai csak a négylábúakra és a szárnyasokra vonatkozik. Célja az, hogy
minél kevesebb szenvedést okozzanak az állatnak, és a kivéreztetés tökéletes legyen.
A kóserezés folyamatában a húsokat sózással, öblítéssel vértelenítik. A nagyobb állatok húsa
már bontva kerül a háziasszonyokhoz, a kóser mészárszék már csak olyan húst árusít, amelyet
a zsidó háziasszony nyugodtan elkészíthet.
A húsos és a tejes ételeket nem szabad közvetlenül egymás után fogyasztani, ugyanis az ember gyomrában sem szabad találkozniuk. Miután a hús hosszabb idő után emésztődik meg,
mint a tej, a húsok fogyasztása után többet kell várni, mint a tejes ételek után.
Vannak olyan ételek, melyek korlátozás nélkül, bármikor, bármivel fogyaszthatók. Ezeket
párve - magyarul "párosnak" - nevezik. Párve: Az az étel, amelyik sem a húst, sem a tejet,
sem ezek származékait nem tartalmazza, páros. “Páros” 1. minden, ami a földből terem: a
zöldségek, gyümölcsök, magvak, a kávé, a fűszerek, a cukor és a só; 2. minden kóser hal; 3. a
tojás; A párve ételeket mind a húsos, mind a tejes ételekkel lehet együtt készíteni vagy enni.
A zsidó konyhának tehát igen szigorú követelményeket kell kielégítenie a felszerelést illetően
is. Nagyobb felszerelést kíván, tágasabbnak kell lennie az európai konyhánál, külön zsíros és
tejes részt kell vezetni. A húsos és a tejes ételeket nem szabad ugyanabban az edényben készíteni, illetve tálalni, még különböző időpontokban sem. Ezért kell elkülöníteni a húsos és tejes
főzéséhez és elfogyasztásához használt edényeket és eszközöket (pl. vágódeszka, kés, fakanál,
tányérokat, evőeszközöket). Szokás megjelölni őket, vagy más-más színűeket, mintájúakat
használni.
A mosogató – hacsak nincs kettő – azonnal tréfli (nem kóser) lesz, ha húsos és tejes ételmaradék kerül bele. A tányérokat ezért nem a mosogatónak ugyanabban a medencéjében öblítik le.
Praktikus a kiemelhető öblítőtál használata. Hasonló módon a szárítórácsot is megkülönböztetik. Elterjedt gyakorlat, hogy más-más színű, vagy mintájú törlőrongyot használnak a húsos és
tejes edényekhez: pl. a piros a húsos, a kék a tejes.
A zsidó konyha alapszabálya tehát, hogy a nem tiltott húsok akkor fogyaszthatók, ha metsző
kóserra vágja, a sózás és öblítés során teljesen vértelenítik, és az erre a célra elkülönített eszközökben sajátos étrendi összeállításban elkészítik.
A növényi eredetű élelmiszerek közül legfontosabb a kenyér. Szertartási célokra kovásztalan
kenyeret használnak (macesz, pászka). Az étrendben sok zöldség, főzelék, gyümölcs is helyet
kap. Így sok burgonyát, kölest, céklát, zellert, spárgát, kukoricát, hagymát fogyasztanak. Csak
olyan növényi eredetű élelmiszerek nem jöhetnek számításba, amelyek férgesednek és nem
lehet tökéletesen megtisztítani
forrás: Tusor András: GASZTRONÓMIA
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A zsidó vallási előírások nem tiltják az alkohol mérsékelt fogyasztását, de megveti és elítéli a
részegséget, amely nem tart zsidó tulajdonságnak. Bort használ a zsidó ember a szombatot-,
és az ünnepet köszöntő áldáshoz.
További ütemezés:
 Kitöltik a tanulók a megfelelő felületen a feladatlapot
 A feladat választástól függő közös értékelés, szaktanári irányítással és magyarázatokkal
FELADATLAP
1. Mit jelent a „kóser” szó?
a) Finoman elkészített, húsos zsidó étel.
b) Minden élelem, ami megfelel a zsidóságnak előírt szabályoknak, fogyasztásra alkalmas.
c) A zsidó ünnepekre elkészített tradicionális étel.
d) Olyan nyersanyagokra használják ezt a jelzőt, amelyet a háziasszony nem a boltban,
hanem a piacon vesz meg.
2.
a)
b)
c)
d)

A zsidók számára nem ehető húsfajta:
kecske
marha
csirke
sertés

3.
a)
b)
c)
d)

A zsidók számára ehető hús fajta:
ló
sertés
juh
nyúl

4.
a)
b)
c)
d)

Nem fogyasztható étel a zsidók számára
marha párizsi
véres hurka
sült libacomb
báránysült

5.
a)
b)
c)
d)

Hogy hívják a zsidó egyház által kijelölt személyt, aki levágja az állatokat?
samesz
sabbath
sakter
rabbi

6. Milyen szempontok szerint lehet az állatokat levágni a zsidó vallás előírásai szerint?
a) Kíméletesen kell levágni, előző nap még sok élelmet kell az állatoknak adni, hogy
nyugodtak legyenek
b) A leg fájdalom mentesebben, a leggyorsabb halált előidéző módon kell az állatokat levágni, úgy hogy a legtöbb vér kifolyton már a levágás pillanatában
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c) Államilag kijelölt vágóhídon lehet, hogy a higiénés feltételek a legoptimálisabbak legyenek
d) A levágás előtt el kell kábítani az állatot, hogy ne érezzen semmit
7.
a)
b)
c)
d)

Hogy teszik kóserrá a húsokat?
Sózással, vízzel való öblítéssel vértelenítik
Meggyújtják a menóra mind a 7 gyertyáját, és imádkoznak a hús feldolgozása előtt
Szép húsrészek kiválasztásával, aminek teljesen zsírtalannak kell lennie
Fűszerekkel és olajjal

8.
a)
b)
c)
d)

A vallásos zsidó emberek milyen szabályt kell, hogy betartsanak étkezésük során?
Nem ehetnek a húsokhoz párolt zöldségeket
Tilos a tojás használata a húsokhoz
Nem ehetnek vegetáriánus ételeket
A húsos és a tejes ételeket nem szabad közvetlenül egymás után fogyasztani

9.
a)
b)
c)
d)

Hogy hívják a zsidó kovásztalan kenyeret?
lepénykenyér, laposkenyér
macesz, pászka
tortilla
pita

10. Korlátozás nélkül, bármikor, bármivel fogyaszthatók, a párve - magyarul "párosnak" –
nevezett ételek. Melyik nem páve étel?
a) cukor
b) zöldségek
c) kóser hal
d) joghurt
11. Hogy kell kialakítani a zsidó konyhát?
a) Nincs eltérés más vallások konyhakialakításához képest
b) Legyen kicsi, lehetőleg szerény felszerelésű, mert egy vallásosos embertől mértéktartó
körülmények várhatók el
c) Nagyobb felszerelést kíván, tágasabbnak kell lennie az európai konyhánál, külön húsos és tejes részt kell kialakítani
d) Csak nyílt tűzön készíthetik el az ételeiket
12. Van jelentősége annak, hogy a zsidó konyhák felszerelési tárgyainak (pl. főzőedények,
kés nyelei) színeire a kék és a piros szín jellemző?
a) Ilyen színben lehet kapni a boltba, és kicsit színesíteni akarják a felszereléseiket.
b) Húsos és a tejes ételeket nem szabad ugyanazzal az eszközzel előkészíteni, ugyanabban az edényben elkészíteni, illetve tálalni, még különböző időpontokban sem, ezért
így, eltérő színekkel különböztetik meg a konyhai felszerelési tárgyaikat
c) A vallás a konyhai felszerelésekre ezt a két színt engedélyezi
d) A hidegen tálalandó ételeket mindig kék színű edényben, a melegeket pedig piros
edényben kell elkészíteni és tálalni
13. Honnan lehet megállapítani egy készen vett ételről, hogy az kóser?
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a) A kóser élelmiszereken valamelyik a rabbinátus pecsétje (hechsher), vagy ilyen igazolás kiadására jogosult szervezet, cég pecsétje szerepel.
b) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a magyar élelmiszerlánc biztonságának
felügyeletéért felelős országos hatáskörű állami szervezet igazolása szerepel rajta.
c) Mózesről készült portré van a csomagolásra nyomtatva
d) Rá van írva a csomagolásra hogy KÓSER
+
Zsidó vallás hogy vélekedik az alkoholfogyasztásról?
A zsidó vallás szigorúan tiltja az alkohol fogyasztását.
A zsidó vallás szerint a reggeli ima után 1 dl kóser bort kell elfogyasztani
A zsidó vallási előírások nem tiltják az alkohol mérsékelt fogyasztását. Bort használ a
zsidó ember a szombatot és az ünnepet köszöntő áldáshoz.
d) A zsidó vallás az egyházi ünnepekre elsősorban a kóser pálinka fogyasztást tartja a
legméltóbb alkohol tartalmú italnak.
1.
a)
b)
c)

MEGOLDÁS:
1.
b

2.
d

3.
c

4.
b

5.
c

6.
b

7.
a

8.
d

9.
b

10.
d

11.
c

12.
b

13.
a

+1
c

Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:
 Vallástörténeti ismeretek
 Általános műveltség-, intelligenciafejlesztés
 Látott-, hallott ismeretek fejlesztése
 Szövegértelmezés
 Memorizálás
 Elvontgondolkodás
 Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
 Logikus gondolkodás
 Informatikai ismeretek („a.” és „b.” verzió esetén)
Ajánlott források:
http://zsido.com/fejezetek/a-zsido-elet-torvenyei-a-zsido-etkezes-torvenyei/
https://archivum.ujszo.com/cimkek/izvilag/2007/08/30/a-koser-konyha-torvenyei-estitkai
http://www.zsido.hu/receptek/konyha.htm
http://www.diningguide.hu/koser-ha-nem-hus/
*Dezső bácsi, a kóser hentes Ajánlott rész: 4:42-8:30
https://www.youtube.com/watch?v=IWf6k_aNzpA
*Szokások: Kóser étkezés 0:0-3:57
https://www.youtube.com/watch?v=J7MARz_o8DI
*Hanna Klub, a zsidó nők otthona
https://www.youtube.com/watch?v=FTwP71DFhoE
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
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16. feladat
A szőlészet és borászat rövid története Tokaj-Hegyalján, Sátoraljaújhellyel a fókuszban
Forráselemzés
Feladat: a tanulók egyénileg végeznek forráselemzést, melyben a fontos ismeretekhez jutnak,
ill. következtetéseket vonhatnak le Tokaj-Hegyalja, azon belül Sátoraljaújhely szőlészeti, borászati, és ezzel kapcsolatos kereskedelmi helytörténetéből. A feladat a szövegértésen kívül a
matematikai kompetenciák fejlesztésére is alkalmas.
Helyszín:
 Iskolai tanterem
Szükséges egyéb feltételek:
 A forrást, és a feladatlapot kinyomtatja a szaktanár minden tanuló számára
 A feladat megoldására javasolt idő 2x45 perc, értékeléssel együtt, történelem-, magyar
órákon. Fontos, hogy a 2x45 perc együtt legyen megtartva (pl. óracserével lebonyolítható)
 Minden tanulónak legyen tolla, számológépe, és vonalzója
Résztvevők: 8., 9., 10. osztály
Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 valamilyen jutalom „kitűzése”: pl. tantárgyi 5, szaktanári dicséret – ennek „elnyerésének” feltételeinek tisztázása
 A résztvevők számára kinyomtatott formában átadni forrást és a feladatlapot
 a feladat elkészítésének idejét meghatározni
További ütemezés:
 A tanulók elvégzik a feladatot
 Tanári irányítással értékelés, megbeszélés, az összes résztvevővel
 Fontos, hogy az értékelésnél az adott kérdésekkel kapcsolatosan keressenek rá a szövegrészre, melyből a jó válasz következik
 Jutalmazás: mindenki kapjon szóbeli dicséretet, ha nem is tökéletesen, de láthatóan
odafigyelően dolgozott a feladatlapon. A beígért jutalmat kapják meg azok a tanulók,
akik az előzőekben tisztázott feltételeket teljesítették.
Forrás:
A tokaji borok története igen messzire vezethető vissza. A honfoglaló magyarok már fejlett
szőlőműveléssel találkozhattak e tájon. IV. Bélának köszönhetően – a tatárdúlás után- megkezdődtek a szőlőtelepítések és pinceépítések. A tokaji borok érlelése többségében ma is
ezekben a több mint 700 éves pincékben folyik.
A Tokaj-hegyaljai borvidék egyik legmeghatározóbb eseménye Szepsi Laczkó Máté református prédikátor nevéhez fűződik, aki 1630-ban elkészítette az első aszúbort Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony számára húsvétra, úrvacsorai bornak Sátoraljaújhely határában található
Oremus düllőben. A borvidéket ez a bor tette naggyá, hiszen összetevőiben, elkészítésében
különleges, más borvidékektől eltérő, és utánozhatatlan finom ízvilággal rendelkezik. „A királyok bora - a borok királya”- így kiáltott fel XIV. Lajos, mikor az egyik lakomán megkóstolta
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a Tokaji Aszúbort. A Szepsi féle majdnem 400 éves „recept”: 1 gönci hordó (136 l) jó minőségű az évi száraz alapborhoz 3-4-5-6 puttony (1 puttony kb. 27 l ) aszúszemet adnak, s ezt
24-48 óráig kevergetve áztatják, amikor is az aszú természetes cukortartalma és ízek-, zamatok kioldódnak. Ezt követően lefejtik, az adagolt puttony számtól függően 3-4-5-6 puttonyos
aszúbort kapnak. A bor érleléséhez annyi év + 2 év szükséges, ahány puttonyszámú az aszúbor.
Tokaj-Hegyalja a világ első zárt borvidéke 1737 óta. A „zárt borvidék” kifejezés bizonyos
védelmet, kötöttségeket, előírásokat, szabályokat jelent, pl. területe pontosan meghatározott,
azonos éghajlati, domborzati és talajtani adottságok jellemzőek, a szőlőfajták köre meghatározott, a szőlőtermesztésnek és borkészítésnek fejlett hagyományai van.
A tokaji borokkal való kereskedelem a XVIII. sz. elején kezdődik. A XIX. sz. első felében
Hegyalján, ezen belül Újhelyben is a mezőgazdaság meghatározó ága a szőlőművelés és a
borkészítés. Tokaj-Hegyalja kereskedelmi központjává vált Sátoraljaújhely, mely Zemplén
vármegye székhelye volt, itt vezettek át észak-, és kelet felé fontos kereskedelmi útvonalak.
A XIX. században a zsidóság a bor belföldi és külföldi kereskedelmében egyaránt meghatározó szerephez jutott. Sátoraljaújhely zsidó borkereskedői nagy mennyiségben szállítottak bort a
Lengyel–Litván Unió és az Orosz Birodalom városaiba, Kassa város piacait is uralni tudták. A
zsidó borkereskedők tevékenységét segítette, hogy családi kapcsolatrendszerükre is támaszkodhattak, amikor a volt lengyel területekre szállítottak bort. A zsidók folyamatosan törekedtek szőlőterületek és borospincék tulajdonjogára is. Árendásként is aktívan jelen voltak a borvidéken, a XIX. század végére jelentős mértékben béreltek uradalmi szőlőket. Voltak közöttük borkereskedők („kupecek”), akik szőlővel ugyan nem, de pincével már sok esetben rendelkeztek. Fontos feladatot láttak el a faktorok, akik a termelők/eladók és a térben távoli fogyasztók közelében működő kereskedők között közvetítettek. A faktorok többsége helyben
élő zsidó volt, mivel a közvetítéshez nagy helyismeretre s nem utolsósorban helyi kapcsolatrendszerre volt szükség. A legtöbb faktor szálláshelyet, és korcsmát is működtetett, hiszen az
idegenből érkező borkereskedők oda tértek be, ott szálltak meg.
A XIX. sz. legvégén a filoxéra (gyökértetű) országosan a szőlőskertek nagy részét elpusztította, Zemplénben 81%-os volt a kár, mely katasztrofális helyzetet jelentett. A filoxéra által kipusztított szőlőterületek más mezőgazdasági ágaknak is használhatatlanná váltak, elértéktelenedtek. A borkereskedelem néhány év alatt tönkre ment. A nagy mennyiségű kézimunka fölöslegesé vált, a napszámosok tömegei voltak kénytelenek a kivándorlást választani.
A szőlő rekonstrukció (visszaállítás) a 1890-es évek végén kezdődött, Sátoraljaújhelyből indult ki és a XX. sz. elején be is fejeződött egész Hegyalján, mely eltüntette a vidék siralmas
képét. A szőlő újáttelepítését Erdélyi Sándor igazságügy-miniszter rendeletre a sátoraljaújhelyi rabokkal végeztették el, mert ekkorra már nagy volt a munkaerőhiány. Munkájuk eredményeként a 6-8 év óta terméketlen földek újjászülettek.
Az első világháború előtti időszakban újból indult a szőlőtermelés, borászat, kereskedelem.
Majd a háború és Trianon következményei miatt ismét hanyatlás következett.
A világválság időszakában az emberek visszafogták vásárlásaikat, így erősen csökkent a borfogyasztás is, és lehanyatlott a borkereskedelem is. További nehézségek is mélyítették az
amúgy is nehéz helyzetet, a birtokosok nem tudták fizetni a kölcsöneiket, a borra fogyasztói
adót vettek ki. Sőt még az erőteljes fagyok miatt jelentős is kár érte a hegyaljai szőlőket, rengeteg szőlőtőke elpusztult.
A zsidók az egyre súlyosbodó zsidótörvények árnyékában deportálásukig aktív szerepet töltöttek be a térség, azon belül Sátoraljaújhely kereskedelmi életében.
A II. világháború hadieseményei következtében súlyosan sérült a borászati infrastruktúra, az
ültetvények, a hordóállomány és borkészletek. A bortermelés, mint kiemelt fontosságú ágazat
drasztikus változásokon ment keresztül. Az 1945-ös földosztás, majd az államosítás, ennek
köveztében Tokaj-Hegyalja különböző településein megalakuló Állami Gazdaságok, a Ma338

gyar Állami Pincegazdaság Tokaj- hegyaljai üzemének megalakulása, a borvidék első palackozó üzemének beindítása Mádon, mind-mind fontos emlék, de a legkiemelkedőbb momentum a sátoraljaújhelyi székhelyű Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát megalakulása. Az volt a cél, hogy egyetlen állami vállalaton belül a termelés, a feldolgozás, az értékesítés
közös irányítás alá kerüljön. Ennek hatására Tokaj-hegyalja összes szőlő területe 1971-ben
6327 ha (hektár) volt, 1984-ben 7115 ha. A borkombinát összes tárolótere 1971-ben 349 ezer
hl, 1984-ben 741 ezer hl. Az értékesített borok mennyisége 1971-ben 77.600 hl, 1984-ben
204.000 hl. Nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, hogy több százezer palackos muzeális
borkészletet hoztak létre a XIX. sz. végétől, a XX. sz. végéig a kiemelkedő évjáratokból.
Gazdálkodásának eredményességét mutatja, hogy minden évben nyereséggel zártak. A sikerekhez hozzájárult 89 diplomás szakemberük felkészültsége. Az eredmények mögött súlyos
ellenmondások is húzódtak, melyek a „szocialista tervgazdálkodás” velejárója volt. A termelés tekintetében a mennyiségi szemlélet uralkodott és a minőségi elvárások másodlagossá váltak. Ezért a nehezebben megművelhető, de a legjobb minőségű bortermő meredek hegyoldalakról kezdett leszorulni a szőlő a hegylábakra, a „szoknyákra”, ahol már nem voltak olyan
jók a természeti adottságok a szőlőnövénynek, viszont könnyebb volt a művelés, így bővebb
termésre számíthattak. Az évente meghatározott cukorfok elérése érdekében a gazdák, akik
leadták a mustjukat a Borkombinátnak gyakran azt felcukrozták, ill. különböző módon „trükköztek” a mennyiség terén is, hisz így nagyobb jövedelemhez juthattak.
Nem volt a földterülete terén teljes mértékű az államosítás, magántulajdonban maradhattak
családonként a 800 négyszögöl alatti szőlőterületek. Bár ez a szőlőművelés, borkészítés terén
nagyon kis földterületnek számít, mégis a tradicionálisan szőlőtulajdonos, borkészítő hegyaljai népnek fontos momentum volt. Szőlőtermésüket a Borkombinát vásárolta fel.
A szocializmus évei alatt a kereskedelem először a keleti blokk irányába indult meg a 1960-as
évektől. A Szovjetunióba nagy mennyiségben szállítottak bort, elsősorban barter kapcsolat
alapján, ők olajat, szenet, és az acélgyártáshoz alapanyagot adtak fizetségül, ezenkívül Német
Demokratikus Köztársasággal, és Lengyelországgal is jelentős kapcsolat alakult ki a borforgalmazás terén. A minőségi elvárások helyett inkább a mennyiségi szempontok domináltak
ezen a piacon. A 70-es években megindult a nyugati országokba is az export, mely már igényesebb elvárásokat támasztott a minőség terén.
Igazán nemzetközi hírnevet nem sikerült elérni a szocializmus évei alatt, és a borturizmus
egyáltalán nem létezett.
A rendszerváltás után 1992-től megkezdődött a privatizáció Tokaj-Hegyalján, kárpótlási jegygyel az itt élő emberek tulajdonába kerülhetek földek, pincék. Külföldi befektetők is érkeztek
(spanyol, francia, német, és angol), akik bérelhetik a földterületeket, és borászattal foglalkozhatnak a borvidékre jellemző rendeletek, rendtartások, előírások alapján. Ezzel külföldi tőke
áramlott a borvidékre. A magyar befektetési kedvet is jól mutatja, hogy a borvidék 27 településén nagyon sok közép és kis vállat alakult. Közülük idővel sokan tönkrementek, becsődöztek, de újabb vállalkozók is megjelentek. Akik talpon maradtak a ragaszkodnak a kiváló borminőséghez, a mennyiségi termelést háttérbe szorították, így belföldön és külföldön is értékesíteni tudják boraikat, és neves nemzetközi díjakat is elhoznak a borversenyekről. A borturizmus is beindult, mely nem csak helyben jelent bevételeket a gazdálkodóknak, de tovább
viszi Hegyalja jó hírnevét.
Sátoraljaújhelyben két híres pincesor alakult ki az évszázadok folyamán, az Ungvári-, és a
Zsólyomkai pincesor. A Sátoraljaújhelyben működő pincészet közül a legjobb feltételekkel
rendelkező az 1992-ben alapított Bodnárpincészet Borház, mely családi vállalkozásként üzemel az Ungvári pincesoron. Kb. 5 hektár szőlőterülettel rendelkeznek a környék legjobb szőlőterületein. A magas minőségre nagy hangsúlyt fektetnek, boraiknak sikere a kiváló alapanyagnak, a kíméletes szőlőfeldolgozásnak, az évszázados kézműves hagyományoknak és a
jelenkor legkorszerűbb technikájának köszönhető. Több mint 700 éves pincéik, szépen kiala339

kított borházuk, kiválóan alkalmas borkóstolók, borbemutatók lebonyolítására, így aktívan
tudnak bekapcsolódni a borturizmusba is. Boraik 80%-át exportálják.
1993-ban a Borkombinát jogutódja a Tokaj Kereskedőház Rt lett, mely továbbra is magyar
állami tulajdonban van. Szőlőültetvényei a kárpótlási folyamatok következtében jelentősen
lecsökkent.
2002-ben a „Tokaj történeti borvidék” Világörökségi helyszín lett az UNESCO határozata
alapján. Sátoraljaújhelyben az Ungvári pincék kerültek a világörökség kiemelt védelme alá,
mint világörökségi objektum.

FELADATLAP
1. Mi volt a foglalkozása az első aszúbor készítőjének?
Húzd alá a jó választ!
 borász
 vincellér
 református prédikátor
2. Kinek a számára készült az első aszúbor?
Húzd alá a jó választ!
 I. Rákóczi György feleségének
 Lorántffy Mihály anyjának
 Bocskai István feleségének
3. Melyik ország királya nevezte a Tokaji Aszút „A királyok borának, borok királyának”? _______________________
Milyen jelzővel illetjük mai napig ezt a királyt? _______________________
4. Számold ki, a ”Szepsi féle recept szerint”!
Öt puttonyos aszút szeretnénk készíteni, 272 liter ez évi jó minőségű száraz borunk
van, hány liter aszúszemet kell hozzáadni? ____________________________
Hány évig kell érlelnünk? _____________________________
5. Igaz (i), vagy hamis (h)? Írd mellé a betűjelét!
a.) A VIII. sz.-tól a borkereskedelem nyugati irányban indult el Tokaj-Hegyaljáról. __
b.) A zsidó kereskedők fontos szerepet játszottak a Tokaji borok forgalmazásában.__
c.) A „zárt borvidékké” nyilvánítás azt jelenti, hogy kerítéssel őrzött területről beszélünk, ahol a világ legjobb szőlőfajtáit nevelik. ___
d.) A filoxéra egy szőlőbetegség, mely gomba formájában a növény leveleit támadja
meg. ___
e.) A filoxéra járvány után az újhelyi rabokkal telepítették újból a szőlőültetvényeket.___
f.) A szocializmus éveiben a keleti piacokra vitt bor minősége jobb volt, mint a nyugati exportra szánt boré.___
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6. Miért volt fontos a borkupeceknek, hogy pincével is rendelkezzenek? _____________
_____________________________________________________________________
__
A
borfaktorok
miért
működtettek
szálláshelyeket?______________________________
_____________________________________________________________________
__
7. Jelöld be a térképen nyilakkal, hogy milyen országok irányba folytattak borkereskedelmet Sátoraljaújhelyből a XIX. sz. - XX. sz. elején? Számozd a berajzolt nyilakat a
térképen és a táblázat melletti cellába írd be az adott számhoz tartozó ország nevét!

8. a.) A Hegyaljai borvidéken mi volt a legfontosabb ok, amiért a XIX. sz. végén sokan a
kivándorlás
mellett
döntöttek?
______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
b.) Nevezd meg, hogy hova vándoroltak ki! __________________________________
9. Sorolj fel legalább 3 történelmi eseményt a XX. sz. elejétől a 1935-ig, melyek negatívan hatottak a szőlőtermesztésre, borászatra és a borkereskedelemre.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Az 1971-ben megalakuló Borkombinát működésének emeld ki a pozitívumait és negatívumait!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Készíts a megadott adatok alapján oszlopdiagramot, és vonj le a változások irányára,
és mértékére (pontosan számold ki, hogy hányszorosára változott) vonatkozóan követ-
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keztetést a Borkombinát működésére vonatkozóan. A mellékszámításokat is tüntesd
fel!
Évszám
1971
1984

Szőlőterület nagysága
6.327 hektár
7.115 hektár

Összes tárolótér
(hordók, tartályok)
349.000 hektoliter
741.000 hektoliter

a. Szőlőterület nagysága

b. Összes tárolótér
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Értékesített borok
mennyisége
77.600 hektoliter
204.000 hektoliter

c. Értékesített borok mennyisége

12. Létezett
a
szocializmus
alatt
„cserekereskedelem”
külföld
irányába?
______________________
_____________________________________________________________________
__________
13. Az államosítás után hogy tudták megőrizni a hegyaljai emberek a szőlőművelései,
borkészítési
több
generációs
tudásukat?
________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________
14. A rendszerváltás után érkező külföldi befektetők, milyen formában juthattak földhöz?
_____________________________________________________________________
15. A sátoraljaújhelyi 1992-es alapítás Bodnár Pincészet és Borház milyen elvek mellett
tud a kor elvárásainak - a külföldi és belföldi piacokon - megfelelni?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:








Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Elvont gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Matematikai gondolkodás
Logikus gondolkodás
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Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság
 Csorba Csaba Sátoraljaújhely városkönyve
 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/tokaj_hegyaljai_zsido_borkereskedok_es_bort
ermelok/
 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/szerkezet_visszavaltas_tokaj_hegyaljan/
 http://www.tkrt.hu/cegismerteto.php?id=7
 http://www.bodnarpinceszet.hu/
 http://www.tokajiborvidek.hu/?id=vilagorokseg
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Tanítási óra – történelem-, magyar, a „Szükséges egyéb feltételek” pontban ismertetés
szerint, (11. feladat matematika óra)
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
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18. feladat
Ki is volt…?
(szobor meghatározó keresztrejtvény)
Feladat: Keresztrejtvény kitöltés megadott magyarázatok alapján. Cél a történelmi-, és
helytörténeti ismeretek mozgósítása, kibővítése, a rugalmas gondolkozás fejlesztése játékos formában.
Helyszín:
 Informatika terem (minden tanuló külön gépet kap) + internet
 Tanterem (ha az előző pont nem lehetséges – kinyomtatott formában kapják meg a tanulók a keresztrejtvényt és a hozzátartozó meghatározásokat))
Résztvevők: 7., 8. évfolyamos osztály + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 Az üres keresztrejtvény kinyomtatása meghatározásokkal, vagy feltöltése a számítógépekre
 Célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 A kitöltésével kapcsolatosan tanári instrukciók megadása.
Fel kell hívni a tanulók figyelmét:
- a neveket a helyesírás szabályainak megfelelően, kell írni, tehát a keresztrejtvényben a tulajdon-, és keresztnév között szóköz ( ) van
- a számítógép klaviatúrájának megfelelően kell a feladatlapot kitölteni, a római
(szám) I megfelel a nagy I-nek
- ha a név tartalmaz „pontot”, akkor az külön cellába kerül
- nagybetűvel írják be a megfejtést
 Minden tanuló önállóan dolgozik
 Jutalom kitűzése
További ütemezés:
 A tanulók kitöltik a keresztrejtvényt, itt még internet nem használhatnak, a magyarázatok alapján előzetes ismereteik segítségével dolgozgatnak
 Kontroll: a szaktanár leellenőrzi, hogy kiknek sikerült vagy teljesen megoldani a feladatot, vagy kik azok, akik a legtöbbet kitalálták – még nincs közös értékelés! Tanári
jutalmazás itt már lehetséges!
 A tanulók a hiányzó megoldásokat tovább kereshetik internet segítségével
 Közös értékelés következik
 Jutalom „kiosztása”
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KERESZTREJTVÉNY
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Megoldás

Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:








Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Elvont gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek

Ajánlott források:
 internet- a témához kapcsolódóan
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra – házi feladat, szorgalmi feladat
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
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19. feladat
Nevesek! Ne legyenek névtelenek a XXI. sz. diákjainak sem!
Feladat: egyéni munka keretében a XX. században élt, sátoraljaújhelyi kötődéssel rendelkező
„neves” emberekkel ismerkednek meg a tanulók.
Helyszín:
 Iskola informatika terme
 A házi feladat rész elvégzéséhez otthoni számítógép, vagy internettel nem rendelkező
diákoknak az iskola nyújt erre lehetőséget egy informatika (internettel rendelkező) teremben
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 A feladat kivitelezéséhez dupla óra szükséges, kis szervezőmunkával megoldható (pl.
óracsere), lehetőleg szünet nélkül.
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság c. könyv
 Feladatlap:
 digitális úton (pl. e-mailben, facebookon, vagy pendrive-ra mentve), így, közvetlenül ezt tölthetik ki a tanulók.
Résztvevők: 8-10-11. osztályos tanulócsoport + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése: 2 részből áll
1. rész
Előkészítés:
 Feladatlap előkészítése
 Ha már van pl. facebook csoportja a tanárnak a diákokkal, akkor a feladatlapot óra
előtt már „felrakhatja” ide.
 A terembe bekészíteni lehetőleg több „Sátoraljaújhely lexikona” c. könyvet
További ütemezés:
 Célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan (5 perc)
 Feladat ismertetés (5 perc): a feladatlapon, két blokkban szerepel 12 híres ember
neve, ill. valamilyen személyükre jellemző információ. Természetesen a sorrend
össze van keverve. Az internet-, ill. a Sátoraljaújhely lexikona c. könyv segítségével keressék meg a tanulók az össze illő párokat.
 A feladat elkészítésének idejében megállapodni (pl. 50 perc)
 A feladat közös megbeszélése 20 perc
Feladatlap, és megoldó táblázat (ajánlás):

név
1. Latabár Árpád (1903-1961 )
2. Némethy Ella (1895 -1961)
3. dr. Hőgye István (1941-2006)
4. Reichard Salamon (1857-1939)

információ
a. „…és átölel bennünket a semmi végtelensége.”
b. 1990 őszén a város első szabadon választott polgármestere
c. orvos
d. első magyar énekesnő, aki a milánói
Scalában fellépett.
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5. Szépkúti Miklós (1905-1944)

e.

6. Katona Rezső (1929-1993)

f.

7. dr. Illés László (1929- 2011)
8. Homonnay Nándor (1930-2016)

g.
h.

9. dr. Boda Pál (1912- 2008)

i.

10. dr. várbogyai Bogyay Kálmán
(1903-1944)
11. ifj. Szabó Pál (…- 1990)

j.

12. Andrássyné Andrássy Ida
(1910-1982)

k.

1.

Zemplén vármegye főjegyzője, lapszerkesztő
„a művészet szolgálójának” nevezte
magát
színészdinasztia tagja
üzlete az államosítás után is megmaradt
az újhelyi sísport megteremtője, tanár
az újhelyi sísport megteremtője, orvos
1910-ben Sátoraljaújhely polgármestere, zsidó származású
levéltáros, helytörténeti író

Ebbe a táblázatba írd be a számokhoz tartozó betűjeleket!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

2. rész
Házi feladat (megbeszélés a maradék 10 perc)
 A következő órára minden diák választ a fentiek közül (osztálylétszámnak megfelelően további nevekkel bővíthető) egy híres embert, akit 2-3 perces kis előadásban
bemutat. Az előadásban kapjon hangsúlyt a bemutatott személy újhelyi kötődése,
munkásságukat helyezzék el a történelmi korban, annak feltételiben, lehetőségeiben, és fejtsék ki, hogy miért kell emlékezetünkben megtartani őket! Az előadást
színesítsék pl. PPT bemutatóval is.
A következő órán mindenki bemutatja a választott személyt.
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:







Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek

Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv
 Internet- adott személyhez tartozó információk keresése
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
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20. feladat
Volt egyszer egy kisvasút…
Feladat: Előadással, ill. házi versennyel állítunk emléket az „újhelyi” kisvasútnak.
Helyszín:
 Előadásra: iskolai előadó terem interaktív táblával, vagy laptop-internet kapcsolatprojektor + a kiállítási anyag bemutatására alkalmas térrel
 A versenyre való felkészülés kutatást, egyéni felkészülést is kíván, ezt a diákok elsősorban otthon végzik
 A kutatás egyéb szinterei: könyvtár (iskolai, városi)
 Versenyre olyan nagyságú terem, hogy minden tanuló külön padba/asztalnál üljön
Szükséges egyéb feltételek:
 Az igazgató személyesen, vagy írásban felkéri témában járatos külső előadót egy kb.
45 perces előadásra.
Ajánlás: pl.
- Karajz Péter meghívása, aki hihetetlenül gazdag gyűjteménnyel és nagy tudással rendelkezik a témával kapcsolatosan, kiállítása is volt már Sátoraljaújhelyben,
vagy
- dr. Lénár György Az eltékozolt kisvasút c. könyv íróját
 A további kapcsolattartás a rendezvényét felelős szaktanár feladata
 Gondoskodni a verseny győzteseinek jutalom ajándékairól, ill. a résztvevőknek emléklap elkészítéséről
Résztvevők: 7., 8. osztályos tanulók
 az előadáson a teljes osztályok részt vesznek
 a versenyre való felkészülés, ill. ebbe való bekapcsolódás önkéntes jelentkezéssel
tanórán kívüli szorgalmi feladatként
 + 1 fő szaktanár + 1 fő külső előadó + a versenyfeladatok javítására az iskola történelem tanárai
Feladat kivitelezése: Cél, hogy minden tanuló megismerje városunk egykori meghatározó
attrakcióját a „kisvasutat”, és ennek történetét
Előkészítés:
 A szaktanár felveszi a kapcsolatot az előadóval, egyeztet vele a feltételekről (időpont,
időtartam, eszközigény, kiállítótér biztosítása, szállítás, paravánok, stb.), átadja a versenyre összeállított feladatlapot, hiszen az előadásnak e mentén kell haladnia, hogy
eredményes lehessen a verseny szempontjából is. Ha szükséges, az előadó kérésére
módosítani kell a feladatlapon.
 Minden osztályban ismerteteti a felelős tanár a várható programokat, ill. felkelti az érdeklődést a témával kapcsolatosan:
- az előadáson a kijelölt évfolyamok részt vesznek
- a következő „forduló”, a verseny, amire már önkéntes alapon lehet jelentkezni
- A versenyre jelentkezettek előre készülnek a megadott forrásokból: Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság; Csorba Csaba Sátoraljaújhely városkönyve; Simon-Malatinszky-Parragh: Zemplén Kisvasútjai; dr. Lénár
György: Az eltékozolt kisvasút
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További ütemezés
 Előadás megtartása
 A versenyzők a kijelölt teremben elfoglalják a helyeiket és megkapják a feladatlapokat
 A verseny ideje: 40 perc
 Szünet a versenyzőknek
 A verseny feladatlapjainak javítása az iskola történelem tanárainak bevonásával
 A javítás alatt a versenyzők a témához kapcsolódó filmeket tekinthetnek meg:
- Hegyközi Kisvasút: https://vimeo.com/17796759
- A "Hegyközi kisvonat" utolsó napja... :
https://www.youtube.com/watch?v=xIX5Xl96p4g
 Eredményhirdetés

VOLT EGYSZER EGY KISVASÚT (1924-1980) - Feladatlap

1. Ki vetette fel, és milyen célból a kisvasút létesítését?
2. Melyik, már meglevő kisvasútvonalhoz csatlakozott?
3. Milyen települések érintésével tervezték?
4. Mikor kezdődtek meg az előkészítő munkálatok?
5. Miért alakult ki vita gr. Károlyi László és Sátoraljaújhely város vezetése között?
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6. Trianon után milyen jelentősége volt a kisvasút megépítésének?
7. Milyen igényeknek megfelelően tervezték meg a kisvasút menetrendjét?
8. Miért féltek akkoriban az emberek a településeken is közlekedő gőzmozdonytól?
9. Milyen szakaszokban épült ki a „kisvasút”?
10. Kiket, miket szállított a kisvasút?
11. Hogy volt kialakítva az utasokat szállító vagon? (milyen ülések, fűtési lehetőség stb.)
12. Mely években váltották le a gőzmozdonyokat a dieselmozdonyok?
13. Hol volt Sátoraljaújhelyben a központi állomása (váróteremmel, jegykiadó résszel)?
14. Milyen okok vezettek a kisvasút megszüntetéséhez?
15. Hogy reagált a helyi lakosság a megszüntetés hírére?
16. Az akkori politikai vezetés mivel próbálta megnyugtatni a kedélyeket? Milyen ígéretek voltak?
17. Milyen „politikai” esemény késleltette a sínek felszedését, a kisvasút megszüntetését
még fél évig?
18. Hol található a „HEGYKÖZI-KISVASÚT” emléktáblája Sátoraljaújhelyben?

Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:
 Vasút-, helytörténeti ismeretek
 Hallott ismeretek fejlesztése
 Szövegalkotás
 Memorizálás
 Vizuális fejlesztés
 Elvontgondolkodás
 Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
 Logikus gondolkodás
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Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság
 Csorba Csaba Sátoraljaújhely városkönyve
 Simon-Malatinszky-Parragh: Zemplén Kisvasútjai
 dr. Lénár György: Az eltékozolt kisvasú
 https://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=138
 http://www.boon.hu/palhaza/e2809evolt-egyszer-egy-e280a6-e2809d-kisvasut-mk-482017-satoraljaujhely-foutcajan/news-20101125-06112399
 http://iho.hu/hir/hidasemmibe
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Iskolai szintű verseny
 Tanítási óra (előadó meghívása, film alapján)
 Tematikus helytörténeti nap
 Önképzőkör
 Történelmi-, helytörténeti szakkör
 Történelmi versenyre való felkészítő foglalkozás
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Képi források elemzése
A Vizuális kommunikáció a legösszetettebb vizuálisan kódolt „üzenetek”, a műalkotások körébe nem sorolható, köznapi vizuális közléseket tartalmazza. Mindez teljesen új szemléletet is
feltételez.
A vizualitás – az anyanyelvhez hasonlóan – szinte minden tantárgyban komoly szerepet játszik. Segít tudatosítani, elmélyíteni a tanulókban a többi tantárgy vizuális kommunikációs
mozzanatait, biztosítja azt a vizuális alapműveltséget, amely bármely szakterület műveléséhez
nélkülözhetetlen.
A vizuális kommunikáció fejlesztése az utóbbi évtizedekben, amikor életünk szinte összes
területe a vizuális médiára koncentrál, különösen fontos feladattá vált. van. Alapvető fontosságú tehát, hogy a tanulók képesek legyenek a nagymennyiségű (képi) információ minél magasabb szintű önálló feldolgozására, értelmezésére, értékelésére, megfelelő szelekciójára.
A kommunikációs készség fejlesztése mellett kiemelten fontos általános nevelési cél a kreativitásra nevelés. Összekapcsolódhat a vizuális és a verbális kifejezés, jó alkalom nyílik a számos „áthallás”, a különböző helyekről szerzett információk, élmények hasznosítására, szerves
egésszé kapcsolására. Olyan dinamikus kölcsönhatás jöhet létre az ismeretszerzés különböző
területei között, amely megsokszorozza a tanítás hatékonyságát és növeli a tanulók motiváltságát
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1. feladat
Móricz Zsigmond nyomában

A XIX. század végének iskolájáról írja igen jeles írónk, Móricz Zsigmond: "Kutya nehéz iskola volt abban az időben a pataki Kollégium. Jó iskola volt, szép iskola volt, nagytekintélyű
iskola volt, de - nehéz iskola volt. Itt ugyanis a tanárok azt akarták, hogy a diák tudjon".

Feladat: Móricz Zsigmond diákságának, életének megismerése, régi diákság életébe való betekintés
Megvalósíthatóság:
 történelmi, irodalmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti, irodalmi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 irodalom óra
 irodalmi szakkör
 osztálykirándulás

Célcsoport: 6-8. évfolyamos diákok
A feladat célja:információ gyűjtés, logikus gondolkodás, megfigyelőképesség, térbeli tájékozódás, hatékony kérdezés készsége, áttekintőképesség figyelem összpontosítás, lényegfelismerő képesség, nyitott hozzáállás, rendszerben való gondolkodás
Résztvevő pedagógusok: létszámtól függően egy-két fő tanár
Oktatási módszer: szemléltetés, megbeszélés, kooperatív, interaktív tanulás
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: Dobó Ferenc utca, Sárospatak Iskolakert, Iskolatörténeti Múzeum
Szükséges eszközök:355

Szempontok: kirándulás, séta megszervezése (1. sz. mellékletben térkép, nyitvatartási idő)

A feladat leírása:
1.Dobó Ferenc utcán( a Gimnázium mögött) Móricz Zsigmond „házának” megtekintése, tábla
jelzi, a tényt, hogy mikor lakott Sárospatakon a híres író.
2. Az Iskolakertben megkeresni Móricz Zsigmond szobrát.
Esetleg felolvasni egy- egy részletet a Légy jó mindhalálig c. műből
3. Iskolatörténeti kiállítás megtekintése

Értékelés:





az élmények, tapasztalások megbeszélése,
a mai eszközök és a régi eszközök közötti különbségek felvázolása,
régi és a jelenlegi iskolarendszer,
szokások megbeszélése.

1. sz. melléklet
térkép:
http://www.museum.hu/kiallitas/11635/Iskolatorteneti_kiallitas

Cím: 3950, Sárospatak Rákóczi út 1.
Telefonszám: (47) 315-256
E-mail: reftud@iif.hu
Nyitva tartás: H-Szo 9-17, V 9-13
Református ünnepeken, illetve XI.1-V.1 Szo-V.: zárva
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2. feladat
Mesélő képek

Feladat: A képek megfigyelése, elemzése alapján egy orvosi /ápolói korhű beszámoló készítése vagy levél írása valamely családtagnak.
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 helytörténeti vagy iskolai házi verseny
 Életmód szakkör vagy életmód tábor
 tanulásmódszertan óra
 osztályterem átrendezése: nem
A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 A feladat során szövegértés, elemzés, szövegalkotás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése is megtörténik.
 Fejleszti a megfigyelőképességet, a kreativitást, információk rendszerezését.
Célcsoport: 9-11. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár + igény szerint informatika tanár
Oktatási módszer: egyéni munka
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: osztályterem, otthon is elvégezhető a feladat
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Szükséges eszközök:
 toll/ceruza
 papír
Előkészítési feladatok:
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 Előzőleg a feladat elkészítésért járó jutalom megbeszélése: pl: tantárgyi 5-ös.
 Fontos megbeszélni a formai elvárásokat is.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok informatikai tudását, életkorát és képességeit
a feladat teljesítésének határidejét illetően.
 Ajánlott idő: 1-2 hét egyéni ütemezés szerint.
 Ha a diákoknak nincs még informatikai tudása a feliratok elkészítéséhez, a betűtípusok
megszerkesztéséhez, akkor az iskola informatika termében egy informatika szakos tanár segítségével 1x45 perces foglalkozás(szövegszerkesztés) elegendő a szükséges tudás megszerzéséhez.

A feladat kivitelezése, ütemezése:
 A pedagógus tartja a kapcsolatot a diákokkal, ha szükséges segítséget ad például, ha
értelmezési probléma adódik.
 A diákok a meghatározott időre elkészítik a feladatot.
Szempontok a feladat megoldásához:






Mit mutatnak a képek?
Milyen hangulata van?
Milyen jellemzőket lehet megfigyelni?
Milyen lehetett orvosként/ ápolóként ott dolgozni?
majd ez után az elemzés , megfigyelés után korhű beszámoló készítése, vagy levél írása valamely családtagnak.

Értékelés:
 A pedagógus elvégzi az értékelést, dicsérje meg a pedagógus a diákokat, hiszen egyéni munkát végeztek, szabadidejükben, ezért mindenképpen kapjanak dicséretet. szaktárgyból dicséretet vagy jeles osztályzatot a pedagógus elbírálása szerint
 A végén a feladat során tapasztalt észrevételek , élmények is kerüljenek megbeszélésre.
Forrás:
Takács Norbert:Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon, Sátoraljaújhely Önkormányzata, 2011.
Takács Norbert:Sátoraljaújhely levelezőlapokon, Bedő Bt., Budapest, 2000.
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3. feladat
Képek, híres személyek Sárospatak történetéből
Feladat: A képek megfigyelése, párosítani kell hozzájuk a híres személyek neveit, megtalálni
a kapcsolatot a képek és a híres emberek között.
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 történelem óra
 helytörténeti vagy iskolai házi verseny
 tanulásmódszertan óra
 osztályterem átrendezése: igen a csoportmunkához
A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 A feladat során az asszociációs gondolkodás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése is megtörténik.
 Fejleszti a megfigyelőképességet, a kreativitást, információk rendszerezését.
Célcsoport: 9-11. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár
Oktatási módszer: csoport munka
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: osztályterem,

Szükséges eszközök:
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 borítékok
 képek
 toll/ ceruza
 lap
Előkészítési feladatok:
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok életkorát és képességeit a feladat teljesítésének határidejét illetően.
Előkészítési feladatok:
 a képek kinyomtatása, fénymásolása
 források előkészítése
 osztályterem átrendezése
A megvalósítás lépései:
 A pedagógus elmondja a diákoknak a feladatot.
 Csapatot szervez, majd kiosztja csapatonként a borítékot, amely tartalmazza a képeket és a híres személyek neveit.
 a pedagógus egyéni döntése szerint osztja ki a pataki diákok vagy Sárospatakhoz
kötődő személyek neveit, a megadott forrás képeiből, szövegeiből tetszőlegesen
válogathat
 Illetve a híres személyekhez valamilyen pataki kötődést kell találni.
 A diákok használhatják a rendelkezésre álló forrásokat.
 A csapatoknak önállóan dolgoznak, minden csoport ugyanazokat a képeket forrásokat kapja meg.
 A pedagógus rögzíti a feladatra szánt időt a táblán.
 A tanár nem avatkozik bele a feladat megoldásába, de segítséget nyújt, ha a diákok
nem boldogulnak a kérdés értelmezésével, vagy ha technikai probléma adódik, átsegíti a diákokat azon.
Értékelés:
 A feladat során tapasztalt észrevételek , élmények is kerüljenek megbeszélésre.
 A pontos feladat megoldás megbeszélése, csapatonként történjen meg a megoldások
ismertetése, lehetőség szerint minden csapattag kapjon lehetőséget az ismertetésre,
megszólalásra.
 A feladattal kapcsolatos élmények megbeszélése
 A csoportmunka értékelése is történjen meg.
 Szóbeli dicséretet kapjon minden csoport, csoporttag
Forrás:
Ködöböcz József: Sárospatak a magyar művelődés történetében

Az alábbi linkeken információkat lehet olvasni, hallani a pataki diákokról, tanárokról
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http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/kiranduljunk-itthon-3-sarospatak
http://www.patakarchiv.hu/crbst_9.html
http://sarospatak.varosom.hu/latnivalok/terek-parkok/Iskolakert-es-szoborpark.html
Földy Ferenc:A tanítók tanítója: In memoriam Ködöböcz József
http://www.zemplenimuzsa.hu/03_3/foldi.htm
http://www.zemplentv.hu/emlektablat-avattak-sipos-gyorgy-tiszteletere-sarospatakon/
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4. feladat
Feladatlap
Utcanevek, helynevek városunkban
Egy-egy ember által lakott, művelt területet részeinek azonosítása mindig nevekkel, elnevezésekkel történt. Kezdetben az elnevezések szorosan kapcsolódtak a földrajzi környezethez,
domborzathoz, vízfolyásokhoz. A történelem során a lakott helyeket egyre inkább az építmények, foglalkozások alapján kezdték elnevezni. Később neves emberek, a terület szülöttei is
szerepet kaptak a névadásban. Az elnevezésekben gyakran szerepet játszott a politikai berendezkedés is. Minden rendszer a „saját embereiről” nevezte el a területeket.
Sátoraljaújhelyben sem történt ez másképp. A mai utcanevek, helynevek közül vannak, amelyek már hosszú évek óta viselik ugyanazt a nevet, de sok név cseréjére is sor került az elmúlt
évtizedekben.
A feladatunk az, hogy gyűjtünk össze olyan elnevezéseket, amelyek változtak az idők folyamán. Keressük meg, hogy egyes mai utcáknak, területeknek milyen elnevezései voltak az elmúlt időkben. A város fejlődése is megfigyelhető a térképek alapján, hiszen korábban lakatlan
területek benépesültek, új építmények, utcák jelentek meg.
A használandó térképek a Magyar Várostörténeti Atlasz Sátoraljaújhelyt feldolgozó kiadásából valók. A mai állapotot az Internet térképszolgáltatása alapján lehet megtekinteni.
A rendelkezésre álló térképek:
Sátoraljaújhely - A középkor vége
Sátoraljaújhely - A 17. század vége
Sátoraljaújhely - 1780
Sátoraljaújhely - 1783
Sátoraljaújhely - 1866
Sátoraljaújhely - 1883
Sátoraljaújhely - 1938
Sátoraljaújhely - 1968
Sátoraljaújhely - Google térkép
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Hogyan változtak a mai utcák elnevezései a város korábbi történelme során?
Mai név

Korábbi nevek

Kazinczy Ferenc utca
Esze Tamás utca
Deák utca
Mártírok út
Hajnal utca
Kossuth tér
Árpád utca
Jókai utca
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Utcanevek, helynevek városunkban
A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet - hogyan változnak az utcanevek és a helynevek Sátoraljaújhelyen a
történelmi fejlődés függvényében?
Fejleszthető kompetenciák: Tájékozódás térben és időben, térképhasználat, információkeresés
az adott korszakhoz, korábbi ismeretek alkalmazása (földrajz, történelem), önálló következtetések levonása.
Cél: A tanulók ismerkedjenek meg a régi és az új utcanevekkel, fedezzék fel a névadások változásainak okát, és keressenek érdekes régi és új elnevezéseket.
Szervezési keret: Szakköri óra, 90 perc.
Korosztály: Elsősorban a 11. és 12. évfolyamos diákoknak szóló feladat, de próbálkozhatnak
vele az alsóbb éves középiskolások és akár az általános iskola végén járó tanulók is.
Munkaforma: 2-3 fős csoportokban a források tanulmányozása, majd ezt követően közös
megbeszélés tanári irányítással.
Előkészítés, szervezés: A foglalkozáson létrejönnek a munkacsoportok. A feladat teljesítéséhez számítástechnikai terem szükséges, a diákok a térképeket gépen kapják, mert így tetszőlegesen nagyíthatják. A megoldáshoz célszerű, ha több szomszédos gépen nézhetik a különböző
térképeket, így könnyebb az összehasonlítás, nem kell állandóan váltott képernyővel dolgozni.
Megfigyelési szempontok: Mennyire él a tanulókban a patriotizmus, a szűkebb hazához való
kötődés ,milyen mértékben érdekli őket a város történelme, milyen a tájékozódó képességük,
előző ismereteik felhasználásával tudnak e következtetéseket levonni?
Értékelési szempontok, értékelés módja: Milyen mértékben ismerték fel és tudták összehasonlítani az azonos területet ábrázoló térképeket? Felismerték-e, hogy az egyes korok óta a változások mennyire alakították át és mennyire őrizték meg az eredeti városszerkezetet? Milyen
módon hatott a társadalmi berendezkedés az elnevezésekre? Kik és miért nem kaptak „elnevezést” az utcákban?
Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanár létrehozatja csoportokat. Egy csoport 2-3 főből álljon. A feladat
meghallgatása után a munkát közösen kezdik el, melyre 50 perc áll a rendelkezésükre. A feladat lényege az, hogy a különböző korszakokból való térképeket összehasonlítsák, keressék
meg a mai utcák és helyek régi neveit, és próbálják kitalálni a névadás vagy a névváltoztatás
okait.
A feladat lebonyolítása: A diákok a számítógépeken megkapják a térképeket és a feladatlapot,
majd közösen elkezdik a munkát. A mai kor aktuális térképét az Internet segítségével tekinthetik meg. A megoldás közben felmerülő problémákhoz tanári segítséget kérhetnek.
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A megoldások megbeszélése, értékelése: A csoportok a feladatlapon kapnak mai elnevezéseket és azok alapján kell visszakeresniük az adott utcák korábbi elnevezéseit. A feladat megoldása után megoldásaikat bemutatják interaktív táblán.
Mellékletek:
Feladatlap
Térképek
Felhasznált források:
Tringli István: Magyar Várostörténeti Atlasz 2. Sátoraljaújhely, MTA Történettudományi
Intézet, Budapest, 2011. + CD melléklet
Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, Sátoraljaújhely, 2008.
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5. feladat
Feladatlap
Trianon hatása a közlekedésre Magyarországon
A feladatlap segítségével a trianoni béke közlekedésre gyakorolt hatásaira világítunk rá. A
feladatban összehasonlítjuk az 1914-es és napjaink közlekedési lehetőségeit néhány magyarországi település esetében. Az utazáshoz vasutat használunk és az utazás során az országhatárt
nem léphetjük át.
Meg kell állapítanunk, hogy a megadott városok között milyen vasúti utazással juthattunk az
egyik városból a másikba. Össze kell hasonlítani, hogy út közben mekkora távolságokat kellett és kell megtennünk napjainkban.
A feladat megoldásához rendelkezésre állnak a vasúti térképek 1914-ből és 2011-ből. Használható a MÁV információs oldala is (http://vonatinfo.mav-start.hu).

Év

Indulás

Érintett főbb állomások

Érkezés

1914

Kiskunhalas

Baja

2011

Kiskunhalas

Baja

1914

Szeged

Pécs

2011

Szeged

Pécs

1914

Gyula

Debrecen

2011

Gyula

Debrecen

1914

Salgótarján

Miskolc

2011

Salgótarján

Miskolc

1914

Sátoraljaújhely

Záhony

2011

Sátoraljaújhely

Záhony

Trianon hatása a közlekedésre Magyarországon
A feladat jellemzői:
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Témakör: Magyarország a két világháború között - a trianoni béke következményei
Fejleszthető kompetenciák: Térképen való tájékozódás fejlesztése, információszerzés írott és
elektronikus forrásból, a tanult ismeretek alkalmazása, következtetések levonása.
Cél: A mai élethez kapcsolódóan ismerjék meg és hasonlítsák össze a tanulók Trianon hatását
Magyarország közlekedésére, és ezzel együtt az emberek mindennapi életére.
Szervezési keret: Tanítási óra, 45 perc
Korosztály: Középiskola 11. osztály.
Munkaforma: Információk gyűjtése csoportokban, majd a következtetések levonása, megbeszélése valamennyi csoport részvételével.
Előkészítés, szervezés: A feladat megoldása csoportmunkában történik (3-4 fő). A csoportok
papíron kapják meg a feladatlapot és számítógépen a térképeket (vasúti térkép az 1910-es
évekből és napjainkból), a megoldáshoz használható a MÁV menetrend oldala is.
Megfigyelési és értékelési szempontok: Milyen a tanulók motiváltsága? Milyen a tanulók térképhasználata? Hogyan támaszkodnak előzetes ismereteikre (pl. földrajz, topográfia) Mennyire tudnak következtetéseket levonni és elvonatkoztatni a konkrét példától?
Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanár felkéri a tanulókat, hogy alakítsanak csoportokat. Egy csoportban 34 fő legyen. A diákok meghallgatják a tanár által összeállított feladatot, megkapják a feladatlapot, a megoldáshoz számítógépet kell használni. A feladat a következő: keresse meg a térképen .hogy a Trianon előtti és utáni Magyarországon hogyan juthatott el az utazó a következő helyszínekről a megjelölt célállomásokra vasúton, Az utazás során az ország határát nem
lehet átlépni.. A megoldásra fordítható időkeret 30 perc. A lehetséges útvonalat a feladatlapon
kell feljegyezni. fel.
A feladat lebonyolítása: A tanulók megkapják számítógépen a vasúti térképet és az internetes
címeket (A MÁV menetrendi és információs oldalait.). A munka egyszerre kezdődik el.
Az utazások során a következő indulási helyekről kell eljutni a célállomásokra:
Kiskunhalas – Baja
Szeged – Pécs
Gyula – Debrecen
Salgótarján – Miskolc
Sátoraljaújhely – Záhony
A megoldások megbeszélése, értékelése: A tanulók csoportonként bemutatnak egy-egy útvonaltervet, a többiek pedig ellenőrzik a saját megoldásaikat. Ezek után megpróbálkoznak a
megoldásból következő magyarázat megfogalmazásával, tanári segítséggel. (miért lettek
hosszabbak az útvonalak? Miért kerültek a határon túlra ezek a vasútvonalak? Milyen következményei lettek a gazdaságra és az emberek mindennapi életére, családi kapcsolataira?)
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Mellékletek:
Feladatlap
Nagyítható vasúti térkép az 1910-es évekből és napjainkból
Felhasznált források:
http://ballal.gofree.hu/G/Magyarorszag1914.htm
http://ballal.gofree.hu/G/lli/MAV_2008_Start.jpg
http://ballal.gofree.hu/G/Fali/MAV2011V1S.jpg
http://elvira.mav-start.hu/
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6. feladat
Feladatlap
A Nagy Háború egy szatirikus hetilap szemével
A Borsszem Jankó című élclap 1868-ban jelent meg először. Hamarosan a dualizmus korának
legsikeresebb szatirikus lapjává emelkedett. Nézeteiben a jobboldali, liberális szellem jellemezte. A lap igyekezett a nyugati újságok stílusához, felépítéshez igazodni. alkalmazkodni.
Rajzolói és írói a kor ismert és elismert szerzői voltak. Gyulai Pál, Vas Gereben és mások
mellett Arany János is publikált a lapban. Később Karinthy Frigyes Tanár úr, kérem! című
művének részletei is itt jelentek meg, akkor még Középiskola címmel. Nagy Lajos Képtelen
természetrajza szintén itt került nyilvánosságra. A huszadik század elejére semmit nem csökkent a lap népszerűsége, komoly előfizetői bázissal rendelkezett. A lap tartalma mindig figyelemmel kísérte az aktuális eseményeket és a maga módján reagált is rájuk. Cikkeiben szemlélete a kormánypártokéhoz állt közelebb. Az első világháború idején is követte a történéseket.
A háború kitörésétől kezdve az egyes számokban sok rajz, cikk, anekdota jelent meg a háborúval kapcsolatban. Gyakori volt, hogy a fronton harcoló katonák által küldött képeket, történeteket osztottak meg az olvasókkal.
A szatirikus hangvételt gyakran felváltotta a valós, komor tartalmak. Ez főleg a rajzokban
jelentkezett. Többször jelentek meg művészi kivitelezésű grafikák a lap hasábjain. A közvetlen harctéri események mellett a hátország élete is megjelent. Itt az elesett szegények és a
kibúvókat kereső gazdagok élete is bemutatásra került. A háború második felében (1917-től)
szemmel láthatóan csökkentek az ilyen jellegű tartalmak, jobban előtérbe került a belföldi
politika.
A lap a Monarchia összeomlása után veszített jelentőségéből. Egyre csökkent az érdeklődés
iránta, végül hetven év után 1938-ban megszűnt.
A feladatban olyan kérdésekre keressük a választ, amelyek a háború és a humor lehetséges
kapcsolatát vizsgálják. A lapból vett példák (képek, versek, anekdoták) segítségével megnézzük, hogyan él, élhet a humor a humor tragikus helyzetben, amikor emberek milliói harcolnak
és halnak meg a hazájuktól, szeretteiktől távol. Ebben a helyzetben miben segít a humor,
mennyire járul, hozzá az élni akaráshoz, reményhez.
a, Az újság címlapjain a legfontosabbnak ítélt rajzok jelentek meg. A háború kezdetétől az
első évfordulóig sokat változott a címlapok hangulata. A mellékelten kapott rajzok alapján
értékeljük a hangulatváltozást és próbáljuk meg kideríteni ennek okait.
b, A lapban fontos szerep jutott a verseknek. A háború kezdeti szakaszában, ezekben az alkotásokban is megfigyelhetjük a háborúval kapcsolatos érzelmek változását, hullámzását. (a
versek irodalmi értéke általában nem mérhető azokkal a versekkel, amelyek a mai tananyagban szerepelnek. A verseket általában nem költők, hanem egyszerű emberek, katonák írták.)
c, A háború nem ért véget („mire a levelek lehullanak”) egyre több a halott, a sebesült, az
egyéni tragédia. Ezekből mutat be néhány képet a feladat. Milyen érzések élhettek az emberekben ebben az időszakban, hogyan élték meg a háború elhúzódását?
d. A hátország élete is megváltozott. A férfiak katonáskodtak, a nőknek kellett átvenniük a
helyüket. Az ellátási gondok fokozódtak, gyakori volt, hogy alapvető élelmiszerek is hiányoztak. Az itthon maradottak is nagyon várták a háború végét. A rajzok alapján milyen intézkedéseket tettek, hogy biztosítsák a hátország életét?
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e, A háború idején a viccek felöleltek minden területet. A harcmezőn, itthon, a kórházakban is
születtek rövid történetek. Ezek nem kímélték a tragikus eseményeket sem, a „fekete humor”
virágkorát élte a háború idején. Hogyan lehet értékelni mai szemmel ezeket a rövid történeteket, milyen segítséget jelenthettek a veszteségek elviselésében?
f, Sátoraljaújhely és Zemplén neve ritkán merült fel a lapban, ebben az időben. (Sajnos 1920ban aztán sokkal gyakrabban szerepeltünk a sajtóban.) Az utolsó három történet mégis egy
kicsit rólunk is szól.
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A Nagy Háború egy szatirikus hetilap szemével
(Borsszem Jankó, 1914-1918)
A feladat jellemzői:
Témakör: Az első világháború Magyarországon - a Nagy Háború egy szatirikus hetilap szemével.
Fejleszthető kompetenciák: Olvasott szöveg értése, képi források értelmezése, az írott szövegtől való elvonatkoztatás ,az íráskészség fejlesztése,
Cél: A tanulók fedezzék fel a háborúnak a lakosságot érintő minden szempontú hatását, érezzék át a frontokon harcolók és az otthon maradottak életének nehézségeit. Ismerkedjenek meg
a humor szókimondásával, a „fekete „ humor sajátosságaival. Tanulják meg, hogy a humor
segítségével könnyebben átvészelhető a háború minden tragédiája.
Szervezési keret: A feladat egy történelem tanítási óra alatt megoldható.
Korosztály: A feladatot javasoljuk az általános iskola 7-8. évfolyamos tanulói, valamint a
középiskolák utolsó két évfolyamának tanulói számára.
Munkaforma: A tanulók 4-5 fős csoportokban feladatlap és számítógép segítségével dolgoznak. A feltett kérdésekre a válaszokat leírják.
Előkészítés, szervezés: A szaktanár kinyomtatja a feladatlapokat. A kiválasztott tanítási óra
elején elmagyarázza a feladatot, majd csoportokat alakíttat a tanulókkal, és kiosztja a lapokat,
valamint közli a képek, újságrészletek elérhetőségét (ezt elektronikus formában kapják a tanulók) . A diákok saját ismereteiken és az újság számain kívül más segítséget nem használhatnak. A válaszokat kézírásos vagy nyomtatott formában rögzítik.
Megfigyelési szempontok: Mennyire ismerik a tanulók a háború eseményeit (itt nem évszám
szerinti csatákra vagyunk kíváncsiak, hanem a szembenálló felekre, a frontok helyszíneire
stb.), hogyan tudják beleélni magukat egy katona vagy annak családtagjai helyzetébe, értik-e a
szövegek „mögöttes” tartalmát.
Értékelési szempontok, értékelés módja: A csoportok válaszaikat írott formában nyújtják be.
Fontos szempont az egyediség, a helyszín és az időpont világának minél élethűbb megragadása. A szaktanár egy későbbi időpontban értékeli a benyújtott írásokat.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanár az osztály tanulóinak bevezeti a feladatot, elmagyarázza a megoldás szabályait, 4-5 fős csoportokat alakíttat, majd a részfeladatokat felosztja közöttük.
A feladat lebonyolítása: A feladat értelmezése után a csoportok egyszerre kezdik el a munkát.
Saját megszerzett ismereteiket használhatják, valamint számítógépen megkapják az újság
(Borsszem Jankó) összeválogatott cikkeit, rajzait. A megoldásra egy tanítási óra áll rendelkezésre.
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A megoldások megbeszélése, értékelése: A kapott részfeladatokra a válaszokat a csoportok
írott vagy nyomtatott formában rögzítik, és az óra végén átadják a tanárnak. Az értékelés a
lehetőség szerinti következő órán szóban történik. A legsikerültebb írások készítői dicséretben
részesülnek, amiről a szaktanár a szülőket is értesíti.
Mellékletek:
Feladatlap
A feladathoz előkészített képek, újságrészletek
Felhasznált források:
Borsszem Jankó 1914-1918.
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7. feladat
Feladatlap
Diafilm a propaganda és a népoktatás szolgálatában
A diafilmvetítés kezdetei az ókori Kínából származnak. A vetített árnyjátékok szórakoztatták
az akkori embereket. A camera obscura a sötétkamra jelenséget használta fel képek megjelenítésére. Ezt az eszközt lencsével ellátva a kép minősége sokat javult. A sötétkamrába fényforrást helyezve készült el a laterna magica, amely már valóban képet vetített ki. Magyarországon Sárospatakon található a legrégebbi ilyen eszköz. A laterna magicat már használták
iskolai szemléltetésre is. A fényképezés feltalálása és az elektromosság alkalmazása nagy
lendületet adott a vetítés fejlődésének. A vetítőkészülékek készítésével a legnagyobb optikai
cégek foglalkoztak.
A 20. század első felében jelentek meg az első tekercses filmvetítők és a hozzájuk tartozó
filmek. Korábban a különféle módon keretezett diákat használták. Az 1950-es években gyorsan terjedt a diafilmek használata. A magyar településeken ekkor még hiányos volt a villanyvilágítás, így petróleumlámpával működő eszközöket is gyártottak. Részben otthon, részben
közösségben történtek a vetítések. Ekkor már voltak mesefilmek, útifilmek.
Vidéken a diafilm vetítések gyakran a politika propaganda eszközeivé is váltak. Sok ideológiai nézeteket terjesztő film készült. Ezeket időnként kötelező jelleggel kellett megtekinteni a
lakosságnak. Az oktatásban is fontos szerepet kaptak a filmek. Az iskolákban szemléltetni
lehetett velük olyan területeken is, ahol nem álltak rendelkezésre egyéb lehetőségek. A diafilmeket a felnőtt lakosság tájékoztatására is használták. Megjelentek a híradó jellegű kiadványok, amelyek ha nem napjaink gyorsaságával, de mégis képekkel mutatták be a világ és az
ország történéseit.
A filmek érdekes csoportja a politikai mese. Ezekben általában verses formában jelentek meg
olyan történetek, amelyek aktuális politikai eseményekhez készült propagandát vagy oktató
anyagot tartalmaztak. Mintegy játékos formában igyekeztek bemutatni az alacsonyabb műveltségű embereknek (elsősorban a vidéki parasztságnak) az aktuális politikai „akciókat”.
A feladatban ilyen diafilmeket nézünk meg az 1950-es évekből. A filmek megtekintése után
összehasonlítjuk, hogy a megjelenített mondanivaló mennyire kapcsolódott a valódi hírekhez.
A kor vidéki újságjaiból kell keresni olyan cikkeket, amelyek összecsengenek a filmekben
bemutatott célokkal. Ezekből a cikkekből rövid kivonatot kell készíteni. (A hungaricana.hu
internetes oldalon megtalálhatók azok a megyei lapok, amelyekre szükségünk van. Sajnos
jelenleg még nem készült el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lap digitalizált változata, de a
többi újság is jó forrásként szolgál.)
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A felhasznált diafilmek:
A bűvös szekrény, 1952
A jóbarát, 1953
Két vakáció, 1953
Tavasztól őszig, 1953
Vince nem hóbortos, 1953
Hallgassatok a jó szóra, 1954
Bodri meg a többiek, 1955
Szűcs Dani álma, 1955
Ütközet a krumpliföldön, 1955
A csodaburgonya, 1956
A póruljárt szántóföldi kártevők, 1956
Jani, Kati meg a kukorica, 1956
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Diafilm a propaganda és a népoktatás szolgálatában
A feladat jellemzői:
Témakör: Magyarország a második világháború után - diafilm a propaganda és a népoktatás
szolgálatában.
Fejleszthető kompetenciák: Olvasott szöveg értése, a diafilmek forrásként való értelmezése, a
filmek mondanivalójának felfedezése a korabeli sajtótermékekben, összefoglaló készítése.
Cél: A tanulók ismerkedjenek meg a kultúra terjesztésének ezzel az eszközével, annak történetével. Fedezzék fel a filmek gyakorlati hasznát, és tudatosuljon bennük az a tény , hogy a
tömegek befolyásolásának régi eszközéről van szó.
Szervezési keret: Tanítási órán kívüli foglalkozás érdeklődő tanulók részére. A feladat végrehajtásához több alkalom szükséges.
Korosztály: Az általános iskolák 7-8. évfolyamának, valamint a középiskolák 1112.évfolyamának javasolt.
Munkaforma: Kisebb csoportok számára egyszerűbb a megoldás, de végrehajtható önállóan
is.
Előkészítés, szervezés: A szaktanár megtervezi a foglalkozást : biztosítja a számítógépeket,
kinyomtatja a feladatlapokat. A végrehajtás a diafilmek megtekintésével indul, majd kutatással és prezentációkészítéssel zárul.
Megfigyelési szempontok: Mennyire érdekes a retronak tekinthető téma, beleélik-e magukat a
filmek által az ábrázolt korszak problémáiba, jártasak-e a sajtótermékek olvasásában és kutatásában.
Értékelési szempontok, értékelés módja: A feladat értékelésének módja az elkészített beszámolók bemutatása, ami történhet felolvasással, vagy a csoportok által elkészített prezentációkkal.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanár a szakköri órán bevezeti a feladatot a diafilmek történetéről szóló összefoglaló ismertetésével, majd elmagyarázza a feladatot. A tanulók három diafilmet
néznek meg, majd csoportokat (2-3 fő) alakítva felosztják a filmeket egymás között, és megbeszélik a feladat megoldását: a kor vidéki újságjaiban kell keresniük olyan cikkeket, amelyek
összecsengenek a filmekben bemutatott célokkal. A diafilmek az ötvenes évekből valók. A
szükséges megyei lapok a hungaricana.hu internetes oldalon találhatók.
A feladat lebonyolítása: A tanulók a diafilmek megtekintése után csoportokat alakítanak,
majd megkapják a kinyomtatott feladatlapot. A látott filmeket felosztják egymás között és
elkezdik a kutatást. Az erre fordítható idő egy hét, de a feladat otthon is megoldható. Az újságokban való tallózás eredményét tetszőleges formában rögzítik.
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A megoldások megbeszélése, értékelése: Az elkészült beszámolókat a következő szakköri
foglalkozáson mutatják be a diákok társaiknak.
Mellékletek:
Feladatlap
A diafilmek képanyaga
Felhasznált források:
http://diafilm.osaarchivum.org/public/index.php
hungaricana.hu
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8. feladat
„Az életünk rövid, de a művészet
Örökebb, mint a földek és egek”
(Juhász Gyula)
Feladat: egyéni, vagy csoport munka keretében a XX. sz.-i sátoraljaújhelyi kötődésű képzőművészeinek megismerése
Helyszín:
 Iskola informatika terme
 A tablók elkészítésére rajz szakterem, vagy terem
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 Az interneten, ill. a Sátoraljaújhely lexikona c. könyvben található források a legtöbb
művészhez elég információt nyújtanak, de pl. a 10. 11. pontban felsorolt művésztanárokkal kapcsolatosan kevés az itt található tájékoztató. Ezért még élő kortárs kollegákkal, ill. rokonokkal érdemes felvenni a kapcsolatot adatgyűjtés, ill. műveikkel kapcsolatosan. Pl. iskolánk nyugalmazott rajztanára bizonyára készségesen nyújtana segítséget, ill. Schweitzer Pál fiai is, és az ő birtokukban nagyon sok alkotása van a művésztanárnak. Érdemes lenne pl. őket meghívni egy órára, ahol bemutatnák a művészek
életpályáját, ill. alkotásaikat, ill. képanyagból valamilyen iskola részére használható
„másolatot” adnának át
 A tabló készítéshez: fekete foto-karton, fehér filctoll, ragasztó
 Színes képnyomtatási lehetőség
Résztvevők: 8-9-10. osztályos tanulócsoport + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése: 2 részből áll
3. rész (kb. 2x45 perc, ha külső előadók is jönnek 3x45 perc)
Előkészítés:
 Célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 Feladat ismertetés: csoportonként 1-1 művésznek, életpálya összegzése, melyben
kapjon hangsúlyt újhelyi kötődése, munkásságukat helyezzék el a történelmi korban, annak feltételiben, lehetőségeiben, jellemezzék művészeti stílusukat. Tablókészítés.
 Csoportok kialakítása: 2-2 fős heterogén csoportok (tanórán, osztály keretek között), ill. ha pl. szakkör keretében dolgozzák fel a feladatot, akkor egyéni munka
További ütemezés:
 „Kedvcsinálóként” a szaktanár a nevek ismertetése nélkül bemutat a művészek alkotásai közöl pár darabot, itt érdemes a stílusjegyekhez magyarázatot fűzni.
pl.:
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 A művészek neveinek szétosztása a csoportok között:
1. Jencsik Béla (1913-1993)
2. Kovács József Béla (1928-1999)
3. Juhász Jenő (1884 – 1962)
4. Nemes-Lampérth József (1891- 1924)
5. Petrasovszky Emánuel (1902- 1976)
6. Révész Imre (1859-1945)
7. B. Szabó Edit (1938-1975)
8. Harasztos Gyula (1894-1974)
9. Boruth Andor (1873-1955)
10. Romhányi (Romek) Imre (1942-1978)
11. Schweitzer Pál (1934-2014)
 A csoportok internet, és Sátoraljaújhely lexikona c. könyv segítségével tájékozódnak,
ill. adatokat gyűjtenek az adott művésszel kapcsolatosan. Össze kell állítaniuk egy tabló készítéséhez szükséges szöveg és képanyagot.
 Tanári ellenőrzés, ha szükséges segítség
 A tanulók otthon is folytathatják a kutatómunkát
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4. rész (kb. 2x45 perc)
 Tablótervezés - tanári ellenőrzés
 Az elkészült anyagokból csoportonként 1-1 tabló készítése.
 A tablókat bemutatják az osztálynak a készítő csapatok

-o KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉSE AZ ISKOLA TANULÓI SZÁMÁRA (minden osztály megtekinti a tablókat pl. rajz-, vagy osztályfőnöki órán). Ha van az iskolának
rajz szakterme, és ott lehetséges kiállítani, akkor ez lenne a legpraktikusabb, ha
nincs akkor a kiállítás helyszíne lehet az iskolai folyosó, vagy ebédlő.
 Kiállítás sorsa: a tanulók munkáinak bemutatása a szülők, külső látogatók által is
bejárható részein az iskolának kiváló referencia, és díszítésnek nagyszerű lehetőség.
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:














Vizuális fejlesztés
Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Elvont gondolkodás
Informatikai ismeretek
Kooperatív munka
Közösségépítés
Társas kapcsolatok
Felelősségvállalás
Kreatív gondolkozás

Ajánlott források:
 Internet – a témához tartozó web oldalak
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem-, rajz-, és vizuális kultúra óra
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Rajz-, és művészettörténet szakkör
 Önképzőkör
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9. feladat
Karikatúraelemzés – Az 1930-as évek „újheli” hétköznapjai
Feladat: Csoportmunka keretében elemzik a tanulók karikatúrák segítségével a város jellegzetes alakjait. Megvizsgálják hely-, és kortörténeti hátterüket.
Helyszín:
 Informatika terem, internettel, interaktív táblával, vagy projektoros vetítési lehetőséggel
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 Kinyomatni a képekhez tartozó elemzési szempontokat
 Ajánlott a témára dupla tanítási órát választani, így az elemzés és a bemutatás is egyszerre történhet meg (pl. óracserével megoldható)
 A terembe bekészítendő források:
- Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság
- Takács Norbert: Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon – könyv
- Takács Norbert: Sátoraljaújhely képeslapokon – könyv
 Tanulói-, vagy tanári okostelefon, vagy ha nincs digitális fényképezőgép, hogy a tanulók a prezentációjukhoz „át tudják küldeni” Takács Norbert könyvéből a képeket
Résztvevők: 7., 8. osztályos tanulók + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 A szaktanár rövid figyelemfelkeltő előadással készül a téma bevezetésére, melyben
röviden vázolja az adott kort, bemutatja a festőművész- karikatúrakészítő Péter Sándor
életét, munkásságát. A „karikatúra” jelentését célját.
Javasolt forrás: - Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság,
- http://www.bazleveltar.hu/print.php?news.27
 Kinyomtatja a szaktanár a képekhez tartozó elemzési szempontokat
 Célismertetés, érdeklődés felkeltés a témával kapcsolatosan
 Tanuló csoportok kialakítása létszámtól függően (5 képet kell elemezni)
 A csoportok letöltik a http://www.bazleveltar.hu/print.php?news.27 oldalról az elemzendő képet és megkapják a képekhez tartozó elemzési szempontokat
 A feladat elkészítésének módjának tisztázása: a PPT első kockája az elemzésre kerülő
karikatúra és címe. A következő kockák a feladatlap utolsó pontjához kapcsolható
írott-, ill. internetes forrás keresések eredményeként elkészített diák lesznek.

További ütemezés:
 A tanulók elvégzik a feladatot (elemzés + PPT készítés)
 Az elkészített munkákat bemutatják a csoportok (csoportonként legalább 2-2 fő, pl.
karikatúraelemzés - forráselemzés)
 Közös osztályszintű értékelés, esetleg szaktanári kiegészítés
FELADATOK
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1.
A karikatúra címe: Orbán Kálmán polgármester fogadja a város lakóinak köszöntését.
Feladat:
 Mit „üzen” ez a kép? (testhelyzetek, kezek tarása, kalapok hol helyezkednek el, tekintetek)
 Kik lehetnek a polgármestert köszöntő emberek?
 Vajon hogy köszönnek, mit mondanak a „város lakók”, és mit válaszol a polgármester?
 Nézz utána Orbán Kálmán polgármester életének: Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy
Ferenc Társaság
Válaszd ki a következő forrásból a korra jellemző köszönési illemszabályokat:
https://archivum.ujszo.com/cimkek/csaladi-kor/2005/09/24/a-koszones

2.
A karikatúra címe: Frank Dezső a Városi Vigadó étterem bérlője találkozik
Keresztessy Andorral a Magyar Király Szálloda tulajdonosával.
Feladat:
 Az ábrázolás alapján milyen származásúak lehettek ezek az emberek?
 Milyen életszínvonalon élhettek? Milyen életmódot folytattak?
 Milyen kapcsolat lehetett közöttük?
 Vajon milyen beszélgetést folytattak az üdvözlés után?
 Nézz utána és rakd be a prezentációdba a képét: Hol volt a Városi Vigadó étterem, és a
Magyar Király Szálloda Sátoraljaújhelyben? Mi van most ezekben az épületekben?
Forrás:
Takács Norbert: Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon – könyv
Takács Norbert: Sátoraljaújhely képeslapokon – könyv
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3.
A karikatúra címe: Dr. Fried Samu fogorvosi rendelőjében.
Feladat:
 Mit „üzen” ez a kép? (testhelyzetek, kezek-lábak tarása, tekintetek)
 A falon lévő képek, a „purgatórium” felirat mire utal?
 Szívesen mennél kezelésre Dr. Freid Samuhoz?
 Nézz utána az interneten a kor fogorvosi eszközeinek és módszereinek. Készíts ebből
egy rövid bemutatót!
Forrás:
https://keptelenseg.hu/sorozat/regi-fogorvosi-eszkozok-74438
Http://pinkzebra.cafeblog.hu/2015/05/20/remulet-a-fogaszaton-ilyen-volt-regen/

4.
A karikatúra címe: Szegő Sándor Salamon divatáru kereskedő, Zemplén vármegye
legnagyobb divatáruházának tulajdonosa.
Feladat:
 Szegő Sándor Salamon milyen temperamentumú kereskedő és munkaadó lehetett?
 Miért ábrázolja a karikatúrista ezzel a hangsúlyozottan nőies próbababával? Mit üzennek a méretbeli különbségek?
 1930-ban vajon jól ment Szegő divatáruháznak?
 Nézz utána az interneten a kor női és férfi divatjának, és készíts belőle egy rövid bemutatót!
Forrás: http://contrapasso2.blog.hu/2017/10/29/az_1930as_evek_ruhatara#more13114076
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5.
A karikatúra címe: Arnótfalvy Emil városi pénztárnok és az egyik helybeli cigányzenekar tagja, „Szigyu” köszöntik egymást az utcán.
Feladat:
 Jellemezd a köszönésük alapján a pénztárnokot és a cigányzenészt!
 Milyen napszakot örökített meg a karikatúrista? Ki hova megy?
 Melyikük az öregebb? Figyeld meg a testtartást, és a sétabotok helyzetét!
 Nézz utána Csorba Csaba: Sátoraljaújhely városkönyvében a Vendéglátásunk fejezet:
282. oldalán Sátoraljaújhely éttermeinek, híres cigányzenekarainak!
Keress az interneten képeket 1930-as évek cigányzenekarairól (nem kell, hogy sátoraljaújhelyiek legyenek)!
Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:












Helytörténeti ismeretek
Szövegértelmezés
Szövegalkotás
Vizuális fejlesztés
Elvont gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek
Játékos feladatmegoldás
Közösség építés
Társas kapcsolatok

Ajánlott források:
 A feladat aktuális részein feltüntetve
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem-, magyar, osztályfőnöki óra
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti, magyar szakkör
 Történelem-, magyar versenyre való felkészítő foglalkozás
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Játék-játékalkotás

A pszichológiában egy tőről fakadóként kezelik a játékot és kreativitást. A kreatív játék egyik
legfontosabb terápiás célja a feszültségoldás. A kreatív játék rejtett energiákat szabadít fel,
lehetőséget ad az új megteremtésére, kipróbálására.
A játékos kreativitásfejlesztés ideális formája a csoport. Ezért az általunk alkotott feladatok
többségét csoportban javasoljuk megoldani.
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1. feladat
Rejtvény Kossuth Zsuzsanna életéről

Feladat: rejtvény kitöltése Kossuth Zsuzsanna életéről
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 történelem óra, kommunikáció vagy tanulásmódszertan óra

A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket.
 matematikai gondolkodás, szövegértés, elemzés, szövegalkotás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése
Célcsoport: 8-11. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár

Oktatási módszer:
Típusa alapján: egyéni munka
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú

Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: reprodoktív illetve reciptív
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Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív
A szóbeli közlő módszerek szerint:monologikus

Szükséges eszközök:
 Internet elérhetőség vagy a Kossuth Zsuzsanna életéről szóló internetes forrás kinyomtatva
Pedagógus feladatai:
 rejtvény kinyomtatása
 a megoldás megbeszélése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Melyik hónapban van az ápolók napja?
Kossuth Zsuzsanna milyen intézetet nyit szabadulása után?
Milyen esemény volt 1848-49-ben?
Milyen műhelyt hozott létre Kossuth Zsuzsanna?
Mi volt a bátyja kereszt neve?
Hol született Zsuzsanna?
Az önkéntes nőegyleteken belül milyen egyleteket hoznak létre?
Mi volt édesanyja keresztneve?
Barna Ignác a kíséri Zsuzsannát a kórházi szemle úton. Milyen beosztása volt?
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1.sz.melléklet
Megoldás
Keresztrejtvény Kossuth Zsuzsa életéről

1.

F

E

B

R

U

Á

R

N

E

V

E

L

Ő

A

B

A

D

S

Á

G

H

A

R

C

4.

C

S

I

P

K

E

V

E

R

Ő

5.

L

A

J

O

S
J

A

Ú

J

H

E

R

V

O

S

2.
3.

S

6.
7.
8.
9.

B

E

T

Z

S

Á

T

O

R

A

L

E

G

Á

P

O

L

Ó

K

A

R

O

L

I

N

A

F

Ő

O

L

Y

Forrás:
http://magyarapolasiegyesulet.hu/kossuth-zsuzsanna-rovid-eletutjanak-fontosabb-esemenyeia-teljesseg-igenye-nelkul/
http://www.meszk.hu/upload/meszk/document/kossuth_zsuzsanna_munkassagaval_eletutjava
l_kapcs_media_megjelenesek
Kertész Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna, Holnap Kiadó, 2006. 96.old.(9. kérdésre a válsz itt
megtalálható)
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2. feladat
Kódfejtők

Feladat: A Czigány Lóránt életéből információkat, kódokat kapnak a résztvevők és a kódok
megfejtése által egy „kincs” megtalálása
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 helytörténeti vagy iskolai házi verseny
 Irodalmi vagy kreatív vetélkedő

A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 matematikai gondolkodás, szövegértés, elemzés, szövegalkotás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése
 Társas kompetenciák közül:csapatban való együttműködés, interperszonális rugalmasság, alkalmazkodás, kommunikációs képességek, stressz tűrés
Célcsoport: 9-11. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár
Oktatási módszer: csapat munka
Ajánlott: 3-4 fős csapat
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: könyvtár
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Szükséges eszközök:





borítékok
toll/ceruza
papír
papír doboz/ műanyag doboz( kis boríték nagyságú)/

A feladat leírása:
A pedagógus a feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe véve határozza meg a feladat elkészítésének határidejét.
Kb 30-45 percet vesz igénybe a feladat megoldása
Előkészítési feladatok:
 a pedagógus elkészíti az információkat, kódokat és a borítékba helyezi, majd a feladatban meghatározott helyekre teszi a borítékokat.(1.sz. melléklet)
 a mellékletben a kódok, információk megtalálhatóak
 a kódok helye is a mellékletben található
A megvalósítás lépései










a pedagógus elmondja a diákoknak, hogy a könyvtárban fog zajlani a feladat
egy „kincset” kell megkeresniük a diákoknak
a kincs lehet egy „ te vagy a legjobb kódfejtő” oklevél vagy érem
egy biankó csekk egy tantárgyi 5-ről vagy csokoládé, vagy egy apróbb könyv jutalom
is
a kincs „kilétét” nem áruljuk el
az időt meghatározzuk, és a stoppert elindítjuk, majd a diákokat magukra hagyjuk,
vagy előtte tisztázzuk, hogy mi nem tudunk információt nyújtani, ha megkezdődött a
játék.
ha lejárt az idő, akkor a játékot befejezzük, és együtt jutunk el a megoldásra
Az alábbi kódokat külön borítékba kell rendezni.
Az első borítékot az asztalon hagyjuk.
1.sz. melléklet
1 kód
Czigány Lóránt
1935-2008
A százas helyi értéken lévő számból
vonjátok ki az ezres helyi értéken lévő
számot így megtalálhatjátok, hogy hányadik könyvben lesz a következő kódot
rejtő boríték. A tízes helyi értéken lévő
szám mutatja az oszlopot,
az egyes helyi értéken lévő szám pedig a
sort.
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2.kód
„Még Oxfordban sem kellett szégyenkezni egykori iskolám miatt”
Melyik iskoláról írta Czigány Lóránt?
Ebbe az iskolába járt középiskolás korában 1950-54-ig.
(az iskola egy híres államférfi nevét viseli)
Ha meg van az iskola neve, akkor a kezdőbetűnél kereshetitek a következő kódot.
A kód második részét, úgy tudhatjátok
meg, ha kitaláljátok, mikor volt Czigány

Lóránt 16 éves. Ha megvan az évszám,
akkor a tízes és az egyes helyi értéken
lévő számok összege mutatja a könyv
helyét.
3.kód
Figyeljétek meg a bizonyítványt!
Hány négyes érdemjegye volt Czigány
Lórántnak?
Ez a szám jelöli a könyv helyét, azaz a
kód második részét. Keresztnevének
kezdőbetűje, a helyet, ahol a kód első
része található.
5. kód
Az összekevert betűket rendezzétek sorba, és megtudhatjátok, hogy Czigány
Lórántnak milyen végzettsége volt.

4.kód
A következő kódot annál a betűnél kell
keresni, ahol az egyetemet végezte Czigány Lóránt. Ez a város már szóba került
a kódfejtés során. Milyen jegye volt történelemből Czigány Lórántnak? Ez mutatja a kód második felét, ahol a következő borítékot találjátok.

DAIROMOL ÉSZTÉNTÖR
Ha sorba rendezted a betűket, akkor a
végzettség utolsó betűje mutatja a kód
első részét.
A kép kirakásával egy évszámot is találtok. A tízes helyi értéken lévő szám alkotja a kód második részét.
Ha jól fejtettétek meg a kódokat itt találjátok meg a kincset.





A harmadik borítékba a kód mellé még a bizonyítványt is mellékelni kell.
Az ötödik kódhoz a mellékletben lévő képet összevágva kell betenni a borítékba.
A „kincset” egy dobozba kell tenni.
Az utolsó helyre: SZ betűnél a 6 könyv

A feladat értékelése:
 a diákok kapjanak dicséretet szóban, ha sikerült a kódfejtés, és a kincset is elvihetik.
 Mondják el hogyan élték meg a feladatot, és kérjük meg őket, hogy ne mondják el a megoldást, hátha más csapat is szeretne játszani.
 ha akadály verseny része a feladat, akkor pontot kapnak érte a résztvevők
Megoldás:
Kódok megfejtései, a borítékok helyei:
K6, L2, O5, SZ6
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Czigány Lóránt bizonyítványa(3.kódhoz, 3.boríték)

Czigány Lóránt phd (5. kódhoz, 5. boríték)
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3. feladat
Patikaland
Bevezető gondolatok:
Sátoraljaújhelyben nagy hagyománya van a gyógyszertáraknak, a gyógyszerészeknek. „Említésre érdemes, hogy a sátoraljaújhelyi születésű Kosztyik János volt a legelső magyarországi
gyógyszerész, aki magyarul tette le a szigorlatot, 1828-ban.”( Godzsák Attila: Történeti kutatások 2016. in.: Új Orpheus - a Kazinczy Ferenc Múzeum értesítője 2016. 10-12.)
Becsüljetek, mérjetek, számoljatok!
Feladat: a patikamérleg működésének megismerése, a gyógyszerkészítés(magisztrális gyógyszerek) lépéseinek megismerése, becslési-mérési feladatok, tapasztalatok dokumentálása

Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 életmód szakkör vagy életmód tábor
 matematika, kémia
 egészség hét
 osztályfőnöki óra
 matematika, kémia óra
A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 Elősegíti és alkalmazza a matematikai gondolkodást, szövegértést, elemzést,elvont
gondolkodási műveleteket
 Előmozdítja a helytörténeti ismeretek fejlesztését, bővítését
 Társas kompetenciák közül: csapatban való együttműködés, interperszonális rugalmasság, alkalmazkodás, kommunikációs képességek,
Célcsoport: 7-10. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár létszámtól függően
Oktatási módszer: szemléltetés, megbeszélés, kooperatív, interaktív tanulás,
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Típusa alapján: csapat munka
Ajánlott: 3-4 fős csapat
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus

Helyszín: Gyógyszertár, osztályterem
Szempontok: osztályterem átrendezése : igen, csoportmunkához a padok elrendezése Szükséges eszközök:

















toll/ceruza
papír, füzet
2db darab konyhai hagyományos mérleg
kréta, vagy táblafilc
2db digitális mérleg
dobókocka
teafilter
kockacukor
babérlevél
köménymag
szőlőcukor
koriander mag
mustármag
alma
szárított gyümölcsök
paprika

A feladat leírása:
Előkészítési feladatok:
 A pedagógus a feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe véve
határozza meg a gyógyszertár látogatás idejét és a feladat elkészítésének rendjét.
 Kb 2 x45 percet vesz igénybe a feladat megoldása( 1x45 perc a gyógyszertár látogatás,
1x45 perc a csoportmunka)
 A szervező tanár a gyógyszertárral előzőleg megbeszéli a gyógyszertár látogatásának
időpontját.
 A látogatás célja, a patikamérleg működésének megismerése, patikatörténeti információk, érdekességek megismerése
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Megvalósítás lépései a gyógyszertár látogatás során
 A célok ismertetése a diákokkal, érdeklődés, motiváció felkeltése a témával kapcsolatosan.
 A patika látogatás megvalósítása. A gyógyszerész segítségével a patikamérlegek működésének megismerése. A gyógyszerkészítés lépéseinek megismerése.
Előkészítési feladatok a csoportmunka előtt:
 az osztályterem előkészítése: csapatmunkához
 az eszközök előkészítése, csapatonként egy mérleg elhelyezése
 a mérlegek működésének ellenőrzése
 a méréshez a feladatlapok kinyomtatása(1.sz. melléklet)
 A pedagógus csapatokat szervez, majd kiosztja csapatonként a feladatlapokat,
amelyekre adott időn belül meg kell oldani
 A csapatok önállóan dolgoznak
 A pedagógus rögzíti a feladatra szánt időt a táblán.
 A pedagógus elmondja a diákoknak a feladatot.
 A mérést más anyagokkal is el lehet végezni a pedagógus elbírálása szerint.
 A táblázat bővíthető, szűkíthető a pedagógus elbírálása, és a feladatra szánt idő
szerint.
 A táblázatba a diákok maguk írják be a különböző anyagok neveit és a hozzájuk
kapcsolódó méréseket, becsléseket
 A pedagógus követi a diákok munkáját, segít, ha értelmezésbeli vagy technikai
probléma adódik.

 A diákok végzik a becslési és a mérési feladatokat, közben a tapasztalásaikat lejegyzik a feladatlapra.
 A feladat végén a diákok fogalmazzák meg a patikamérleg és az általuk használt
mérlegek működése közötti különbségeket, megfigyeléseiket.
Értékelési feladatok:





a pontos feladatmegoldás megbeszélése,
csapatonként egy fő ismerteti a megoldást
a jó megoldások, kifüggesztése a táblán a csoportmunka értékelése
szóbeli dicséretet kapjon minden csoport, csoporttag
1. sz. melléklet
Feladatlap a becslési-mérési feladatokhoz
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mért anyag

becslés

tényleges
mény

mérési

ered-

Forrás:
Hodzsák Attila: Történeti kutatások 2016. ín. Új Orpheus - a Kazinczy Ferenc Múzeum
értesítője 2016. 10-12.
http://kazinczymuzeum.hu/images/images/kiadvanyok/KFM_Orpheus_2016_WEB.pdf
http://www.zemplentv.hu/wp-content/uploads/2017/09/Ujhelyi_Korkep_201707.pdf
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4.feladat
Patikaland
Patikatörténeti érdekességek Sátoraljaújhelyen

Feladat: Patikatörténethez kapcsolódó feladatok megoldása
Megvalósíthatóság:
 történelmi vagy helyismereti projekt hét keretein belül
 történelmi, helytörténeti vagy egészségügyi projektnap
 történelmi vagy helytörténeti szakkör
 tanulásmódszertan óra, vagy tanulás módszertani ismeretek (osztályfőnöki óra)
 életmód szakkör vagy életmód tábor
A feladat célja:
 A feladat fejleszti az egyéni kompetenciák közül : önállósságot, információ gyűjtés és
elemezést, rendszerben való gondolkodást, a szintetizáló és analizáló gondolkodási
műveleteket, az értékelő és elemző valamint a logikus gondolkodást.
 matematikai gondolkodás, szövegértés, elemzés, szövegalkotás, helytörténeti ismeretek fejlesztése, bővítése

 Társas kompetenciák közül:csapatban való együttműködés, interperszonális rugalmasság, alkalmazkodás, kommunikációs képességek, stressz tűrés
Célcsoport: 7-10. évfolyamos diákok
Résztvevő pedagógusok: egy fő tanár + ha internet használati ismeretek is szükségesek, akkor
egy fő informatika tanár
Oktatási módszer:
Típusa alapján: csapat munka
Ajánlott: 3-4 fős csapat
A módszer a tanulási munka irányítása szempontja alapján: tanulói dominanciájú
Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanítása/ tanulása valamint a rendszerezés módszere
Az információk forrása szerint : vegyes típusú
A tanuló által végzett megismerő tevékenység szerint: részben felfedező és heurisztikus
Az oktatás logikai iránya alapján: deduktív és induktív is
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A szóbeli közlő módszerek szerint: dialogikus
Helyszín: osztálytere
Szempontok: osztályterem átrendezése : igen, 5 „stand” készítése (5x2 pad összeillesztéseszemben legyenek egymással a padok)
Szükséges eszközök:












1-2db laptop
toll/ceruza
papír
régi újságcikkek gyógyszer reklámokról
2018-as gyógyszer vagy egyéb gyógyszertárban kapható eszközök reklám
anyagai (gyógyszertárban beszerezhető)
tájékoztató füzetek
gyógynövényekről szóló könyv vagy gyógynövény határozó
lexikon
WIFI VAGY INTERNET szükséges
kréta, vagy táblafilc
bluetech

A feladat leírása:
A pedagógus a feladatban résztvevő diákok képességeit és életkorát figyelembe véve határozza meg a feladat elkészítésének határidejét.
Kb 2 x45 percet vesz igénybe a feladat megoldása
Előkészítési feladatok:
 Feltételezzük, hogy a diákok tudják használni az internetet, ha nem 1x 45 perces óra
keretén belül szaktanári segítséggel el tudják sajátítani a feladat megoldásához szükséges ismereteket.
 A pedagógus figyelembe veszi a diákok életkorát, képességeit és úgy határozza meg a
feladat elvégzéséhez szükséges időt.
 terem előkészítése, berendezése, standok előkészítése
 technikai eszközök előkészítése
 a kérdések előkészítése, kinyomtatása(1.sz. melléklet)
 a feladat megoldásához szükséges dokumentumok előkészítése(nyomtatással, vagy digitális formában)
 Godzsák Attila: Történeti kutatások 2016. in.: Új Orpheus - a Kazinczy Ferenc Múzeum értesítője 2016. 10-12.
http://kazinczymuzeum.hu/images/images/kiadvanyok/KFM_Orpheus_2016_WEB.pd
f
 http://www.zemplentv.hu/wp-content/uploads/2017/09/Ujhelyi_Korkep_201707.pdf
Megvalósítás lépései
 A pedagógus elmondja a diákoknak a feladatot.
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 Csapatot szervez, majd kiosztja csapatonként a kérdéseket, amelyekre adott időn
belül meg kell találni a választ, illetve a feladatot meg kell oldani.
 a csapatoknak minden standot végig kell járni ahhoz, hogy a feladatot meg tudják
oldani, egy standnál egy csapat tartózkodjon
 a feladatot 4 csapat tudja egyszerre megoldani, mindegyik csapat más standtól indul
 A pedagógus rögzíti a feladatra szánt időt a táblán.
 A tanár nem avatkozik bele a feladat megoldásába, de segítséget nyújt, ha a diákok
nem boldogulnak a kérdés értelmezésével, vagy ha technikai probléma adódik, átsegíti a diákokat azon.
 megbeszélik a jutalmat tantárgyi ötös, vagy „egészség tallér” esetleg más jutalom
 a pedagógus a befejezés előtt 15 perccel jelezze a feladat megoldásának a végét.
 a megbeszélésre, értékelésre kb. 10-15 percet kell szánni.
1.”stand”
 Ennél a standnál a feladat az információk keresése.
 Godzsák Attila: Történeti kutatások 2016. in.: Új Orpheus - a Kazinczy Ferenc Múzeum értesítője 2016. 10-12.
http://kazinczymuzeum.hu/images/images/kiadvanyok/KFM_Orpheus_2016_WEB.pd
f
 http://www.zemplentv.hu/wp-content/uploads/2017/09/Ujhelyi_Korkep_201707.pdf
 A fent említett információkat nyomtatva vagy digitálisan is elhelyezheti a standra a
pedagógus. Ezekből az információforrásokból a diákoknak kell megkeresniük a válaszokat.
2. „stand”
Ennél a standnál a diákok feladata az információk keresése.
Ide kell elhelyezni a laptopot és biztosítani az internet elérhetőséget, hogy az információkat meg tudják keresni
http://kazinczymuzeum.hu/images/images/kiadvanyok/KFM_Orpheus_2016_WEB.pdf
12.oldal
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 gyógynövényekről szóló könyv vagy gyógynövény határozó
 lexikon biztosítása
3. „stand”
Patikamagazin, mai gyógyszer reklámok, gyógyszertárban forgalmazott termékek reklámjai, tájékoztató füzetek elhelyezése.
Ennél a standnál a diákok feladata a régi és a mai patika reklámok összehasonlítása. A
csapatok észrevételeiket jegyezzék le.
4. stand
A diákok feladata reklám szövegek, szlogenek írása.
Régi termékeket,- amelyekkel találkoztak a feladat során - kell reklámozni a mai embereknek,
ehhez kell reklámszöveget írni,
vagy
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mai termékek reklámozása a régi 1900-as évek elején élt embereknek,
vagy
gyógynövényeket reklámozó reklámszöveget kell írniuk.

Értékelési feladatok:
 a pontos feladatmegoldás megbeszélése, csapatonként egy fő ismerteti a megoldást(2.sz. melléklet)
 a jól sikerült reklámszövegek előadása, kifüggesztése a táblán
 a csoportmunka értékelése
 szóbeli dicséretet kapjon minden csoport, csoporttag
Források:
Bana Valéria: Gyógynövény és drogismeret, Műszaki Kiadó, Budapest, 2005
Godzsák Attila: Történeti kutatások 2016. in.: Új Orpheus - a Kazinczy Ferenc Múzeum értesítője 2016. 10-12.
http://kazinczymuzeum.hu/images/images/kiadvanyok/KFM_Orpheus_2016_WEB.pdf
12.oldal
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http://www.zemplentv.hu/wpcontent/uploads/2017/09/Ujhelyi_Korkep_201707.pdf
2. sz. melléklet
Csoport feladatok a Patikaland megoldásához
1.Milyen termékeket lehetett kapni a patikákban?Legalább két terméket nevezz meg!
2.Keresd meg az interneten, hogy mire jó a pemetefű, és mi a latin neve!
3.Ma lehet –e kapni ilyen cukorkát és mennyibe kerül?
4.https://www.hazipatika.com gyógynövénytárjában keresd meg a zsályát és írd le mire használható a gyógynövény!
5.Melyik patikus család volt az, aki részt vett az I. világháborúban?
2.sz. melléklet
Patikatörténeti érdekességek megoldások
1.Milyen termékeket lehetett kapni a patikákban?Legalább két terméket nevezz meg!(pemete
fű cukorka, francia krém, szappan, púder)
2.Keresd meg az interneten, hogy mire jó a pemetefű, és mi a latin neve!
Pemetefű- Marrubium vulgare
Népies neve: pemete, orvosi pemetefű, fehér pemetefű
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"Nagyszerű köhögéscsillapító gyógynövény"
Megosztás
A növény leírása:
Az ajakosvirágúak (Labiatae) családjába tartozik, utak mentén, töltéseken, parlagokon, legelőkön megtalálható, évelő növény. Íze keserű.
Hogyan gyűjtsük?
A növény felső, virágos hajtását használják gyógyászati célokra, május-június folyamán gyűjtik. Az elvirágzott állapotban lévő pemetefüvet már ne használjuk gyógyításra.
Mi van benne?
A növény diterpén keserűanyagot (marrubiint), illóolajat, flavonoidokat tartalmaz.
Mire jó?
A pemetefű köztudottan kiváló köhögéscsillapító és köptető hatású gyógynövény. Sokan ismerik a pemetefű cukorkát is, melyet mézzel ízesítenek. Téli hónapokban, meghűlés ellen
használatos a pemetefű teája.
A növény jótékony hatását alkalmazzák hörghurut és légcsőhurut esetén, de serkentőleg hat az
emésztőmirigyek működésére is. Teltségérzettel járó emésztési panaszok, epebántalmak, epepangás ellen is bevetik.
https://www.hazipatika.com/gyogynovenytar/pemetefu_kozonseges/91
3.Ma lehet –e kapni ilyen cukorkát és mennyibe kerül?
lehet kapni pemetefű cukorkát,290 Ft.: az alábbi helyen is:
http://www.hazaipiac.hu/magyar/eshop/25-1-Edesseg/0/5/415-Orvosi-Pemetefu-CukorkaGyogycukorka
4.https://www.hazipatika.com gyógynövénytárjában keressétek meg a zsályát és írd le mire
használható a gyógynövény!
Mire jó?
Számtalan hatóanyagának köszönhetően rendkívül széles körben, a legkülönbözőbb bántalmakra alkalmazható. A zsálya gyulladás- és izzadáscsökkentő hatással rendelkezik. Ismeretes
a verejtékképződést szabályozó hatása is. Ajánlják fogínygyulladás, száj- és garatnyálkahártya-gyulladás ellen öblögető szerként. Légzőszervi megbetegedésekre a zsálya az egyik legjobb gyógynövény.
Belsőleg történő használata felfúvódás, emésztési zavarok kezelésére ajánlott.
A levelek rovarcsípések és kisebb duzzanatok kezelésére alkalmasak, ha a sérült felületet bedörzsöljük a levél nedvével.
https://www.hazipatika.com/gyogynovenytar/zsalya_orvosi/8
Melyik patikus család volt az, akik részt vettek az I. világháborúban?(Éhlert)
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5. feladat
Feladatlap
Ki kicsoda (a Kossuthban)?
Kossuth Lajos, Andrássy Gyula, Trefort Ágoston…, és a névsor még sokáig folytatható olyan
diákok neveivel, akik egykor iskolánk padjait koptatták. Az intézmény közel kétszázharminc
éves történetében az élet szinte minden területére jutott olyan diák, aki ismert lett szakmájában és ismert lett a mindennapokban is. Az iskola hírnevét viszik szerte a világban egykori
diákjaink. Mostani diákjaink előtt is nyitva az ajtó, hogy évek múltával ismertté váljanak és
öregbítsék a sátoraljaújhelyi gimnázium hírnevét.
Az iskola elengedhetetlen részei nem csak a diákok, hanem a tanárok is. Nagyon gyakran
megesik, hogy az egykori diákok néhány évvel később tanárként térnek vissza iskolájukba,
hogy az utánuk következő generációknak átadják azt a tudást, amelyet itt alapoztak meg és az
egyetemeken, főiskolákon mélyítettek el. Jelenleg is többen tevékenykednek tanárként iskolánkban, azok közül, akik középiskolai tanulmányaikat itt végezték. remélhetjük, hogy a mostani dákok között is akadnak olyanok, akik ezt az utat választják és egykori iskolájuk tanáraivá válnak, ezzel biztosítva, hogy a hagyományok ne szakadjanak meg és segítségükkel továbbra is sikeresen működjön a „Kossuth”.
A feladatban a bevezetőben említettekre igyekszünk játékos formában példát mutatni.
Az első részben olyan azoknak a tanároknak a neveiben kevertük össze a betűket, akik itt végezték tanulmányaikat. Ezeket a betűket kell helyes sorrendbe rakni. A válaszokat az összekevert nevek alatt kell megadni!
IDÉN INDULT HABKŐ JÁROM
__H______

__D___

____T

INGA ŐRE VAK
_A___

____Ő

EDZENI RÁTOL
___E_

__L___

ÓZON FILC IJESZTÉS
__S_____

_Ó______

AJKÁT SEBES ZÁPOR ZENÉS ZOKNI

_O________

_E________

__Á__

BARNA GERLE TERVE
__T________

__R_

ABLAK KÖRÉN ELÖNTI TIGRIS
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___Ö___

_K____

_A_______

RÉGEN CSODA ADNI BORDÓ
____O____

_Ó__

__D___

MINI CSODA SZÁJA
_Á___

___Z_____
VITÉZI GÁNCS
_É___

__T___

MINT NÁDOR ÖKLÖZ
__R_____

_O____

ICCE VÉGSZÓT RÁNT
__C___

_Ó__

_V__

REND AKNA APÁD
__N___

_N____

INNÁM NYÁRFA SORSÁN ARÉNA
____Á______ __Á_

__R____

KÖTÉL KINCS ARAB HALLANI
__R______

__L__

__T____

A feladat második részében egy rendhagyó akasztófa játék kerül sorra. Neveket kell kitalálni
számítógépes alkalmazással. A megoldáshoz információk is vannak. A név megoldásához ki
kell választani a megadott betűkészletből egyet-egyet. Ha van a feladványban az adott betűből, akkor továbbléphetünk, ha nincs, akkor elveszítünk egy szirmot. Ha minden szirom elveszett, akkor újra is kezdhetjük a játékot. Valamennyi megfejtés olyan személy nevét adja meg,
aki iskolánk egykori diákja volt.
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Ki kicsoda (a Kossuthban)?
A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet-iskolatörténet. Egykori és mostani neves diákjaink, tanáraink.
Fejleszthető kompetenciák: Szövegértés, találékonyság, logikai készség, hely-és emberismeret.
Cél: A tanulók ismerjék meg azoknak a diákoknak a neveit, akik egykor az iskola tanulói voltak, és a maguk területén elismert, „neves „emberekké váltak, valamint azoknak az egykori
diákoknak a neveit is, akik tanárként tértek ide vissza, és itt lettek „neves” emberek.
Szervezési keret: A feladat megvalósítható bármely iskolában. A konkrét tartalmakat mindenki a saját iskolájára alakíthatja ki. A feladat mindkét része segítséget nyújthat a csapatépítés a
közösséghez tartozás fejlesztéséhez. a második részhez is találhat minden iskola olyan „híres”
embereket, akik öregbítik az iskola hírét. A második rész alkalmas lehet a beiskolázás elősegítésre, a választott iskola előzetes megismertetésére is. A feladat megoldását javasolhatjuk
szakköri órákon, nyílt napon, diáknapon is.
Korosztály: Bármely évfolyam diákjának ajánlható a feladat. Akár az általános iskola felső
tagozatában is használható. Az alsóbb évfolyamokon könnyíteni lehet a feladaton (pl. több
betű megadása).
Munkaforma: Osztálykeretben, kisebb csoportokban történő játékos feladatmegoldás órai,
órán kívüli, rendezvényhez kapcsolódó formában.
Előkészítés, szervezés: A szaktanár előkészíti a feladatlapokat, majd a kiválasztott tanítási
órán rövid bevezetés után kiosztja azokat a megalakult 3-4 fős csoportoknak. A megoldáshoz
a diákok nem használhatnak segédanyagot, csak helyismeretükre, találékonyságukra. logikai
képességükre hagyatkozhatnak.
Megfigyelési szempontok: Milyen a motiváltság szintje, mennyire érdeklődők a diákok? Hogyan tudnak közösen dolgozni, kik a legtalálékonyabbak? Milyen szisztéma szerint végzik a
feladatmegoldást?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A tanítási óra utolsó 10 percében történik az ellenőrzés szaktanári irányítással. A legügyesebb csoport tagjai dicséretben részesülnek.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A tanár (osztályfőnök) a feladat felvezetése után megalakíttatja a csoportokat. A tanulók 3-4 fős csoportokban dolgozhatnak. A megoldandó feladat 2 részből áll: az
első részben olyan diákok neveit kell megadott betűkészletből kitalálni, akik tanárként tértek
vissza egykori iskolájukba. A második része a feladatnak általános iskolásokkal is megoldható: akasztófa-játék segítségével szintén egykori kossuthosok neveit kell kitalálni, akik „névtelen” tanulókból „neves” emberekké váltak.
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A feladat lebonyolítása: A csoportok a tanári bevezetés és a feladatlapok kiosztása után egyszerre kezdik el a munkát. A két részfeladat megoldásához egyenként egy tanítási óra szükséges.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A megoldások megbeszélésére az óra utolsó 10 percében közösen kerül sor. A legtöbb jó megoldást elérő tanulók dicséretben részesülnek.
Mellékletek:
Feladatlap
learningapps.org saját készítésű applikáció
Az applikáció elérhető:
https://learningapps.org/display?v=pd81ev2g518
Felhasznált források:
A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium évkönyvei
A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos gimnázium anyakönyvei
learningapps.org
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6. feladat
Feladatlap
Kódkereső
A világ kódolt üzeneteket rejthet. Az emberek egész történelmük során különféle okokból
titkos információkat rejtettek el. Titkosírások, jelek, képek, hordozták az üzeneteket. Különös
szerepük volt ezeknek a háborúk során, ahol élet-halál kérdése volt egy-egy terv eljuttatása
egyik helyről a másikra, anélkül, hogy az ellenség megismerje azt.
A feladatunkban is egy kódolt üzenetet kell fejteni. Az iskola történetéből vett kérdésekre kell
megtalálni a helyes választ, majd az adatokból kapott eredmény alapján megtalálni a helyes
megoldást.
A magyar teljes (44 karakter) ÁBC alapján kell betűk kódjait megkeresni. A betűket vagy
közvetlenül, vagy az ÁBC-ben elfoglalt helyük alapján lehet azonosítani.
Segítségül itt a teljes magyar ÁBC.
A, Á, B, C, Cs, D, Dz, Dzs, E, É, F, G, Gy, H, I, Í, J, K, L, Ly, M, N, Ny, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R,
S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z, Zs
A feladatban 15 betűt kell megtalálni, de ebből kettő szóköz (a 6. és 10. betű).
A megoldáshoz meg kell adni a választ a következő feladatokra és a megoldás után válaszolni
lehet a feltett kérdésre.
1. A főbejáratnál található jubileumi emléktábla 3. sorának kezdőbetűi adják meg a kód 7. és
8. betűit.
2. Hétszáz évvel V. István alapító levele után kezdték tanulmányaikat az A osztály tanulói.
Tablójukon az igazgató nevének 4. betűje adja a kód 9. és 15. betűjét.
3. Az iskola alapításának 200. évében végzett B osztály tablóján szereplő tanulók száma adja
annak a betűnek az abc-beli sorszámát, amely a kód 11. betűje.
4. Kazinczy Ferenc halála után 270 évvel végzett 12. b osztály tablóján szereplő idézet szerzőjének nevéből a 2. betű adja a kód 2. és 12. betűjét. Ennek a névnek a 4. betűje a kód 14.
betűjével egyezik meg.
5. Iskolánk híres diákja 1872-ben kultuszminiszter lett. Nevének 2. betűje a kód 5, és 13. betűjével azonos.
6. Az iskola vegytan termét az intézmény egykori tanáráról nevezték el. Emléktábla is őrzi
nevét a tanteremben. Nevének 2. és 3. betűje adja a kód 3. és 4. betűjét.
7. Könyvtárunk régi diákunk nevét viseli. Nevének 4. betűje a kód kezdőbetűjét adja meg,
A megtalált kód alapján kérdésünk: Ki ő és milyen kapcsolat fűzi iskolánkhoz
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Helytörténet - iskolatörténet - kódkereső
A feladat jellemzői:
Témakör: Helytörténet - iskolatörténet - Kódkereső
Fejleszthető kompetenciák: Források felhasználása, információkapcsolás, találékonyság, logikai készség, csapatmunka.
Cél: Új ismeretek átadása a tanulóknak régi ismereteik felhasználásával, a találékonyság fejlesztése, az iskola történetének új szempontú megismerése, a közösséghez való tartozás érzésének erősítése.
Szervezési keret: Szakköri óra (45 perc).
Korosztály: A feladatot javasoljuk elsősorban az iskolában tanuló diákoknak (bármely évfolyamon). Kiemelten alkalmas lehet az iskolával ismerkedő, új tanulók számára. Az ide ellátogató általános iskolai diákok is megoldhatják akár versenyfeladatként is.
Munkaforma: Feltétlenül csapatmunka keretében javasolt a megoldás (2-3 fő csoportonként).
Előkészítés, szervezés: A szaktanár (lehet bármely szakos ) kinyomtatja a feladatlapokat. A
nem itt tanuló diákok számára szükséges az iskola területének előzetes feltérképezése a megoldáshoz. Ez egy bevezető óra keretében megtörténhet. A megoldás szabad mozgást igényel
az iskola területén a csapatok számára. A feladatlapokat a diákok papíron kapják meg.
Megfigyelési szempontok: Milyen rugalmasak a tanulók, milyen szisztéma szerint haladnak,
hogyan érvényesül a csapatszellem, helyesen választanak-e irányítót maguk közül, mennyire
ismerik egymást?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A megoldást elsőként bemutató csapat jutalomban
részesül, a többiek dicséretet kapnak.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanár az osztálynak elmagyarázza a feladat lényegét, majd megalakítja a csoportokat. Egy csoportban 2-3 tanuló dolgozik együtt. A feladat a következő: a feladatlap információi alapján betűket kell keresni a különböző helyszíneken, majd válaszolni a feltett kérdésekre.
A feladat lebonyolítása: A tanári magyarázat és a feladatlapok kiosztása után elindulnak a
csapatok az adott helyszínekre. Szerencsés megoldás lehet a csúsztatott kezdés és az időmérés
a tanár számára. A rendelkezésre álló idő 40 perc maximum.
A megoldások megbeszélése, értékelése: A legrövidebb mért idő és a helyes megoldás adja a
győztest, de valójában a játék öröme kivétel nélkül mindenkié.
Megjegyzés: A feladatot szakköri órán kívül is megoldhatják a diákok (pl. diáknap, 9. évfolyam vetélkedője, stb.)
Mellékletek: Feladatlap
Felhasznált források: A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium évkönyvei
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7. feladat
Feladatlap
Nyelvfejlődés - a Halotti beszédtől Köb-ükiig
Egy nemzet nyelve állandóan változik, módosul, fejlődik, néha visszafejlődik. A változásokat
a társadalmi igények, a tudományos-technikai fejlődés is magával hozza. A magyar nyelvben
sincs ez másként. A mai magyar nyelvre rá sem ismernének honfoglaló őseink, de még a középkori emberek is nehezen.
Állandóan keletkeznek új szavak, kifejezések, mások pedig eltűnnek, elavulnak. A nyelv változásai sokszor spontán mennek végbe.
A magyar történelemben azonban volt egy időszak, amikor nyelvészek, írók, költők és sokan
mások is tudatosan igyekeztek változtatni nyelvünkön. A nyelvújítás 18. és 19. századi központjának Zemplén, közelebbről Széphalom tekinthető. Kazinczy szerint és társai valamint
ellenfeleik vívtak ádáz csatákat a nyelv megújításáért. Ez gyakran sikerrel járt, de itt is előfordultak vadhajtások, túlzó kísérletek. Kazinczy munkássága nyomán a nyelvújításba gyakran
kerültek olyan szavak, amelyek környékünkön voltak használatosak, az észak-keleti lakosság
körében éltek.
A nyelv fejlődése azonban tovább tartott és tart napjaikban is. A ma emberének sok-sok olyan
szó használata természetes, amelyek korábban nem is létezhettek. Az egyes foglalkozásokhoz
tartozó szavak, a tudományos élet, a tömegkommunikáció, a diákság szinte naponta áll elő új
kifejezésekkel.
A jövő nyelvét még nem ismerjük, de jelzéseket már kaphatunk, ha ismerjük a fejlődés főbb
törvényszerűségeit.
Sokakat foglalkoztat a nyelv jövője. Ismert egy korábbi rajzfilmsorozat, amelyben példát kapunk egy lehetséges útról. Bízunk benne, hogy itt még nem tartunk.
A feladatban olyan szavak jelentésének a megismerése, a cél, amelyek egykor a nyelvújítási
mozgalom során keletkeztek és gyakran el is haltak. Arra is szeretnénk példát adni, hogy a
mai nyelvújítás (elsősorban a diáknyelv) milyen változásokat okoz nyelvünkben.
A feladat megoldáshoz a Kahoot internetes alkalmazást használjuk. A megadott válaszok közül kell kiválasztani a legmegfelelőbbnek gondoltat. Nézzük meg, hogyan boldogultak volna a
ma diákjai a nyelvújítók korában.
A feladat során három szócsoport esetén kell megjelölni a megfelelőnek látszó megoldást.
1. A nyelvújítás során keletkezett szavakból szerepel 10 a feladatban. Ki kell találni, hogy
milyen szó helyett akarták használni a nyelvújítók. Ezek a szavak nem terjedtek el a későbbiekben, így napjainkban sem találkozunk velük.
2. A nyelvújítás során sok tájszó is bekerült az „új” szavak közé. Ebben a feladatrészben 15
tájszó található. Ezek a szavak az ország észak-keleti részén használatosak. Sokuk ma is része
a mindennapi nyelvnek.
3. A ma is zajló nyelvújítás szavai az új szakmákkal, találmányokkal, technikai eszközökkel
kerülnek nyelvünkbe. Az eddig leggazdagabb forrás az ifjúság, a diákság nyelve. Ez a nyelv
gyakran iskolánként is másképp alakul. A feladat utolsó részében 10 diáknyelvi példa megfejtését kell megadni.
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A magyar nyelv szókincsének változása a történelmi-társadalmi fejlődés tükrében (Kazinczy
és mai örökösei)
A feladat jellemzői:
Témakör: Hogyan tükrözik a magyar nyelv szókincsének változásai a társadalmi fejlődést
(Kazinczytól napjainkig). Helytörténeti vonatkozás, Kazinczy Ferenc sátoraljaújhelyi munkássága és a környék tájnyelvi szavainak használata.
Fejleszthető kompetenciák: Tájékozódás térben és időben, olvasott szöveg értése, tanult ismeretek felhasználása, a szaknyelv ismerete, önálló következtetések levonása, nyitottság.
Cél: A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetük szókincsének kialakulását, szerezzenek
ismereteket az adott korszakokról. Tudatosuljon bennük az a tény, hogy Magyarország, benne
Zemplén történelmében volt egy olyan időszak, amikor a nemzeti függetlenségért folytatott
küzdelem fontos területe volt a magyar nyelv fejlesztése.
Szervezési keret: Tanítási óra, kiegészítés a nyelvújítás témaköréhez,45 perc
Korosztály: A feladatot korosztálytól függetlenül megoldhatják az általános iskola 5. osztálytól kezdve a középiskola 12. évfolyamáig, sőt akár a felnőtt korosztálynak is érdekes lehet a
feladat. az egyes korosztályoknál érdemes eltérő szókészletet használni.
Munkaforma: Tanári irányítás, önálló tevékenység, majd a megoldások ellenőrzése és megbeszélése közösen.
Előkészítés, szervezés: A feladatmegoldás egyéni, de egyszerre történik interaktív tábla segítségével. A kapott feladatlapon szereplő információk megismerése után következik maga a
feladat, melynek megoldásához a Kahoot internetes oldalt használjuk fel. A diákoknak a feltett kérdésekre a helyes választ 4 megoldási lehetőség közül kell kiválasztani eddigi ismereteik, néha megérzéseik felhasználásával. Ily módon tehát a megoldáshoz olyan teremre van
szükség, amelyben lehetőség van Internethasználatra. A tanulók számítógép helyett saját okos
telefonjaikat is használhatják. (Okostelefonjaik használatához szükségük van wifi-kód ismeretére.)
Megfigyelési szempontok: Mennyire nyitottak és érdeklődők a tanulók? Milyen nyelvi előismereteik vannak? Mennyire tudnak következtetéseket levonni? Az IKT eszközhasználat javítja-e a motiváltsági szintet?
Értékelési szempontok, értékelés módja: A megoldások értékelése egyértelmű a program segítségével. A legsikeresebb tanulók szaktanári dicséretben részesülhetnek.
Útmutatók:
Tanári bevezető: A szaktanári bevezetés a nyel fejlődéséről szól, A tanulók áttekinthetik,
hogy az írott és beszélt nyelv állandó változásban van. A megoldáshoz tanári számítógép diák
számítógépek vagy okostelefonok szükségesek. A munka közösen kezdődik el tanári irányítással. A tanulók elolvassák a feladatlapon szereplő gondolatokat, majd a program beüzemelése után kezdődhet a munka, melyhez 30-35 perc időtartam szükséges. A feladat az, hogy különböző korokból származó szavak jelentését próbálják meg kitalálni 4 választási lehetőség
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közül. A gondolkodási idő a részfeladatok között 30 másodperc. Az adott válaszok helyességét vagy helytelenségét azonnal lehet ellenőrizni.
A feladat lebonyolítása: A szaktanár már előzetesen elkészíti az alkalmazás segítségével a
feladatsorokat (3 feladatsor, 10-15 kérdéssel feladatsoronként). A tanulók megkapják a feladatlapot, elolvassák az azon szereplő ismereteket, majd megismerkednek a Kahoot alkalmazás
használatával tanári irányítás segítségével. A munka egyszerre kezdődik el. A megoldás 25
percet vesz igénybe.
A megoldások megbeszélése, értékelése: Az utolsó részfeladat befejezése után következik az
„eredményhirdetés”, a győztesek, helyezettek megjutalmazása, majd a tapasztalatok megbeszélése közösen.
Mellékletek:
Feladatlap
Elkészített feladatsorok
nyelvújítás: https://play.kahoot.it/#/?quizId=84e8bbc0-6301-401a-92e6-81c696432d42
tájszavak: https://play.kahoot.it/#/?quizId=d9ee852e-d0f9-4c00-8e6f-25c2ee096f60
diáknyelv: https://play.kahoot.it/#/?quizId=8d82a163-a308-4c41-99e0-b97dbaf4dc46
(A kahoot.com címen a feladatok kereshetők „A nyelvújítás szavai”, „Zempléni tájszavak” és
a „Diáknyelvi szavak” címszavakon. (kispaljozsef54 szerzői néven)
Felhasznált források:
kahoot.it
Szinnyei József (szerk.) Magyar tájszótár, Budapest, 1893-1896.
Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára, Budapest, 1902
Hogya Csenge: Felső-Bodrogköz nyelvhasználata, 2014. (szakdolgozat)
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8. feladat
A zsidó liturgia alapjai, a zsidó vallási szimbólumok és a mindennapi rituálék
Feladat: egyéni munka keretében a zsidó liturgia, a zsidó vallási szimbólumok és a mindennapi rituálék világába kalauzolja el a feladatlap a tanulókat játékos, logikai fejtörő segítségével.
A feladat megoldáshoz nem szükséges mélyebb előismeret, a szövegkörnyezetből, a „beszédes” képekből a logika segítségével is megoldható.
Helyszín:
a.) Tanterem- hagyományos feltételek- hagyományos kivitelezés a feladat megoldásnál
b.) Számítógépes terem, egy központi nyomtatóval - minden tanulónak külön gép
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
A/4-es lapok, tűzőgép /„helyszín a.) esetén, erre fogják felragasztani rendezés után a megoldást; helyszín b.) esetén erre nyomtatják ki/, ragasztók, ollók, a „helyszín a.) esetén
Résztvevők: 8., 9., 10. osztályos tanulócsoport + 1 fő szaktanár
Feladat kivitelezése
Előkészítés:
 Hagyományos módon: A feladatlap 3 feladatrészt tartalmaz. Ezt ki kell nyomtatni anynyi példányban, ahány tanuló vesz részt a feladat megoldásban. Lehetőleg a fényképeket színes nyomtatásban készítsük elő.
 Számítógépes feladatmegoldás esetén. A feladatokat fel kell tölteni a gépekre, ill. valamilyen módon átküldeni dokumentumként.
(Számítógépes feladatmegoldásnál is javasolt kinyomtatni, a könnyebb kezelhetőség
érdekében.)
További ütemezés:
 Cél, és feladat ismertetés
 Hagyományos módú – kinyomtatott feladatlapok – kivitelezés esetén:
 A tanulók szétvágják a jelzéseknél (
) a feladatlapokat, 3 részre osztva kirakják maguk elé (fogalmak-magyarázatok-képek)
 A tanulók önállóan elvégzik a feladatot: az A/4-es üres lapokra kirakják a megoldást: fogalom (megnevezés) – magyarázat – kép
 Közös ellenőrzés tanári segítséggel-, ill. magyarázatokkal
 A tanulók felragasztják a megoldást az üres A/4-es lapokra, a végén tűzőgéppel
rögzítik, így készül el minden tanulónak egy füzetecske adott témakörre
 Számítógépes feladatmegoldás esetén:
 A tanulók a „háromrészes” feladatlapot áttanulmányozzák a gépükön
 Kivágás - beillesztéssel egy közös feladatlappá szerkesztik →
(fogalom (megnevezés) – magyarázat – kép)
 Közös ellenőrzés tanári segítséggel-, ill. magyarázatokkal
 A tanulók kinyomtatják az elkészült feladatlap megoldását, a végén tűzőgéppel
rögzítik, így készül el minden tanulónak egy füzetecske adott témakörre
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A feladatlap ismertetése a tanulók részére:
A zsidó liturgia alapjai, a zsidó vallási szimbólumok és a mindennapi rituálék témakörben kell
megtalálni az összeillő feladatrészeket.
A háromrészes feladatlap
 egyik része a fogalmakat tartalmazza, rövid segítő megjegyzéssekkel (a legtöbb helyen)
 a másik része ezen fogalmak magyarázatait tartalmazza
 a harmadik részében a fentiekhez kacsolható képeket találod
Keresd meg mindegyik fogalomhoz a magyarázatát, és az odaillő képet!
FELADATLAP
A zsidó liturgia alapjai, a zsidó vallási szimbólumok és a mindennapi rituálék
1. Fogalmak
1. Sófár – Lehel vezérnek is volt hasonló, de az elefántcsontból készült
2. Tóra: a Tanach fontos része - a Biblia ótestamentumi része (nincs kép!)
3. Zsinagóga- A gyülekezés háza
4. Rabbi - nem pap, a vallás hivatásos tanítója
5. Tanach – Héber Biblia
6. Tfilin – alapanyaga bőr
7. Mikvé- vallási célzatú megtisztulás színhelye
8. Kaddis - Isten méltatása (nincs kép!)
9. Menóra – tárgy
10. A kettős kőtábla
11. A mezuza – a „házat védő” eszköz
12. Tóratekercs - tárgy
13. Kipá – nem kendő, de hasonló szerepe van
14. Tálit - „ruha” az imához
15. Dávid-csillag – jelkép, pl. a zsidóüldözéseknél a deportáltak felső ruházatára kellett
rávarrni
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16. Tóraolvasó - eszköz
17. Samesz- mindenes, kiszolgáló személy
18. Sabbat- a nyugalom napja
2. Magyarázatok
a.) Istent dicsőítő ősi szöveg, mely Isten nagyságát, mindenhatóságát és könyörületességét
fejezi ki költői formában. A közösségi imádkozás záró imája. Csak közösségben (minimum
10 férfi) lehet elmondani.
Magyar nyelvre fordított imaszöveg:
„Magasztaljuk és szenteljük meg a nagy Nevét (közösség: Ámen) e világon, melyet kedvére
teremtett, érvényesítse uralmát életetek során, egész Izrael élete során, hamarosan, már a közeljövőben, s mondjátok erre: Ámen!(közösség: Ámen!) Legyen nagy Neve áldott örökre és
örökkön örökké! Legyen áldott..! Legyen nagy Neve áldott örökre és örökkön örökké! Legyen áldott és dicsért, dicső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a Neve annak, aki Szent, áldott Ő! (közösség: Áldott Ő!) Áldottabb Ő minden áldásnál, költeménynél, dicshimnusznál és vigaszéneknél, amit a világon mondanak, s ti mondjátok erre:
ámen! (közösség: Ámen!) jöjjön nagy békesség és élet a mennyből ránk és egész Izraelre, s
mondjátok erre: Ámen! (közösség:Ámen!) Aki békét teremt magasságaiban, az hozzon békességet ránk és egész Izraelre! Mondjátok végül: Ámen! (közösség: Ámen!)”
b.)Péntek napnyugtától szombat napnyugtáig tart. Ilyenkor nemhogy dolgozni nem szabad, de
semmilyen olyan tevékenységet végezni, amely valamilyen erőfeszítéssel jár. Gyertyagyújtással kezdődik, mindig a nő mondja, kezével eltakarja szemét, és elmondja a szombati áldást,
ezután felfedi szemét, hogy befogadhassa a szombat fényét, majd az ünnepi vacsora következik.
c.) A zsidóság legfontosabb szent könyve. Magába foglalja Mózes 5 könyvét (a Tórát), Valamint a Próféták könyvét (Neviim) és a Szent Iratokat (Ketuvim). A keresztény vallásnak is
része, az Ószövetség révén.

d.) A Tanach fontos része - a Biblia ótestamentumi része
A héber szó jelentése: törvény, tanítás. Szűkebben véve Mózes öt könyvét jelöli, tágabb értelemben a Szóbeli Tan egészíti ki. A zsidók legfontosabb szent irata, mert tartalmazza az életüket meghatározó előírásokat, törvényeket, eligazítást ad az embereknek arra vonatkozóan,
hogy hogy kell élniük. A zsinagógákban lévő emelvényről olvasnak fel a pergamenre írt tekercsekből.
e.) Ez a felgöngyölített pergamen jelképezi azt a különleges kapcsolatot, mely Izrael népe és
az Örökkévaló között van. Ezen Mózes öt könyvének szövege olvasható, héber nyelven. A
zsinagógákban találhatjuk meg, egy zsinagóga attól válik zsinagógává, hogy van ilyen tárgy
az épületben. Olvasásának különleges szabályai vannak, például nem szabad kézzel hozzáérni, csak megfelelő körülmények között szabad elővenni és olvasni.
Két hengeres kis tartófáját az életfájának nevezik, a paradicsomi életfáról.
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f.) Ezzel a szép kis eszközzel segítik a Tóra felolvasást. Rámutatnak vele az éppen felolvasásra kerülő szövegre, hogy sort ne tévesszenek.
g.) Rendszerint egy nagy csarnokból áll, ez a fő szentély, az imádkozás helye, valamint kisebb
helyiségekből a tanulás céljára, gyakran irodákból és egyéb, összejövetel céljára szolgáló helyiségekből. Néhol külön helyiség szolgál a Tóra tanulmányozására, ez a „tanulás háza”.
A világ legnagyobb ilyen épülete a New Yorkban található, neve: Temple Emanu-El. Európa
legnagyobb ilyen épülete Budapesten a Dohány utcában található. Sátoraljaújhelyben összesen 5 ilyen épület volt a történelem során, a legnagyobb a mai bútorbolt helyén. Az épület az
1970-es években veszítette el eredeti arculatát.
h.) „Zsidó lelkész”. A Tótrában, Talmutban, és a Törvényekben való nagy jártassága, vallásossága, életvitele alapozza meg a tekintélyét a közösségben.
i.) A rabbi segítője „jobb keze”. Ő a zsinagógaszolga, takarít, az vigyáz az imakönyvekre, a
Tóratekercs előkészítője.
j.) Rituális fürdő. Természetes élő vízre (patak, forrás) kell épülnie. Minimum 762 l vizet kell
tartalmaznia, hogy a benne fürdők egész testükkel a víz alá tudjanak merülni. Mindenkinek
kötelező volt hetente legalább egyszer, pénteken, azaz a sabbat (szombat) előtt megfürödni.
k.) A legősibb zsidó szimbólum a hétágú gyertyatartó. Párhuzamosan fölfelé ívelő fához hasonlít, amelynek ágai kétoldalt ölelik át a törzsből egyenesen felfelé ívelő főágat. Ezt a gyertyatartót használják pl. sabbatkor (mivel tilos tüzet gyújtani), ami péntek naplementétől szombaton a teljes sötétség beálltáig tart, ezért a Menóra gyertyáit a szombati gyertyák előtt kell
meggyújtani. A szombati gyertyákat általában 18 perccel naplemente előtt gyújtják meg.
l.) Ősi zsidó szimbólum, elsősorban a zsidó identitást szimbolizálja: két egymásba fordított,
egyenlőszárú háromszög.
Eredetére sokféle magyarázat van, itt csak pár pl.:
- Egyes ókori keleti népeknél a két egyenlőszárú háromszög az ég és a föld, vagy a férfi
és a nő békés, harmonikus egymásra találását szimbolizálja.
- a zsidó hagyomány szerint az időszámításunk előtt 1000 körül élt Dávid király katonái
ilyen alakú pajzsot viseltek, vagy ezt a jelet vésték pajzsaikra, hogy pikkelyes páncélzatuk ellenére felismerjék egymást.
- A kabbala szerint a Dávid-csillag hat ága és a hozzájuk tartozó hat kis háromszög
megfelel a világ hat irányának. A csillag közepén levő hatszög akárcsak a menóra középső szára a világ középpontját jelentő Istent szimbolizálja.
m.) Ősi zsidó jelkép, a zsidó vallást, a vallásos gondolkodást szimbolizálja. Eredete a messzi
bibliai múltba nyúlik vissza: a Szentírás szerint Mózes két „ilyen tárgyra” írva hozta le a
Szináj hegyéről a Tízparancsolatot. Így ez a „tárgy” mindmáig (és nem is kizárólag zsidó körben) az általános emberi erkölcsöt és a mózesi tanítást, a Tórát hirdeti. Ezért szokták azt leginkább zsinagógák, zsidó iskolák és vallási intézmények homlokzatára helyezni.
n.) A hívő zsidók ajtófélfáin található kis doboz. A dobozban található kis pergamen (héberül
kláf) lapon a legfőbb zsidó imádság, a Halljad Izrael első két szakaszát találjuk, kézzel írt kalligrafikus héber betűkkel.
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Az eszköz jelentősége, hogy a ház védelmén túl az egyiptomi csodás szabadulásra és a tizedik
csapástól való megmenekülés bibliai történetére emlékeztet: amikor bárányvérrel jelölték meg
az ajtófélfát, hogy a halál angyala elkerülje házaikat
o.) Noha jellegzetesen zsidó ruhadarabnak véljük, a Tóra semmiféle előírást nem tartalmaz rá
vonatkozóan. Így a viselése nem vallási előírás, csupán népszokás. A ruhadarab hasonló egy
kupolához, égbolthoz. Amikor a felveszik, úgy érezik, a Mindenható ege borul föléjük, védelmet és lelki biztonságot nyújtva nekik.
p.) A vallásukat szigorúan gyakorló zsidó férfiak minden nap magukra öltik, miközben a reggeli imát elmondják. Mózes törvénye csupán azt írja elő, hogy ennek a ruhadarabnak a négy
sarkára rojt (héberül cicit, jiddisül cicesz) kerüljön, amely az Örökkévalóval kötött szövetségre és a vallástörvény megtartására figyelmezteti a viselőit.
q.) A hétköznapi reggeli istentisztelet fontos kelléke. Magyarul imaszíjnak nevezik, holott a
szíjak csupán arra valók, hogy azokkal a bal karra és a homlokra erősítsék azt a két kis fekete
dobozt, amelyekben pergamen lapon kézzel írt bibliai idézeteket találunk. A hagyomány szerint ezekkel kötelezik el magunkat az Örökkévalónak, hogy karunkkal (fizikai) és fejünkkel
(szellemi erőnkkel) csak Őt fogják szolgálni.
r.) Ősi hangszer, amely még a nomád pásztorkodás korából ered: egyszerű kosszarv, amelyet
megtisztítanak, hegyét levágják, és máris fújható. Rendkívül sok bibliai történet fűződik hozzá: a hagyomány szerint az első annak a kosnak a szarvából készült, amelyet a Biblia szerint
Ábrahám áldozott fel fia, Izsák helyett.
A hangszer hangja szinte végig kíséri a zsidó nép egész történetét. Ez a hangszer szólalt meg
akkor, amikor csodálatos módon kivonultak Egyiptomból, a szolgaság házából, ez kísérte a
Szináj hegyénél az Örökkévaló által adott Tízparancsolat szavait, hangjára omlottak össze
Jerikó falai, mielőtt Izrael fiai elfoglalták volna, és a zsidó néphit szerint ez a hang jelzi majd
a megváltás kezdetét, a Messiás eljövetelét.
Ma már csak a zsinagógában, újesztendő és az azt megelőző hónap reggelein fújják meg.
3. Képek

A.

B.
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C.

D.

E.

F.

G.

H.

J.
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K.

I.

K.

M.

L.

N.

O.
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Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:








Zsidó kultúra-, történeti ismeretek
Szövegértelmezés
Vizuális fejlesztés
Elvont gondolkodás
Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
Logikus gondolkodás
Informatikai ismeretek (b. verziónál)

Ajánlott források:
 Sátoraljaújhely lexikona Kazinczy Ferenc Társaság – könyv
 Csorba Csaba: Sátoraljaújhely Városkönyve 750 év krónikája
 http://www.zsido.hu/vallas/szimbol.htm
 http://zsido.com
 http://hagyomanyaink.blogspot.hu/2008/08/shabbat.html
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra
 Szorgalmi feladat
 Történelmi, műveltségi témájú tábor
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
 Történelem versenyre való felkészítő foglalkozás
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9. feladat
XX. sz. első felének éttermi és konyhai eszközei Fekete Péter ellen
Feladat: a tanulók játékos formában ismerik meg a XX. sz. első felének éttermi és konyhai
eszközeit
Helyszín:
 Iskolai terem
Szükséges egyéb feltételek, kellék:
 A kártyalapok kinyomtatása. A nyomtatást el lehet végezni, az iskolában is, ha rendelkezésre áll színes nyomtató, mely képes „oklevél papír vastagságú” lap nyomtatására
Résztvevők: 7. osztályos tanulók
Feladat kivitelezése:
Előkészítés:
 Szaktanár által elkészített kártyacsomag kinyomtatása, felvágása, a csoport létszámához illeszkedő lapszám meghatározása: A játékot legalább 2 játékos játssza, felső határ
pedig nincs. A mellékletben található kártyák száma 99 db. Játékos számtól függően
személyenként maximum 5-5, vagy 7-7 kártyapárt számoljon ki. Ennél többet nem nagyon lehet egy kézbe kezelni. Kártyapárt alkot: 1 kép-1 megnevezés. (Segítség a játékot vezető tanárnak→ megoldó kulcs: A mellékletben sorrendben vannak szedve a
kártyapárok: 1 kép, 1 megnevezés.) Válassza ki a legérdekesebbnek tűnőket, ha alacsony a játékosok száma!
Keverje meg a lapokat!
További ütemezés:
 célismertetés, érdeklődés felkeltés a játékkal kapcsolatosan
 Játékszabály ismertetése: A lapokat szét kell osztani a játékosok között egyenlő arányban. Egyik játékosnál mindég több lap lesz, tőle kell majd a balján ülő embernek lapot
húznia. Először mindenki megnézi a kártyáit, majd lerakja azokat közülük, amelyek
párt alkotnak. Miután mindenki végzett a lerakással, elkezdődik a húzás. A soron lévő
játékos húz egy lapot társától, megnézni, hogy sikerült-e egy párt találnia vagy sem.
Ha sikerült, akkor ezektől rögtön meg is szabadul, majd ezután egyik társa tőle is elvesz egy lapot.
Addig kell játszani, amíg egy játékos utolsó lapként a „Fekete Pétert”-t fogja a kezében tartani, ő lesz a játék vesztese.
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FEKETE PÉTER KÁRTYALAPJAI:

ASZTALI MORZSASZEDŐ
Fekete Péter

NYITHATÓ
EDÉNY ALÁTÉT

422

MÉRLEG
„MASINA”
tűzhely

SAJTPRÉS

423

MOLNÁRKALÁCS-

ASZTALI

SÜTŐ

TOJÁSTARTÓ

ZSÍROSBÖDÖN

424

SZAMOVÁR

KÁPOSZTA-TÖK
GYALÚ

ASZTALI OLAJ
ÉS
ECET TARTÓ

425

KENYÉRDAGASZTÓ

DIÓ ÉS MOGYORÓ

TEKNŐ

TÖRŐ

CUKRÁSZKÉS

426

MÁKDARÁLÓ

HABÜST

MÉZESKALÁCSFORMA

427

TORTAMINTÁZÓ, CIFRÁZÓ

SZÁRNYASBONTÓ

HURKATÖLTŐ

428

TÉSZTA ÉS DERELYEVÁGÓ

PARADICSOMPASZÍROZÓ

HENTESBÁRD

429

MEGGYMAGOZÓ

FAGYLALTGÉP

ASZTALI
TOJÁSTARÓ

430

FENŐKÉS,
KÉSÉLEZŐACÉL

KÁVÉPÖRKÖLŐ

KEKSZMINTÁZÓ

431

HABVERŐ

KÉSBAKKOK

HÚZÓSMÉRLEG

432

NOKEDLI SZAGGATÓ

SZITA

KRUMPLINYOMÓ

433

RÁKSZERVÍROZÓ ÁLLVÁNY

KÁVÉFŐZŐGÉP

TÉSZTANYÚJTÓGÉP

434

CSOKOLÁDÉ FORMA

PUDINGFORMA

TORTAFORMA

435

CUKORHŐMÉRŐ

HABVERŐ

KUKORICA PATTOGTATÓ

436

MÉZKANÁL

HÚSKLOPFOLÓ

VAJKÖPÜLŐ

437

ÉTTERMI FŐZŐEDÉNYEK

GYÜMÖLCSÖS-, SÜTEMÉNYES

(XX. sz. eleje)

ÁLLVÁNY

Fejlesztésre kerülő ismeretek, készségek, területek:
 XX. sz.-i kortörténeti ismeretek
 Szövegértelmezés
 Vizuális fejlesztés
 Elvont gondolkodás
 Ismeretelemző-értékelő gondolkodás
 Logikus gondolkodás
 Társas kapcsolatok
 Közösség építés
Ajánlott felhasználása a feladatnak:
 Történelem óra
 Önképzőkör
 Történelem-, helytörténeti szakkör
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A módszertan kipróbálása
Tesztelés
A módszertan kidolgozása során két alkalommal is sort kerítettünk a módszertan kipróbálására.
2017. március 27-én II. Rákóczi Ferenc születésének tiszteletére általános iskolai tanulók
számára szerveztünk történelmi, műveltségi vetélkedőt, ahol tesztelhettük a kreativitást fejlesztő feladatokat. A feladatok összeállítása során játékos, képi, verbális kreativitást fejlesztő,
alkotói, projekt feladatokat is alkalmaztunk. A felkészítő tanárok, vetélkedőben részt vevő
diákok elismerően nyilatkoztak programunkról.
2017. június 15-én „Zarándoklat Széphalomba Kazinczy sírjához” címmel iskolánk valamennyi diákjának és pedagógusának részvételével szerveztünk, vetélkedővel, túrával, múzeumlátogatással egybe kötött programot. A rendezvény nem csupán az informális lexikális
tanulásra, de az informális nevelésre is nagyon jó lehetőséget nyújtott.
A rendezvények sikere igazolta elvárásainkat.

Utókövetés
Pályázatunk során eddig két alkalommal készítettünk kérdőíves felmérést.
2017.januárjában diákjaink körében vizsgáltuk, hogy az iskolával szemben a formális tanuláson kívül milyen elvárásokat támasztanak, milyen külső partnerek bevonását várják tőlünk.
Ennek kapcsán partnereink körét tovább bővítettük és a továbbiakban szorosabban együttműködünk a PIM – Kazinczy Ferenc Múzeummal és a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő
Egyesülettel.
2017 májusában pedagógusainknak szerveztünk két 14 órás műhelyfoglalkozást. A foglalkozások után elégedettség mérést végeztünk, kérdőíves formában. A felmérés alapján megállapítottuk, hogy számottevő a kollégák körében a hasonló képzésekkel szembeni elutasítás. A
pedagógusok elvárásával szemben azonban sokkal kedvezőbb benyomásokról írtak a képzések után.
A későbbiek során is kérdőívek segítségével mérjük a programok eredményességét. Ezért a
szakmai team segítségével óravázlatokat állítottunk össze, az eredményes kérdőív készítési
módjáról. Célunk, hogy diákjaink is jól határozzák meg a kulcsmondatokat, azaz a kérdőív, a
probléma lényegét. Így képessé váljanak a kérdőívek készítésére, elemzésére.
A kérdőíves mérés azonban magába rejti szubjektivitás lehetőségét, ezért a céljaink elérését a
statisztikai adatok segítségével is igyekszünk vizsgálni, ehhez a tanulmányi eredmények, lemorzsolódás, hiányzás, fegyelmezéssel kapcsolatos adatok, beiskolázási mutatók vizsgálatát
fogjuk elvégezni minden félévben.
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