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MODULLEÍRÁS 
 

Ajánlott korosztály 14-15 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen 
célja 

Az ókori athéni demokrácia legfőbb tisztségviselőinek megválasztása, viszonyulás kialakítása tényekhez, a választás és a 
döntéshozatal folyamatának, szereplőinek megismerése; eltérő szemléletű források összevetése, forráskritika. 

A modul témái, tar-
talma 

Témák: 
Demokrácia – véleménynyilvánítás; erkölcs és jog – döntés, törvények; személyiségek 
Tartalom: 
Szolón és Kleiszthenész reformjainak megismerése. Az ókori Athén társadalmi berendezkedése.  
A demokratikus államszervezet működése. 

Megelőző tapaszta-
lat 

Történelem: Az ókori Kelet államai; Hellász az archaikus korban 

Ajánlott továbbha-
ladási irány 

A választási rendszerek megismerése modul ismételhető a későbbi évfolyamokon, és/vagy a történelem tananyag tárgya-
lásának későbbi szakaszaiban is, például az amerikai alkotmány, a francia forradalom alkotmányai és választási rendsze-
rei, illetve a magyar választási rendszer tanításakor stb. 

A kompetenciafej-
lesztés fókuszai 

 Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémamegoldás 
Társas kompetenciák: véleményalkotás, vitakészség 
A NAT-hoz: Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: történelem 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Szenátorok egymás közt; Vita az athéni népgyűlésen; Alkudozzunk!; Érdekek érvényesülése  
és ütközése a római piacon; Parancsra tettem; Parancsnok a hídon  

Támogató rendszer Castiglione László: Az ókor nagyjai. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1978. 114–115. o. 
Kertész István: Hellén államférfiak. A világtörténelem nagy alakjai sorozat.  Kossuth Kiadó. Budapest, 1992, 11–19. o. 
Bodo Harenberg (szerk.): Az emberiség krónikája. Officina Nova. Budapest, 1992. 83–95. o. 
John Dunn: A demokrácia. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1995. 16–25. o. 
Vojtech Zamarovský: A görög csoda. Madách Könyv- és Lapkiadó. Bratislava, 1980. 120–124. o. 
Polányi Imre: Az ókori világ története. Tankönyvkiadó. Budapest, 1978. 112–119. o. 
Módszertani segédkönyv (Mozaik módszer) + ajánlott irodalom 
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A modul mellékletei 
 
Tanulói mellékletek 
 
D1 –Az ókori Athén államszervezete és a politikai döntések születése az i.e. VI. század előtt (feladatlap) 
A feladatlapból az osztály létszámának megfelelő példányt kell sokszorosítani. 
 
D2 – Szolón reformjai (kérdések, feladatok) 
A szövegből az osztály létszámának megfelelő példányt kell sokszorosítani. 
 
D3 – Szolón a közügyekben való részvételről 
A szövegből az osztály létszámának megfelelő példányt kell sokszorosítani. 
 
D4 – Kleiszthenész phüle-reformja (kérdések és feladatok) 
A szövegből az osztály létszámának megfelelő példányt kell sokszorosítani. 
 
D5 – Szolón, Kleiszthenész (lista a szóhálóhoz) 
A listát annyi példányban kell sokszorosítani, ahány csoport működik. 
 
D6 – Az athéni demokrácia intézményei 
Az egyes szövegrészekből (A, B, C, D) annyi példányt kell sokszorosítani, ahány csoport működik. 
 
D7 – Értékelőlap 
Az értékelőlapból az osztály létszámának megfelelő példányt kell sokszorosítani.  
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